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ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE TURISTIČNE DESTINACIJE IN DOŽIVETJA 

 

Kraj izvajanja študija: Brežice, Ljubljana 

 

Trajanje študija: 2 leti, 120 ECTS 

 

Pogoji za vpis: 

 
V študijski program 2. stopnje Turistične destinacije in doživetja se lahko vpiše, kdor je zaključil: 

 
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: 1013 (hotelirstvo in gostinstvo), 1015 (potovanja, turizem, 

prosti čas),  0388 (družbene vede), 0488 (poslovne in upravne vede), 0416 ( prodaja), 0414 (marketing in oglaševanje), 0413 
(poslovodenje in upravljanje), 0417 (delovno življenje), 0314 (geografija). 

2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske 
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, 
v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v 1. letnik v študijskega programa. 
Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove turizma (6 ECTS) in Destinacijski management (6 ECTS). 

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 1013 (hotelirstvo in 
gostinstvo), 1015 (potovanja, turizem, prosti čas),  0388 (družbene vede), 0488 (poslovne in upravne vede), 0416 ( prodaja), 
0414 (marketing in oglaševanje), 0413 (poslovodenje in upravljanje), 0417 (delovno življenje), 0314 (geografija). 

4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski 
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi 
med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v 1. 
letnik študijskega programa. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove turizma (6 ECTS) in Destinacijski management (6 

ECTS). 
5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 1013 (hotelirstvo in gostinstvo), 

1015 (potovanja, turizem, prosti čas),  0388 (družbene vede), 0488 (poslovne in upravne vede), 0416 ( prodaja), 0414 
(marketing in oglaševanje), 0413 (poslovodenje in upravljanje), 0417 (delovno življenje), 0314 (geografija). Takemu 
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi 
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.   

6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, kot so določena v peti alineji. Takemu 
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 60 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.   

7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet 

pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 1013 (hotelirstvo in gostinstvo), 1015 (potovanja, turizem, prosti čas),  
0388 (družbene vede), 0488 (poslovne in upravne vede), 0416 ( prodaja), 0414 (marketing in oglaševanje), 0413 
(poslovodenje in upravljanje), 0417 (delovno življenje), 0314 (geografija). 
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s 
priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.     

8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet 
pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 60 ECTS, le-ta 
pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.   

 

Vloge kandidatov bo obravnavala Komisija za študijske zadeve FT UM, ki določi obseg in vrsto študijskih obveznosti, ki se priznajo ter 
obseg in vrsto manjkajočih obveznosti. 

http://www.ft.uni-mb.si/
mailto:ft@um.si
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Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:  

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Turistične destinacije in doživetja  se upošteva Uspeh pri študiju prve 
stopnje: 

– Povprečna ocena: 60 % 
– Ocena diplomskega dela: 40 % 

Če diplomsko delo ni del predhodnega študija, se kandidatu upoštevajo ostali kriteriji v skupni vrednosti 100 %.  
 

 

Merila za prehode med študijskimi programi:  

 

Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Turistične destinacije in doživetja omogočen prehod kandidatom, vpisanim 
na študijske programe z naslednjih področij: hotelirstvo in gostinstvo, potovanja, turizem, prosti čas, družbene vede, poslovne in 
upravne vede, prodaja, marketing in oglaševanje, poslovodenje in upravljanje, delovno življenje, geografija, ki ob zaključku študija 
zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih  za  priznavanje  pa se jim prizna  vsaj  polovica  obveznosti  po ECTS iz 
prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.  
 
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji 
letnik v študijskem programu turizem. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim 
lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem 
programu.  
 

Način študija: redni in izredni 
 

Izredni študij  

Izredni študij se izvaja v slovenskem jeziku na sedežu fakultete in na dislocirani enoti v angleškem jeziku. Izredni študij se  izvaja v 
angleškem jeziku le v primeru, če je v 1. letnik vpisanih najmanj 25 študentov ter v slovenskem jeziku, če je vpisanih najmanj 15 
študentov. Če je na izredni študij v angleškem jeziku v prvi letnik vpisanih manj kot 25 študentov, Senat FT odloči o skrajšanem obsegu 
izvedbe kontaktnih ur oziroma o izvedbi v obliki konzultacij. 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. Posamezni deli študijskega programa se lahko izvedejo v oblikah študija na daljavo. 
 
