
 
 
Na Loko 2, p.p. 111, 8000 Novo mesto 
Tel.: (07) 393-00-19 
E-pošta: referat@fs-unm.si 
Spletna stran: https://fs.uni-nm.si/  
 
Informativna mesta in informativni dnevi: 
Novo mesto, Na Loko 2:  

− 17.02.2023 ob 10.00 uri za redni študij,  
− 17.02.2023 ob 16.00 uri za redni študij in izredni študij,  
− 18.02.2023 ob 10.00 uri za redni študij in izredni študij. 

 
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE  
TEHNOLOGIJE IN SISTEMI 
 
Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete: https://fs.uni-
nm.si/program_i_stopnje/  
 
Trajanje študija 
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomanti dobijo strokovni 
naslov diplomirani inženir strojništva (VS) oz. diplomirana inženirka strojništva (VS). 
 
Kraj izvajanja študija 
Novo mesto, Na Loko 2 (redni in izredni študij). 
 
Način študija 
Fakulteta bo izvajala redni in izredni študij. 
 
Študij se izvaja po študijskem koledarju, ki ga določi senat fakultete. Organizacijo in 
izvedbo izrednega študija bomo prilagodili potrebam študentov.  
 
Jezik poučevanja 
Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku. Od kandidatov pričakujemo znanje 
slovenskega jezika na višji ravni (stopnja B2 po evropski jezikovni lestvici CEFR). 
Fakulteta si pridružuje pravico, da v primeru dvoma  o znanju slovenščine pred vpisom od 
kandidatov zahteva, da zahtevano znanje slovenskega jezika izkažejo s potrdilom 
pooblaščene institucije – Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik (oz. 
https://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/). Kandidata, ki na poziv fakultete ne 
bo predložil potrdila o zahtevanem znanju slovenskega jezika, fakulteta ne bo vpisala v 
študijski program. 
 
Način prijave in prijavni roki 
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »1. Prijava za vpis«. 
 
Vpisni pogoji 
V visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Tehnologije in sistemi se lahko 
vpiše, kdor je opravil maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem 
srednješolskem programu.  
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Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi   60 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                                  40 % točk. 

 
Vpisna mesta  

Visokošolski strokovni študijski program 
prve stopnje Redni študij Izredni študij 

Tehnologije in sistemi – 1. letnik 50 30 
 
PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERLILIH ZA PREHODE OZIROMA POD 
POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE) 
 
Vpis v višji letnik je možen tudi na podlagi priznavanja predhodno pridobljenega znanja 
primerljivih visokošolskih študijskih programih in upoštevaje merila NAKVIS za prehode 
med študijskimi programi (Uradni list, št. 14/19) 
 
VPIS V 2. LETNIK 
 
V 2. letnik študija se lahko vpišejo tudi diplomanti višješolskega študija (po končanem 
višješolskem programu, sprejetem po 1. 1. 1994). Diplomanti Višje strokovne šole za 
strojništvo se lahko vpišejo brez dodatnih študijskih obveznosti, diplomanti drugih 
programov pa morajo med študijem opraviti diferencialne izpite. 
 
Vpisna mesta 

Visokošolski strokovni študijski program 
prve stopnje 

Redni študij Izredni študij 

Tehnologije in sistemi 
Število vpisnih mest 
je omejeno s 
številom vpisnih 
mest za 1. letnik 

20 

 
VPIS V 3. LETNIK 
 
V 3. letnik študija se lahko vpišejo tudi diplomanti višješolskega študija (po končanem 
višješolskem programu, sprejetem pred 1. 1. 1994). Brez diferencialnih izpitov se lahko 
vpišejo diplomanti sorodnih programov (Fakulteta za strojništvo UL, Fakulteta za 
strojništvo UM). Diplomanti drugih programov morajo opraviti diferencialne izpite. 
Natančnejše informacije za nadaljevanje  študija dobijo kandidati na fakulteti. 
 
Vpisna mesta 

Visokošolski strokovni študijski program 
prve stopnje Redni študij Izredni študij 

Tehnologije in sistemi 
Število vpisnih mest 
je omejeno s 
številom vpisnih 
mest za 1. letnik 

10 

 
Način prijave in prijavni roki 
Načini prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »1.3 Prijava za 
vpis v višji letnik(po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje), prijava 
za vzporedni študij ter prijava diplomantov na enovitih magistrskih študijskih programih«.  
 
 
 



VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV 
 

Visokošolski strokovni študijski program 
prve stopnje Izredni študij 

Tehnologije in sistemi 3 
 
Način prijave in prijavni roki 
Načini prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »1.3 Prijava za 
vpis v višji letnik(po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje), prijava 
za vzporedni študij ter prijava diplomantov na enovitih magistrskih študijskih programih«.  
 
VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA  
 

Visokošolski strokovni študijski program 
prve stopnje Redni študij Izredni študij 

Tehnologije in sistemi 3 5 
 
VPISNA MESTA ZA TUJE DRŽAVLJANE 
 

Visokošolski strokovni študijski program 
prve stopnje Redni študij Izredni študij 

Tehnologije in sistemi 7 10 
 
Prijavni roki 
Prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »1.2 Prijavni roki za tujce iz držav 
nečlanic Evropske unije. 
 
1. prijavni rok: od 17. 2. 2023 do 31. 5. 2023 
2. prijavni rok: od 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023 
Rok za oddajo prilog k prijavi: do zaključka prijavnega roka. 
 
Vpis po 1. prijavnem roku: 1. 7. 2023 – 15. 7. 2023 
Vpis po 2. prijavnem roku: 5. 9. 2023 – 30. 9. 2023 
 


