
POGOSTO POSTAVLJENA VPRAŠANJA Z VPISOM V DRUGOSTOPENJSKI UNIVERZITETNI 
ŠTUDIJSKI PROGRAM 
 
Kdo se lahko vpiše? 
Pogoji za vpis so določeni s pravili za vpis, ki so objavljeni v letnem razpisu in na spletni strani ALUO, v 
predstavitvenem zborniku za posamezen študijski program v točki Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi 
vpisa. 

Ali moram imeti ob prijavi na 2. stopnjo že zaključeno 1. stopnjo? 
Ob oddaji prijave za vpis ni potrebno, da imajo prijavljeni že zaključeno 1. Stopnjo, priporočeno pa je, da 
diplomirajo do 16. 9. 2022. Diplomantom ALUO ni potrebno dostaviti potrdila o opravljenih izpitih, diplomanti 
ostalih fakultet pa morajo dostaviti tudi ta dokument. Diplomanti, ki zaključujejo študij v tujini, morajo vso 
dokumentacijo za priznavanje predhodne izobrazbe predložiti najkasneje do 19.8.2022. 

Ali se lahko prijavim na več programov  
V prijavnem obrazcu bodo kandidati za vpis navedli dve želji. Prva želja je prednostna, drugi pa “rezervna”, če 
prijavljeni kandidat na prvo željo ne bo sprejet ali se program, ki ga je navedel kot prvo željo sploh ne bo izvajal 
(zaradi premajhnega števila prijav za vpis). 
 
Ali moram oddati portfolio za vsako željo posebej?  
Dokazila o predhodni izobrazbi kandidati priložijo le enkrat. Vso potrebno dokumentacijo za preizkus 
nadarjenosti (portfolio, projekcijsko pismo ipd) pa oddajo za vsako željo posebej. 
 
Ali se kot diplomant starega programa ali že narejene 2. stopnje lahko prijavim za vpis v drugostopenjski 
magistrski program na ALUO?  
Kandidati z zaključeno 2. stopnjo študija, ki se torej vpisujejo v program z isto stopnjo izobrazbe, kot jo že imajo 
doseženo – morajo plačati šolnino tudi za redni študij. Diplomantom “starih” univerzitetnih dodiplomskih 
študijskih programov (4-letni pred-bolonjski študij) je v skladu z ZVŠ priznana 2. stopnja izobrazbe, zato morajo 
tudi ti kandidati plačati šolnino za študij. 
 
Ali enaka pravila veljajo tudi za kandidate, ki so študij zaključili v tujini? 
Za kandidate, ki se želijo vpisati v programe 2. stopnje in so študij zaključili v tujini, veljajo enaka pravila kot za 
študente, ki so študij zaključili v Sloveniji. Pred prijavo na podiplomski študij, pa morajo ugotoviti, če je njihova 
diploma ustrezna oz. izpeljati postopek priznavanja izobrazbe za namen nadaljevanja študija. 
http://www.uni-lj.si/study/useful_information/recognition_of_foreign_education/ 
  
Ali je potrebno plačati šolnino za študij? 
Šolnino bodo morali plačati vsi tujci, ki niso državljani EU (razen državljanov  določenih držav s sklenjenimi 
meddržavnimi sporazumi) ter vsi tisti (slovenski in tuji državljani), ki se vpisujejo z že doseženo oz. priznano 2. 
stopnjo izobrazbe. 
  
 

DOPOLNILNE VSEBINE 
 
Kako se določa dopolnilne študijske vsebine za kandidate, ki prihajajo iz drugih študijskih programov? 

• Kandidati morajo najprej oddati vlogo za vpis z vsemi zahtevanimi prilogami.  

• Na podlagi vloge oddelčna komisija pregleda vlogo in določi kandidatu dopolnilna znanja, ki jih mora 
opraviti pred vpisom v študijski program.  

• Število obveznosti določi oddelčna komisija za vsakega posameznega kandidata posebej glede na 
kandidatova predhodno dosežena znanja. 

• Na razpis se lahko prijavljajo samo kandidati, ki imajo diplomo prve stopnje oz. so zaključili študijski 
program prve stopnje. V primeru, da kandidat čaka na zagovor diplomskega dela lahko predloži 
potrdilo institucije o oddaji diplomskega dela. 

 
 
 

http://www.uni-lj.si/study/useful_information/recognition_of_foreign_education/


Kdaj in na kakšen način kandidat opravi dopolnilna znanja (pogoje za vpis)? 
Dopolnilna znanja se izvajajo v obliki programa predpriprave za vpis v študijski program druge stopnje, ki 
poteka skozi tekoče študijsko leto.  
Kandidati so priključeni k predmetom, ki potekajo v okviru študijskega programa prve stopnje. To velja 
predvsem za vsebine, ki so vezane na ateljejsko delo oz. delo, ki poteka z obravnavo na predmetih kulturne 
dediščine. Za posamezno vsebino določi oddelčna komisija kandidatu način in obliko izvajanja posamezne 
vsebine ter način preverjanja znanja. Glede na obseg obveznosti, ki se dodelijo kandidatu, lahko oddelčna 
komisija določi njihovo izvedbo tudi do roka za vpis v program. 
 
Ali je izvedba dopolnilnih vsebin plačljiva? 
Da, znesek je določen v skladu s cenikom UL. Diferencialni izpiti se obračunajo glede na število kreditnih točk pri 
posameznem predmetu. Komisija vam lahko določi diferencialne izpite v obsegu do 60 kreditnih točk. Kandidat 
plača izvedbo posamezne vsebine pred njenim pričetkom. 
 
Ali je po opravljenih dopolnilnih študijskih vsebinah potrebno ponovno predložiti vlogo za vpis v nameravan 
program (naslednje štud. leto)? 
Da, ker kandidat opravlja pogoje za vpis s katerimi pridobi potrebna znanja. Opravljena dopolnilna znanja ne 
zagotavljajo avtomatičnega sprejema v študijski program. 
 
 

KONTAKT IN LOKACIJE 
 
Univerza v Ljubljani 
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE 
 
Erjavčeva cesta 23, 1000 Ljubljana 
T: 01 4212 500 
F: 01 251 90 71 
E: dekanat@aluo.uni-lj.si 
 
www.aluo.uni-lj.si 
 
Referat za podiplomski študij in mednarodno sodelovanje 
T: 01 4212 502 
E: podiplomski@aluo.uni-lj.si 
 
LOKACIJE: 
Oddelek za SLIKARSTVO 
Oddelek za KIPARSTVO 
→ Erjavčeva cesta 23, 1000 Ljubljana 
 
Oddelek za KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE LIKOVNIH DEL 
→ Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana 
 
Oddelek za OBLIKOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ 
Oddelek za INDUSTRIJSKO in UNIKATNO OBLIKOVANJE 
→ Dolenjska 83, 1000 Ljubljana 

 

 


