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ENOVITI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI DRUGE STOPNJE IN UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI 

PROGRAMI PRVE STOPNJE, V KATERE SE JE MOGOČE VPISATI S POKLICNO MATURO IN 

OPRAVLJENIM IZPITOM SPLOŠNE MATURE 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

VISOKOŠOLSKI ZAVOD/ŠTUDIJSKI PROGRAM POKLICNA MATURA IZPIT IZ SPLOŠNE MATURE 

AKADEMIJA ZA GLASBO 

Glasbena umetnost (3 leta) 

Glasbena pedagogika (3 leta) 
katerikoli srednješolski program glasba 

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO 

Dramska igra (4 leta) katerikoli srednješolski program umetnostna zgodovina 

Film in televizija (3 leta) fotografski tehnik, medijski tehnik 
likovna teorija, teorija in zgodovina drame in 

gledališča, umetnostna zgodovina 
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AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE 

Industrijsko in unikatno oblikovanje (3 leta) 

Kiparstvo (3 leta) 

Konserviranje in restavriranje likovnih del (3 leta) 

Oblikovanje vizualnih komunikacij (3 leta) 

Slikarstvo (3 leta) 

katerikoli srednješolski program 
umetnostna zgodovina, likovna teorija, 

zgodovina, filozofija, psihologija, sociologija 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 

Biotehnologija (3 leta) katerikoli srednješolski program biotehnologija, biologija 

Gozdarstvo in obnovljivi viri (3 leta) 

Kmetijstvo – agronomija (3 leta) 

Lesarstvo (3 leta) 

Kmetijstvo-zootehnika (3 leta) 

Živilstvo in prehrana (3 leta) 

katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 

Biologija (3 leta) katerikoli srednješolski program biologija (kemija, fizika, biotehnologija) 

Krajinska arhitektura (3 leta) katerikoli srednješolski program matematika 

Mikrobiologija (3 leta) katerikoli srednješolski program biologija, biotehnologija 



 

3 

 

EKONOMSKA FAKULTETA 

Univerzitetna poslovna in ekonomska šola (3 leta) katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO 

Arhitektura (5 let) 

Urbanizem (3 leta) 
katerikoli srednješolski program matematika (tuj jezik) 

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE 

Družboslovna informatika (3 leta) 

Obramboslovje (3 leta) 

Politologija – javne politike in uprava (3 leta) 

katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO 

Elektrotehnika (3 leta) katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 

FAKULTETA ZA FARMACIJO 

Farmacija (5 let) farmacevtski tehnik kemija, fizika 
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kemijski tehnik biologija 

veterinarski ali kozmetični tehnik fizika 

Kozmetologija (3 leta) katerikoli srednješolski program kemija, biologija, biotehnologija, fizika 

Laboratorijska biomedicina (3 leta) katerikoli srednješolski program biologija, kemija, fizika, biotehnologija 

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO 

Gradbeništvo (3 leta) 

 Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (3 leta) 

Geodezija in geoinformatika (3 leta) 

katerikoli srednješolski program 
 

katerikoli predmet splošne mature  

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 

Biokemija (3 leta) 

Kemija (3 leta) 

Kemijsko inženirstvo (3 leta) 

Tehniška varnost (3 leta) 

katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO 

Pedagoška matematika (5 let) katerikoli srednješolski program matematika 
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Matematika (3 leta) 

Finančna matematika (3 leta) 

Fizika (3 leta) 

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET 

Tehnologija prometa in logistika (3 leta) katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 

Računalništvo in informatika (3 leta) katerikoli srednješolski program računalništvo, matematika, fizika 

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO TER FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO 

Računalništvo in matematika (3 leta) katerikoli srednješolski program matematika 

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO TER FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO 

Multimedija (3 leta) katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO 

Socialno delo (4 leta) katerikoli srednješolski program angleščina/nemščina (zgodovina) 
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FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO 

Strojništvo – razvojno raziskovalni program (3 leta) 

strojni tehnik, avtoservisni tehnik, 

elektrotehnik, gradbeni tehnik, 

kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, 

metalurški tehnik, tehnik mehatronike, 

tehnik računalništva, lesarski tehnik, 

tehnik elektronskih komunikacij 

matematika 

FAKULTETA ZA ŠPORT 

Športno treniranje (3 leta) katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 

FAKULTETA ZA UPRAVO 

Upravljanje javnega sektorja (3 leta) katerikoli srednješolski program 
zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija, 

ekonomija 

FAKULTETA ZA UPRAVO TER FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 

Upravna informatika (3 leta) katerikoli srednješolski program računalništvo, matematika, fizika 
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FILOZOFSKA FAKULTETA (3 leta) 