 

Vpisna mesta: število vpisnih mest je opredeljeno v skupni razpredelnici, ki je sestavni del razpisnega besedila. 
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ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE SODOBNE TURISTIČNE ŠTUDIJE 
 

Kraj izvajanja študija: Brežice 

 

Trajanje študija: 3 leta, 180 ECTS 

 

Pogoji za vpis: 

 
V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal: 
- študijski program druge stopnje, 
- Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 1.6.2004, v obsegu 240 ECTS;  
- Enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS; 
- visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) in študijski program za pridobitev specializacije, pri čemer 
je kandidat izbral 240 ECTS.  Kandidat mora pred vpisom opraviti dodatne obveznosti z magistrskega študijskega programa 2. stopnje 
v obsegu 30 ECTS (Sociologija kulture in turizma; Trajnostni, zeleni in družbeno odgovorni turizem; Oblikovanje turističnih izkušenj; 
Analiza podatkov v turizmu 1; Analiza podatkov v turizmu  2; Metode znanstveno-raziskovalnega dela). 
- Trajanje študija po študijskih programih, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, mora biti usklajeno 
s temi direktivami. Enoviti magistrski študijski programi za druge poklice v Republiki Sloveniji iz sedmega odstavka 33. člena tega 
zakona obsegajo 300 kreditnih točk in trajajo pet let. 
- Kandidatu se priporoča, da pred prijavo na doktorski program stopi v stik s potencialnim mentorjem, mu predstavi svoje 
dosedanje študijske in delovne dosežke ter idejo oziroma problem, ki bi ga želel podrobneje preučevati na doktorskem študiju. 

 
 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 
Pri izbiri kandidatov za vpis v doktorske študijske programe se upošteva uspeh pri zaključeni predhodni izobrazbi in rezultat izbirnega 
izpita. 
- FT UM po zaključenem postopku sprejemanja prijav kandidatov organizira izbirni razgovor, ki je pogoj za sprejem kandidata 
na študij. Izbirni izpit poteka pred komisijo za doktorski študij FT UM. 
- Komisija za doktorski študij FT UM izmed prijavljenih kandidatov glede na razpisana vpisna mesta na doktorskem študiju 
opravi izbor kandidatov, ki naj jih FT UM sprejme na doktorski študij. Pri tem upošteva: 
- uspeh pri dosedanjem študiju – do 20 % in  
- uspeh pri izbirnem izpitu – do 80 %.  
 
Uspeh pri dosedanjem študiju: 
- Oceno uspeha pri podiplomskem študiju sestavlja: 
- povprečna ocena opravljenih izpitov na podiplomskem študijskem programu – do 10 %, 
- diploma podiplomskega študijskega programa – do 10 %, 
-            v kolikor kandidat zaključi študijski program brez zaključnega dela, se v tem primeru upošteva povprečna ocena opravljenih 

izpitov na podiplomskem študijskem programu – do 20 % 
 
- Oceno uspeha pri univerzitetnem študijskem programu, sprejetim pred 11.6.2004  sestavlja: 
- povprečna ocena opravljenih izpitov na podiplomskem študijskem programu – do 10%, 
- diploma zaključnega dela študijskega programa – do 10%, 
-            v kolikor kandidat zaključi študijski program brez zaključnega dela, se v tem primeru upošteva povprečna ocena opravljenih 
izpitov na podiplomskem študijskem programu – do 20 % 
 
 

Merila za prehode med študijskimi programi:  

 

Po merilih za prehode se v drugi letnik doktorskega študijskega programa 3. stopnje Sodobne turistične študije lahko vpiše 
kandidat, ki je zaključil:    

–  študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11.06.2004, in se mu ob vpisu prizna 60 točk ECTS,  
– univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.06.2004, in študijski program za pridobitev specializacije  in se mu ob 

vpisu prizna 60 točk ECTS.  

Prehodi so mogoči  med študijskimi programi:  
– ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oz. učnih izidov;  
– med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj 

polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo 
na obvezne predmete drugega študijskega programa. 
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Skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi se s prehodom razume prenehanje študentovega 
izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem 
se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega 
študijskega programa. 
Prijave za vpis obravnava Komisija za študijske zadeve Fakultete za turizem UM in kandidatu določi ustrezni letnik, v katerega se lahko 
vpiše ter pripiše obveznosti, ki jih mora kandidati opraviti do konca študija oz. skladno s pogoji za napredovanje v višji letnik 
študijskega programa. 
Pri obravnavi vloge se presoja: 

– sorodnost področja študija, 
– predhodno opravljene študijske obveznosti in pridobljena znanja, 
– primerljivost predmetnikov in kompetenc. 

 

Način študija: izredni 
 

 

Vpisna mesta: število vpisnih mest je opredeljeno v skupni razpredelnici, ki je sestavni del razpisnega besedila. 
 

 


