
POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA NA 

ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH 3. STOPNJE  

 
Pogoji za vpis v 1. letnik  
 
V študijski program 3. stopnje se lahko vpiše kdor je zaključil:  
 
a) študijski program 2. stopnje,  

b) univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004,  

c) visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) in študijski program za pridobitev 
specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu do največ 35 
ECTS iz študijskega programa 2. stopnje:  

− za program Elektrotehnika s področja elektrotehnike,  
− za program Računalništvo in informatika s področij računalništva ali informatike,  
− za program Medijske komunikacije s področja medijskih komunikacij.  

 
  Študijske obveznosti (nabor predmetov) takim kandidatom določi Komisija za znanstveno-raziskovalno delo     
  Senata Fakultete za elektrotehniko računalništvo in informatiko, pri čemer upošteva kandidatovo področje  
  izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil).  
 
d) študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski 
program, ki je ovrednoten s 300 točkami ECTS.  
 
Primerno predhodno znanje je zaključen univerzitetni ali magistrski (2. bolonjska stopnja) študij s področij:  

− za program Elektrotehnika s področij elektrotehnike, telekomunikacij ali mehatronike,  
− za program Računalništvo in informatika s področij računalništva ali informatike,  
− za program Medijske komunikacije s področij medijskih komunikacij, računalništva ali informatike.  

 
 
 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bo izbira kandidatov temeljila na:  

− zaključni oceni študija (20 %),  
− oceni, doseženi pri izbirnem izpitu s področja elektrotehnike (za program Elektrotehnika), 

računalništva in informatike (za program Računalništvo in informatika) ter medijskih komunikacij (za 
program Medijske komunikacije) (80 %).  

 
Pri izbirnem izpitu lahko kandidat do 50 % ocene nadomesti z oceno svojega dosedanjega znanstvenega in 
strokovnega dela na področju študijskega programa. Merila za takšno oceno so:  

− izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v  
sekundarnih podatkovnih bazah,  

− objavljeni prispevki v zbornikih mednarodnih konferenc,  
− druge objave.  

 



Predvideno število prostih vpisnih mest za 1. letnik za državljane RS in EU:  
− Študijski program Elektrotehnika 20  

− Študijski program Računalništvo in informatika 20  

− Študijski program Medijske komunikacije 5  
 
 
Predvideno število prostih vpisnih mest za 1. letnik za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva:  

− Študijski program Elektrotehnika 10  

− Študijski program Računalništvo in informatika 10  

− Študijski program Medijske komunikacije 3  
 
 

 
 