Anglistika (enopredmetni ali dvopredmetni študij) katerikoli srednješolski program angleščina 

Antični in humanistični študiji (enopredmetni študij) 

Arheologija (enopredmetni študij) 

Češki jezik in književnost (dvopredmetni študij) 

Etnologija in kulturna antropologija 

(enopredmetni/dvopredmetni študij) 

Filozofija (enopredmetni/dvopredmetni študij) 

Grški jezik, književnost in kultura (dvopredmetni 

študij) 

Italijanski jezik in književnost (dvopredmetni študij) 

Japonologija (enopredmetni/dvopredmetni študij) 

Kulture Vzhodne Azije (=Koreanistika, Sinologija; 

dvopredmetni študij) 

Latinski jezik, književnost in kultura (dvopredmetni 

študij) 

Pedagogika in andragogika 

(enopredmetni/dvopredmetni študij) 

Polonistika (dvopredmetni študij) 

Primerjalno jezikoslovje (dvopredmetni študij) 

katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 
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Primerjalno slovansko jezikoslovje (dvopredmetni 

študij) 

Sinologija (enopredmetni študij) 

Slovakistika (dvopredmetni študij) 

Splošno jezikoslovje (dvopredmetni študij) 

Sociologija (dvopredmetni študij) 

Zgodovina (enopredmetni/dvopredmetni študij) 

Bibliotekarstvo in informatika 

(enopredmetni/dvopredmetni študij) 

Južnoslovanski študiji (dvopredmetni študij) 

 Sociologija kulture (enopredmetni študij) 

katerikoli srednješolski program 
zgodovina, psihologija, filozofija, sociologija, 

ekonomija 

Francistika (dvopredmetni študij) katerikoli srednješolski program francoščina (tuj jezik) 

Geografija (enopredmetni/dvopredmetni študij) katerikoli srednješolski program geografija 

Germanistika (enopredmetni študij) 

Nemcistika (dvopredmetni študij) 
katerikoli srednješolski program nemščina  

Muzikologija (enopredmetni študij) katerikoli srednješolski program glasba 

Slovenistika (enopredmetni/dvopredmetni študij) katerikoli srednješolski program angleščina/nemščina (matematika) 

Španski jezik in književnost (dvopredmetni študij) katerikoli srednješolski program španščina (tuj jezik) 



 

9 

 

Umetnostna zgodovina 

(enopredmetni/dvopredmetni študij) 
katerikoli srednješolski program umetnostna zgodovina 

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA 

Geologija (3 leta) katerikoli srednješolski program matematika (tuj jezik) 

Geotehnologija in okolje (3 leta) katerikoli srednješolski program matematika, fizika, tuj jezik 

Načrtovanje tekstilij in oblačil (3 leta) 

Grafične in interaktivne komunikacije (3 leta) 

Oblikovanje tekstilij in oblačil (3 leta) 

Inženirstvo materialov (3 leta) 

katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Dvopredmetni učitelj (4 leta) katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 

Likovna pedagogika (4 leta) katerikoli srednješolski program likovna teorija, umetnostna zgodovina 

TEOLOŠKA FAKULTETA 

Teologija (5 let) 

Teološki in religijski študiji (3 leta) 
katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 
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Teološki študiji (3 leta; dvopredmetni študij + 

povezave z dvopredmetnimi študijskimi programi 

Filozofske fakultete v LJ in MB) 

VETERINARSKA FAKULTETA 

Veterinarstvo (6 let) veterinarski tehnik kemija (biologija, fizika) 

ZDRAVSTVENA FAKULTETA 

Sanitarno inženirstvo (4 leta) katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 
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UNIVERZA V MARIBORU 

VISOKOŠOLSKI ZAVOD/ŠTUDIJSKI 

PROGRAM 
POKLICNA MATURA IZPIT IZ SPLOŠNE MATURE 

EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA 

Ekonomske in poslovne vede (3 leta) katerikoli srednješolski program 
matematika, tuj jezik, geografija, sociologija, 

zgodovina, psihologija, ekonomija 

EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA; FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO; FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, 

PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO; FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN 

INFORMATIKO 

Gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo 

(3 leta) 
katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 

Gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo (3 

leta) 
katerikoli srednješolski program 

mehanika, kemija, matematika, fizika, 

računalništvo, elektrotehnika, tuj jezik, likovna 

teorija 
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FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 

Elektrotehnika (3 leta) 

Računalništvo in informacijske tehnologije (3 

leta) 

