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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TURIZEM
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Turizem se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov
splošne mature: matematika, tuji jezik, zgodovina, ekonomija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga
je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri predmetu splošne mature

40 % točk,
40 % točk,
20 % točk.

Izredni študij
Univerzitetni študijski program Turizem se izvaja kot redni in izredni študij. Izredni študij se izvaja na sedežu
fakultete. Najmanjše število vpisanih študentov, za katere se bo izredni študij izvajal, je 10.
Znanje slovenskega jezika za tuje študente
Študenti iz drugih držav, članic Evropske unije, in študenti ostalih držav, ki so vpisani v redne študijske
programe Fakultete za turizem UM, morajo pred vpisom v 2. letnik študijskega programa izkazati udeležbo na
tečaju slovenskega jezika v obsegu minimalno 30 ur z ustreznim potrdilom. Ustreznost opravljenega tečaja
potrdi Komisija za študijske zadeve FT UM.
Vpisna mesta
Turizem – univerzitetni program

Redni
40

Izredni
15

Izredni študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 študentov.
PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih
za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
Na univerzitetni študijski program je možen prehod iz naslednjih študijskih programov:
1. Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih)
univerzitetnih študijskih programov prve stopnje
Študenti sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje s področja turizma, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik
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predlaganega programa FT. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu.
2. Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih)
visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje
Študenti sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje s področja turizma, ki izpolnjujejo pogoje
za vpis v univerzitetne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik
predlaganega FT. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
3. Prehodi iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994
Prehod v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa Turizem je možen tudi za diplomante sorodnih višješolskih
strokovnih študijskih programov s področja storitvenih, družboslovnih, upravnih, poslovnih in humanističnih ved, če
izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program in se jim kot obvezne predmete v tem študijskem programu prizna vsaj
polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prejšnjega študijskega programa. Ob tem se jim določijo manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo kandidati v obliki diferencialnih izpitov opraviti pred vpisom v 2. letnik.
4. Prehodi iz višješolskih študijskih programov po letu 1995
Prehod v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa Turizem je možen tudi za diplomante sorodnih višješolskih
strokovnih študijskih programov (po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995) s področja
storitvenih, družboslovnih, upravnih, poslovnih in humanističnih ved, če izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program
in se jim kot obvezne predmete v tem študijskem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz
prejšnjega študijskega programa. Ob tem se jim določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo kandidati v obliki
diferencialnih izpitov opraviti pred vpisom v 2. letnik.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija (brez ocene diplome).
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Turizem UN
19*
19*
* Število mest za 2. in 3. letnik skupaj.

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TURIZEM
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Turizem se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk.

Izredni študij
Visokošolski strokovni študijski program Turizem se izvaja kot redni in izredni študij. Izredni študij se izvaja
na sedežu fakultete. Izredni študij se izvaja v angleškem jeziku in le v primeru, če je v 1. letnik vpisanih
najmanj 25 študentov oziroma. skladno s sklepom Senata FT UM. Če je na posamezna mesta v višji letnik
vpisanih manj kot 15 študentov, je izvedba učnih enot na izrednem študiju prilagojena dejanskemu številu
vpisanih kandidatov, kar bo opredeljeno z letnim izvedbenim načrtom.
Znanje slovenskega jezika za tuje študente
Študenti iz drugih držav, članic Evropske unije, in študenti ostalih držav, ki so vpisani v redne študijske
programe Fakultete za turizem UM, morajo pred vpisom v 2. letnik študijskega programa izkazati udeležbo na
tečaju slovenskega jezika v obsegu minimalno 30 ur z ustreznim potrdilom. Ustreznost opravljenega tečaja
potrdi Komisija za študijske zadeve FT UM.
Vpisna mesta
Redni

Izredni

70

70

Turizem – visokošolski strokovni program

Izredni študij se izvaja v angleškem jeziku in v skrajšanem obsegu kontaktnih ur, kar je določeno z letnim
izvedbenim načrtom.
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PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih
za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
Na visokošolski strokovni študijski program je možen prehod iz naslednjih študijskih programov:
1. Prehodi z visokošolskih strokovnih programov, sprejetih pred ZVIS 2004, in z bolonjskih visokošolskih
strokovnih študijskih programov 1. stopnje
Študenti sorodnih VS programov s področja turizma, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v novi študijski program, lahko na
podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik predlaganega študijskega programa. Določijo se jim manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
2. Prehodi z univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred ZVIS 2004, in z bolonjskih univerzitetnih
študijskih programov 1. stopnje:
Študenti sorodnih UN programov s področja turizma, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v novi študijski program, lahko na
podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik predlaganega študijskega programa. Določijo se jim manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
3. Prehodi z višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1994
Prehod v 2. letnik visokošolskega študijskega programa Turizem je možen tudi za diplomante sorodnih višješolskih
strokovnih študijskih programov s področja storitvenih, družboslovnih, upravnih, poslovnih in humanističnih ved, če
izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program in se jim kot obvezne predmete v tem študijskem programu prizna vsaj
polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prejšnjega študijskega programa. Ob tem se jim določijo manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo kandidati v obliki diferencialnih izpitov opraviti pred vpisom v 2. letnik.
4. Prehodi iz višješolskih študijskih programov po letu 1995
Prehod v 2. letnik visokošolskega študijskega programa Turizem je možen tudi za diplomante sorodnih višješolskih
strokovnih študijskih programov (po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995) s področja
storitvenih, družboslovnih, upravnih, poslovnih in humanističnih ved, če izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program
in se jim kot obvezne predmete v tem študijskem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz
prejšnjega študijskega programa. Ob tem se jim določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo kandidati v obliki
diferencialnih izpitov opraviti pred vpisom v 2. letnik.
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija (brez ocene diplome).
Vpisna mesta
Redni
Izredni
Turizem VS
19*
19*
* Število mest za 2. in 3. letnik skupaj.
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