Tanja Jesih
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je 31. januarja 2005 izdalo razpis za vpis v
prvi letnik v študijskem letu 2005/2006.
Na Oddelku za geodezijo izvajamo programa za pridobitev univerzitetne in visoke izobrazbe
geodezije.

UNIVEZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA
Trajanje študija
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PRIPRAVE ZA VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2005/2006

Univerzitetni študij traja devet semestrov.
Smeri študija
V četrtem letniku je možna izbira med Geodetsko in Prostorsko-informacijsko smerjo. Študij na
smeri se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 študentov.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Geodezija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega
opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
- splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu

60 % točk

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
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od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že
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- splošni uspeh pri poklicni maturi

40 % točk

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk

- uspeh pri maturitetnem predmetu

20 % točk

Vpisna mesta

MNENJ
A IN PREDL
OGI
MNENJA
PREDLOGI

Redni
Geodezija – univerzitetni program

Izredni

40

-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA
Trajanje študija
Visokošolski strokovni študij traja 3 leta.
Smeri študija
V tretjem letniku je možna izbira med smerjo Geodezija v inženirstvu in smerjo Prostorska
informatika. Študij na smeri se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 študentov.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Geodezija se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni
izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
Kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu,
poklicni maturi oz. maturi

60 % točk

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku

40 % točk
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Vpisna mesta

Geodezija – visokošolski program

Redni

Izredni

40

40

Prijava za vpis
Kandidati za vpis v dodiplomske študijske programe se na razpis prijavijo v treh rokih.
· Prvi prijavni rok traja od 1. februarja do 8. marca 2005.
· Drugi prijavni rok traja od 30. avgusta do 8. septembra.
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Kandidati lahko oddajo prvo in drugo prijavo tudi na spletnih straneh www.vpis.uni-lj.si ali klasično
– s prijavnim obrazcem DZS 1,71. Na tretji prijavni rok se kandidati prijavijo neposredno s
prošnjo na naslov: UL FGG Oddelek za geodezijo, če bodo še ostala prosta mesta.
Posebnost letošnjega vpisa na Oddelku za geodezijo je razpis IZREDNEGA VISOKOŠOLSKEGA
ŠTUDIJA GEODEZIJE. Za navedeni študij je v prvem letniku razpisanih 40 prostih mest.
Kandidati se prijavijo po enakem postopku in rokih kot kandidati za redni študij. Vse informacije
pa seveda dobijo tudi na Oddelku za geodezijo.
Ob tem bi želeli poudariti, da bomo na Oddelku za geodezijo izvajali v š. l. 2005/06 Izredni
študijski program v prav vseh letnikih: prvem, drugem in tretjem. Zato vabimo vse, ki vas študij
geodezije zanima in si želite opravljati geodetska dela, da se vključite v izobraževanje, bodisi v
začetni letnik ali pa da nadaljujete študij, ki ga v preteklosti niste dokončali, v višjem letniku in si
pridobite diplomo diplomiranega inženirja geodezije.
Prav tako vabljeni v nadaljevanje študija tudi vsi tisti, ki ste študij zaključili z višješolsko diplomo
geodezije.
Celoten razpis za vpis dodiplomskih študijskih programov v š. l. 2005/06 je objavljen tudi na
svetovnem spletu na domačih straneh Univerze v Ljubljani (www.vpis.uni-lj.si).
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· Tretji prijavni rok traja od 3. do 6. oktobra 2005.

RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
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Razpis za vpis v podiplomski študij bo izšel predvidoma konec maja 2005. O načinu in pogojih
za vpis vas bomo obvestili v prvi naslednji številki po objavi razpisa.
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