Informatika in tehnologije komuniciranja (3 

leta) 

Telekomunikacije (3 leta) 

Medijske komunikacije (3 leta) 

katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 

FAKULTETA ZA ENERGETIKO 

Energetika (3 leta) katerikoli srednješolski program 
matematika, tuj jezik, elektrotehnika, 

računalništvo, informatika, fizika, mehanika 

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO 

Arhitektura (3 leta) 

Gradbeništvo (3 leta) 

Prometno inženirstvo (3 leta) 

katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 
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FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 

Kemijsko inženirstvo (3 leta) 

Kemija (3 leta) 
katerikoli srednješolski program matematika (tuj jezik) 

FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE 

Agrikultura in okolje (3 leta) katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 

FAKULTETA ZA LOGISTIKO 

Logistika sistemov (3 leta) katerikoli srednješolski program 
matematika, tuj jezik, elektrotehnika, 

računalništvo, fizika, mehanika 

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO 

Biologija (3 leta) 

Ekologija z naravovarstvom (3 leta)  

Fizika, (3 leta) 

Predmetni učitelj (smeri: izobraževalna 

biologija, izobraževalna fizika, izobraževalna 

kemija, izobraževalna matematika, 

izobraževalna tehnika, izobraževalno 

katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 
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računalništvo; 5 let) 

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE 

Inženiring poslovnih sistemov (3 leta) 

Organizacija in management kadrovskih in 

izobraževalnih sistemov (3 leta) 

Organizacija in management informacijskih 

sistemov (3 leta) 

katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO 

Strojništvo (3 leta) katerikoli srednješolski program 
mehanika, fizika, matematika, računalništvo, 

elektrotehnika, tuj jezik, likovna teorija 

Tehniško varstvo okolja (3 leta) katerikoli srednješolski program 
mehanika, fizika, matematika, računalništvo, 

elektrotehnika, kemija, biologija, tuj jezik 

Oblikovanje in tekstilni materiali (3 leta) katerikoli srednješolski program 
kemija, matematika, fizika, računalništvo, tuj 

jezik 

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO TER FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 

Mehatronika (3 leta) katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 
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FAKULTETA ZA TURIZEM 

Turizem: sodelovanje in razvoj (3 leta) katerikoli srednješolski program matematika, tuj jezik, zgodovina, ekonomija 

FILOZOFSKA FAKULTETA (3 leta) 

Filozofija (dvopredmetni študij) 

Germanistika (enopredmetni študij) 

Madžarski jezik s književnostjo (dvopredmetni 

študij) 

Nemški jezik in književnost (dvopredmetni 

študij) 

Slovenski jezik in književnost (enopredmetni 

študij) 

Sociologija in interdisciplinarno družboslovje 

(enopredmetni študij) 

Umetnostna zgodovina (dvopredmetni študij) 

 Zgodovina (enopredmetni študiji)  

katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 

Angleški jezik in književnost (dvopredmetni 

študiji) 
katerikoli srednješolski program tuji jezik (angleščina) 

Geografija (dvopredmetni študij) katerikoli srednješolski program geografija, zgodovina, sociologija, psihologija, 
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filozofija, fizika, biologija, kemija 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Glasbena pedagogika (4 leta) katerikoli srednješolski program glasba 

Likovna pedagogika katerikoli srednješolski program umetnostna zgodovina, likovna teorija 
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UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

VISOKOŠOLSKI ZAVOD/ŠTUDIJSKI 

PROGRAM 
POKLICNA MATURA IZPIT IZ SPLOŠNE MATURE 

FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE 

Arheologija (dvopredmetni študij, 3 leta) 

Geografija (dvopredmetni študij, 3 leta) 

Zgodovina (dvopredmetni študij, 3 leta) 

katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 

Geografija (enopredmetni študij, 3 leta) katerikoli srednješolski program geografija  

Italijanistika (enopredmetni študij, 4 leta) katerikoli srednješolski program 
italijanščina/italijanščina kot jezik okolja na 

narodno mešanem območju 

Komuniciranje in mediji (enopredmetni študij, 

3 leta) 
katerikoli srednješolski program sociologija 

Medkulturno jezikovno posredovanje 

(enopredmetni študij, 3 leta) 
katerikoli srednješolski program angleščina  

Slovenistika (enopredmetni študij, 3 leta) katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 
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Zgodovina (enopredmetni študij, 3 leta) katerikoli srednješolski program zgodovina (filozofija, geografija, sociologija) 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

Management (3 leta) ekonomski tehnik matematika ali angleščina 

FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 

Bioinformatika (3 leta) 

