
V 1. letnik podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Medijske komunikacije se lahko vpiše: 
 

a) kdor je dokončal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje v obsegu 
vsaj 180 ECTS s področja medijskih komunikacij (0688), informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij - IKT (061), avdiovizualnega ustvarjanja, tehnike in multimedijske proizvodnje 
(0211), novinarstva in medijskih študij (0321), interdisciplinarnih izobraževalnih 
aktivnosti/izidi, pretežno družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost (038); 
 

b) kdor je dokončal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje v obsegu 
vsaj 180 ECTS s področij, ki niso navedena v prejšnjem odstavku, če je pred vpisom v 
podiplomski študijski program 2. stopnje Medijske komunikacije opravil študijske obveznosti 
v obsegu 22 ECTS iz univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Medijske komunikacije, 
ki so bistvene za nadaljevanje študija. Opraviti mora naslednje študijske obveznosti: Uvod v 
komuniciranje (6 ECTS), Informatika v medijih (6 ECTS), Razvoj spletnih sistemov (5 ECTS), 
Tehnike avdio in video produkcije (5 ECTS). Če je kandidat tekom svojega prvostopenjskega 
študija osvojil snov, ki jo pokrivajo navedeni predmeti, se mu lahko predmeti delno ali v celoti 
priznajo; 
 

c) kdor je dokončal visokošolski strokovni študijski program (pred sprejetjem Zakona o visokem 
šolstvu leta 2004) s področja medijskih komunikacij (0688), informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij - IKT (061), avdiovizualnega ustvarjanja, tehnike in multimedijske proizvodnje 
(0211), novinarstva in medijskih študij (0321), interdisciplinarnih izobraževalnih 
aktivnosti/izidi, pretežno družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost (038); 
 

d) kdor je dokončal visokošolski strokovni študijski program (pred sprejetjem Zakona o visokem 
šolstvu leta 2004) s področij, ki niso navedena v prejšnjem odstavku, če je pred vpisom v 
podiplomski študijski program 2. stopnje Medijske komunikacije opravil študijske obveznosti 
v obsegu 22 ECTS iz univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Medijske komunikacije, 
ki so bistvene za nadaljevanje študija. Opraviti mora naslednje študijske obveznosti: Uvod v 
komuniciranje (6 ECTS), Informatika v medijih (6 ECTS), Razvoj spletnih sistemov (5 ECTS), 
Tehnike avdio in video produkcije (5 ECTS). Če je kandidat tekom svojega prvostopenjskega 
študija osvojil snov, ki jo pokrivajo navedeni predmeti, se mu lahko predmeti delno ali v celoti 
priznajo; 
 

e) kdor je dokončal univerzitetni študijski program (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu 
leta 2004) s strokovnega področja medijskih komunikacij (0688). Takemu kandidatu se 
znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, če izkazuje osvojitev ustrezne snovi, 
vpiše pa se v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, 
določene z akreditiranim študijskim programom; 
 

f) kdor je dokončal univerzitetni študijski program (pred sprejetjem Zakona o visokem šolstvu 
leta 2004) s strokovnega področja informacijsko komunikacijskih tehnologij – IKT (061), 
avdiovizualnega ustvarjanja, tehnike in multimedijske proizvodnje (0211), novinarstva in 
medijskih študij (0321), interdisciplinarnih izobraževalnih aktivnosti/izidi, pretežno družbene 
vede, novinarstvo in informacijska znanost (038). Takemu kandidatu se znotraj študijskega 
programa prizna praviloma 30 ECTS, če izkazuje osvojitev ustrezne snovi, skladno s tem pa se 
vpiše v ustrezni letnik študija. 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Medijske komunikacije se upošteva: uspeh 
pri študiju prve stopnje - povprečna ocena z zaključnim delom 100 %. 
 


