
ALUO UL – MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE – Rokovnik za prijavo 

in vpis v študijskem letu 2022/2023 

 

Vsi kandidati, ki se nameravajo vpisati na 2. stopnjo, morajo opraviti zagovor diplome na 

dodiplomski stopnji  najkasneje do petka, 16. 9. 2022.  Kandidati, ki morajo skozi postopek 

priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, morajo vse potrebne 

dokumente za priznavanje izobrazbe priložiti do 19.8.2022. 

 

Študijski program/ 

smer 

Rok za 

oddajo 

prijav 

Datumi oddaje map/portfolijev Preizkus 

nadarjenosti/ 

Sprejemni 

razgovori 

 

Slikarstvo 

- Slikarstvo 

- Grafika 

- Video, animacija in 

novi mediji 

 

12.8.2022 

 

 

19. 8. 2022 od 10. do 14. ure, sejna soba, 

Erjavčeva 23. Kandidati lahko portfolio pošljejo 

tudi po pošti priporočeno, pri čemer mora pošta 

prispeti do 19. 8. 2022.  

 

1.–2. 9. 2022 

 

 

 

 

Kiparstvo 

 

12.8.2022 

19. 8. 2022 od 10. do 14. ure sejna soba, 

Erjavčeva 23. Kandidati lahko portfolio pošljejo 

tudi po pošti priporočeno, pri čemer mora pošta 

prispeti do 19. 8. 2022. 

Portfolio mora biti oddan natisnjen (do največ 

A3 format) in v digitalni obliki na USB ključku. 

 

1.–2. 9. 2022 

 

 

Industrijsko in 

unikatno oblikovanje 

- Industrijsko 

oblikovanje 

- Oblikovanje stekla in 

keramike 

 

12.8.2022 

19. 8. 2022 od 10. do 14. ure, sejna soba, 

Erjavčeva 23. Kandidati lahko portfolio pošljejo 

tudi po pošti priporočeno, pri čemer mora pošta 

prispeti do 19. 8. 2022 

Portfolio za smer Industrijsko oblikovanje mora 

biti oddan v digitalni obliki na USB ključku. 

Portfolio naj bo pripravljen v ležečem formatu. 

Za smer Oblikovanje stekla in keramike se 

portfolio lahko odda na USB ključku ali v fizični 

obliki. 

 

1.–2. 9. 2022 

 

 

Oblikovanje 

vizualnih 

komunikacij 

- Fotografija  

- Grafično oblikovanje 

- Ilustracija 

 

12.8.2022 

19. 8. 2022 od 10. do 14. ure, sejna soba, 

Erjavčeva 23. Kandidati lahko portfolio pošljejo 

tudi po pošti priporočeno, pri čemer mora pošta 

prispeti do 19. 8. 2022 

Za smer grafično oblikovanje je predpisan 

pokončen ali položen format A4 

 

1.–2. 9. 2022 

 

 