Varstvena biologija (3 leta) 
katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 

Matematika (3 leta) 

Matematika v ekonomiji in financah (3 leta) 
katerikoli srednješolski program matematika  

Računalništvo in informatika (3 leta) katerikoli srednješolski program matematika, računalništvo ali informatika 

FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA 

Turizem (3 leta)  katerikoli srednješolski program sociologija, zgodovina, geografija 

FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU 

Aplikativna kineziologija (3 leta)  katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 
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Fizioterapija (3 leta) katerikoli srednješolski program biologija ali fizika 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Pedagogika (3 leta) 

Razredni pouk (4 leta) 

Socialna pedagogika (3 leta) 

katerikoli srednješolski program katerikoli predmet splošne mature 
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UNIVERZA V NOVI GORICI 

VISOKOŠOLSKI ZAVOD/ŠTUDIJSKI 

PROGRAM 
POKLICNA MATURA IZPIT IZ SPLOŠNE MATURE 

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE 

Fizika in astrofizika (3 leta) 

poklicna matura po srednješolskem programu 

z istega strokovnega področja (Klasius-P-16 

področje 05: Naravoslovje, matematika in 

statistika; 06: Informacijske in komunikacijske 

tehnologije; 07: Tehnika, proizvodne 

tehnologije in gradbeništvo; 09: Zdravstvo in 

socialna varnost) 

katerikoli predmet splošne mature 

FAKULTETA ZA HUMANISTIKO 

Slovenistika (3 leta) 

poklicna matura po srednješolskem programu 

z istega strokovnega področja (Klasius-P-16 

področje 02: Umetnost in humanistika; 03: 

Družbene vede, novinarstvo in informacijska 

zgodovina, sociologija, filozofija, psihologija 
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znanost; 04: Poslovne in upravne vede, pravo) 

Kulturna zgodovina (3 leta) 

poklicna matura po srednješolskem programu 

z istega strokovnega področja (Klasius-P-16 

področje 02: Umetnost in humanistika; 03: 

Družbene vede, novinarstvo in informacijska 

znanost; 04: Poslovne in upravne vede, pravo) 

zgodovina (geografija, umetnostna zgodovina, 

sociologija) 

FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU 

Okolje (3 leta) 

poklicna matura po srednješolskem programu 

z istega strokovnega področja (Klasius-P-16 

področje 05: Naravoslovje, matematika in 

statistika; 07: Tehnika, proizvodne tehnologije 

in gradbeništvo; 08: Kmetijstvo, gozdarstvo, 

ribištvo in veterinarstvo; 09: Zdravstvo in 

socialna varnost) 

katerikoli predmet splošne mature 
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NOVA UNIVERZA 

VISOKOŠOLSKI ZAVOD/ŠTUDIJSKI 

PROGRAM 
POKLICNA MATURA IZPIT IZ SPLOŠNE MATURE 

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA 

Pravo (3 leta) ekonomski tehnik matematika (tuji jezik) 

FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE 

Javna uprava (3 leta) ekonomski tehnik 
tuji jezik, zgodovina, sociologija, ekonomija, 

psihologija ali geografija 
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JAVNI IN KONCESIONARNI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI 

VISOKOŠOLSKI ZAVOD/ŠTUDIJSKI 

PROGRAM 
POKLICNA MATURA IZPIT IZ SPLOŠNE MATURE 

FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI  

Socialni menedžment (3 leta) 

poklicna matura po ustreznem programu za 

pridobitev srednje strokovne izobrazbe z 

istega strokovnega področja (program, ki po 

klasifikaciji Klasius-P-16 spada na Področje 03 

(vključno z vsemi podpodročji) ali pa po 

klasifikaciji Frascati Področje 5 (vključno z 

vsemi podpodročji)) 

angleščina, ekonomija, filozofija, francoščina, 

geografija, grščina, informatika, italijanščina, 

italijanščina kot drugi jezik, latinščina, 

madžarščina kot drugi jezik (dvojezična 

slovensko-madžarska gimnazija), matematika, 

nemščina, psihologija, računalništvo, ruščina, 

slovenščina kot drugi jezik (dvojezična 

slovensko-madžarska gimnazija), slovenščina 

kot drugi jezik (gimnazija z italijanskim učnim 

jezikom na narodnostno mešanem območju 

Slovenske Istre), sociologija, španščina, teorija 

in zgodovina drame in gledališče, umetnostna 

zgodovina, zgodovina 
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MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE 

Ekonomija v sodobni družbi (3 leta) ekonomski tehnik katerikoli predmet splošne mature 

 

 

 

 


