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VPIS V ŠOLSKEM LETU 2008/09
NOVI BOLONJSKI ŠTUDIJ
ALI
STAREJŠIM ŠTUDENTOM SE BO MUDILO

Tanja Jesih

Prva številka Geodetskega vestnika v vsakem letu je namenjena prikazu uspešnosti v preteklem
letu.
Če navajamo samo diplomante, ki so študij v letu 2007 zaključili, lahko povemo, da je število
diplomantov zavidljivo. Na univerzitetnem študiju je diplomiralo 30 študentov, prav tako je na
visokošolskem strokovnem študiju diplomiralo 30 študentov. En študent je zaključil magistrski
študij, dva študenta sta doktorirala. Za stroko je to seveda neprecenljiva pridobitev, za pedagoge
pa velika obremenitev.
Za šolsko leto 2008/09 je razpisan vpis v prvi letnik študija geodezije, in sicer:
· 40 rednih razpisnih mest za univerzitetni študijski program geodezije
· 40 rednih razpisnih mest za nov visokošolski študijski program Tehnično upravljanje nepremičnin
· 40 izrednih razpisnih mest za nov visokošolski študijski program Tehnično upravljanje nepremičnin
Prav tako bomo razpisali tudi vpis v podiplomske študijske programe, ki pa jih bomo v letu 2008/
2009 izvajali še po starih študijskih programih. To pomeni, da bodo diplomanti še vedno imeli
znanstveni naziv magister/ica znanosti in seveda znanstveni naziv, ki bo ostal tudi po uvedbi
bolonjskih programov, doktor/ica znanosti.
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15. in 16. februarja 2008 smo za dijake srednjih šol izvedli tudi informativni dan. Anketa
udeležencev je pokazala, da je študij geodezije med mladimi še vedno zaželen in zanimiv.
Z letom 2008/09 pričenjamo torej visokošolski strokovni študijski program geodezije po novih
bolonjskih standardih. V letu 2009/10 se bo temu programu pridružil še nov univerzitetni program
geodezije. Za študente, ki začenjajo študirati, novi sistem ne bo predstavljal kakšnih večjih ovir,
saj bo zaradi uvedbe sprotnega preverjanja znanja celo bolj prijazen in jih bo še naprej usmerjal k
sprotnemu delu. Prikrajšal jih bo le za čas absolventa. S tem se bo seveda tudi časovno študij
močno skrajšal.
Za študente, ki so študij začeli in že nekaj časa niso resno študirali, pa je to seveda opozorilo, naj
z izpiti pohitijo, saj se jim bo sicer diploma lahko odmaknila, nekaterim tudi za vedno.
Vabljeni torej k vpisu v dodiplomske in podiplomske študijske programe!
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