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RAZPISUJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2010/11 MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMA 
2. STOPNJE:

PROSTORSKO NAČRTOVANJE
TER DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3.STOPNJE:

GRAJENO OKOLJE

V magistrski študijski program 2.stopnje 
PROSTORSKO NAČRTOVANJE se lahko 
vpiše:

• diplomant univerzitetnega študija prve 
stopnje Geodezija in geoinformatika;

• diplomant univerzitetnega študija prve 
stopnje drugih sorodnih študijev, pri čemer se 
mu lahko določi individualni premostitveni 
program v obliki diferencialnih izpitov 
v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk 
po ECTS., ki jih določi ŠO Oddelka za 
geodezijo UL, FGG individualno

• diplomant visokošolskega strokovnega 
študija prve stopnje Upravljanje nepremi–
čnin, ki opravi kot diferencialna izpita 
izbirna predmeta visokošolskega strokov–
nega študija prve stopnje Upravljanje 

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

nepremičnin: Katastrsko urejanje zemljišč 
in Lokacijske storitve v skupnem obsegu 
10 kreditnih točk; diferencialna izpita 
lahko opravi kot izbirna predmeta v času 
prvostopenjskega študija ali z opravljanjem 
izpitov pred vpisom v magistrski študij;

• diplomant dodiplomskega visokošolskega 
strokovnega študija Geodezije, 

• diplomant sorodnega dodiplomskega 
visokošolskega strokovnega študija, pri 
čemer se mu lahko določi individualni 
premostitveni program v obliki diferen–
cialnih izpitov v obsegu od 10 do 60 
kreditnih točk po ECTS. Diferencialne 
izpite določi ŠO Oddelka za geodezijo 
UL, FGG individualno glede na različnost 
strokovnega področja in jih kandidat opravi 
pred vpisom v magistrski študij.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

NASLOV PO KONČANEM ŠTUDIJU

MAGISTER/MAGISTRICA 
PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

mag. prost. načrt.

TRAJANJE:   2 leti

ŠTEVILO VPISNIH MEST: 30

NAČIN ŠTUDIJA:   redni

PRIJAVA ZA VPIS:     10. september 2010
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DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE

GRAJENO OKOLJE

ZNANSTVENA PODROČJA:
GRADBENIŠTVO, GEODEZIJA,
NAČRTOVANJE IN UREJANJE 

PROSTORA

NASLOV PO KONČANEM ŠTUDIJU

DOKTOR / DOKTORICA ZNANOSTI

Na doktorski študijski program 3.stopnje 
GRAJENO OKOLJE se lahko vpišejo 
diplomanti:

• Študijskih programov druge stopnje. 

• Študijskih programov, urejenih z direktivami 
EU, če so ovrednoteni s 300 kreditnimi 
točkami, ali drugih enovitih magistrskih 
študijskih programov, ki so ovrednoteni s 
300 kreditnimi točkami. 

• Dosedanjih študijskih programov za 
pridobitev specializacije, ki so pred tem 
končali visokošolski strokovni program. 
Tem kandidatom Študij sk i  odbor 
doktorskega študija UL FGG pred vpisom 

v doktorski študijski program tretje stopnje 
določi dodatne obveznosti v obsegu do 60 
kreditnih točk. 

• Dosedanjih študijskih programov za 
pridobitev magisterija znanosti oziroma 
specializacije po končanem študijskem 
programu za pridobitev univerzitetne 
izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem 
študijskem programu tretje stopnje priznajo 
študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 
kreditnih točk.

• Dosedanjih študijskih programov za 
pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih 
pred 11. 6. 2004. 

INFORMACIJE:
Referat za študijske zadeve UL FGG

ga. Elizabeta Adamlje, 1. nadstropje, soba 113 
tel.: (01) 4768 534 

e-pošta: elizabeta.adamlje@fgg.uni-lj.si
spletna stran: www.fgg.uni-lj.si

TRAJANJE : 3 leta

ŠTEVILO VPISNIH MEST: 45 

NAČIN ŠTUDIJA:  izredni

PRIJAVA ZA VPIS:  1. september 2010
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