FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA
Obala 11 a, 6320 Portorož
Telefon: (05) 617 70 00 - centrala
(05) 617 70 28 - referat za redni študij
(05) 617 70 27 - referat za izredni študij
Faks: (05) 617 70 20
E-pošta: info@turistica.upr.si
SPLETNA STRAN: www.turistica.upr.si
INFORMATIVNO MESTO: Obala 11 a, Portorož
Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica) v študijskem letu 2020/2021 razpisuje
visokošolska strokovna študijska programa prve stopnje Management turističnih destinacij in
Management turističnih podjetij ter univerzitetni študijski program prve stopnje Turizem.
Visokošolski strokovni študijski program Management turističnih podjetij se razpisuje za
izvedbo v slovenskem in angleškem jeziku.

***
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

MANAGEMENT

TURISTIČNIH DESTINACIJ
TRAJANJE ŠTUDIJA
Študij traja 3 leta.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA
Fakulteta za turistične študije - Turistica izvaja izredni študij.
KRAJ IZVEDBE ŠTUDIJA
Izredni študij se izvaja na DISLOCIRANI ENOTI V LJUBLJANI, ŠTUDENTSKI KAMPUS LJUBLJANA (Pivovarniška
ulica 6, 1000 Ljubljana).
VPISNI POGOJI
V visokošolski strokovni študijski program Management turističnih destinacij se lahko vpiše, kdor je
opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno
maturo.
ČE BO SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA, BODO
kandidati izbrani glede na:
 splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
 splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Vpisna mesta (1. letnik)
Management turističnih destinacij (VS)
Ljubljana

Redni
-

Izredni
30

60 % točk,
40 % točk.

ŠTUDIJSKI PROGRAM SE BO KOT IZREDNI ŠTUDIJ NA LOKACIJI V LJUBLJANI IZVAJAL LE, ČE SE BO VPISALO
NAJMANJ 20 KANDIDATOV.
Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav
nečlanic Evropske unije)
Management turističnih destinacij (VS)
Redni
Izredni
Ljubljana
15
Vpisna mesta (1. letnik) za kandidate za vzporedni študij in diplomante
Management turističnih destinacij (VS)
Ljubljana

Redni
-

Izredni
2

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji
letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Skladno z določbami Meril za prehode med študijskimi programi se lahko v višji letnik visokošolskega
strokovnega študijskega programa Management turističnih destinacij vpiše kandidat, ki prehaja s
sorodnega študijskega programa iste stopnje (1. stopnje) ali sorodnega dodiplomskega študijskega
programa (pred bolonjski študijski programi).
Prehod je mogoč, če študijska programa:
- ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov in
- med katerima se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v
program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega
študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
V 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Management turističnih
destinacij se lahko vpiše tudi diplomant višješolskega strokovnega študijskega programa s področja
gostinstva, turizma, živilstva in prehrane.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program.
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih vpisnih mest, bodo kandidati izbrani na podlagi
uspeha povprečne ocene predhodnega študija.
Vloge za prehod med študijskimi programi obravnava Komisija za študijske zadeve 1. stopnje. Komisija
v prijavno-sprejemnem postopku določi letnik, v katerega se lahko kandidat vpiše oz. glede na
predhodno opravljene vsebine, določi obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi diplomirati na tem
študijskem programu. Kandidat se lahko vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v
postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v
višji letnik javnoveljavnega študijskega programa.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji
s številom razpisanih mest za 1. letnik generacije študentov.
Vpisna mesta

Management turističnih destinacij (VS)
2. letnik
Ljubljana

Redni

Izredni

-

Število vpisnih mest je omejeno s številom
vpisnih mest za 1. letnik generacije študentov

-

Število vpisnih mest je omejeno s številom
vpisnih mest za 1. letnik generacije študentov

3. letnik
Ljubljana

***
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

MANAGEMENT

TURISTIČNIH PODJETIJ
TRAJANJE ŠTUDIJA
Študij traja 3 leta.
NAČIN ŠTUDIJA
Fakulteta za turistične študije - Turistica izvaja študijski program v slovenskem jeziku kot redni študij
(kot izredni študij - vpis v višji letnik na dislocirani enoti v Mariboru), izvedbo v angleškem jeziku pa kot
izredni študij.
KRAJ IZVEDBE ŠTUDIJA
Študij se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu ter na dislocirani enoti v Mariboru.
VPISNI POGOJI
V visokošolski strokovni študijski program Management turističnih podjetij se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
ČE BO SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA, BODO
kandidati izbrani glede na:
 splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
 splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Vpisna mesta (1. letnik)
Management turističnih podjetij (VS)
Portorož - izvedba v slovenskem jeziku
Portorož - izvedba v angleškem jeziku

Redni
90
-

60 % točk,
40 % točk.

Izredni
20

ŠTUDIJSKI PROGRAM NA IZREDNEM ŠTUDIJU V PORTOROŽU (IZVEDBA V ANGLEŠKEM JEZIKU) SE BO IZVAJAL, ČE
SE BO V 1. LETNIK VPISALO VSAJ 10 KANDIDATOV.

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav
nečlanic Evropske unije)
Management turističnih podjetij (VS)
Redni
Izredni
Portorož - izvedba v slovenskem jeziku
9
Portorož - izvedba v angleškem jeziku
10
Vpisna mesta (1. letnik) za kandidate za vzporedni študij in diplomante
Management turističnih podjetij (VS)
Redni
Izredni
Portorož - izvedba v slovenskem jeziku
4
Portorož - izvedba v angleškem jeziku
2

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji
letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Skladno z določbami Meril za prehode med študijskimi programi se lahko v višji letnik visokošolskega
strokovnega študijskega programa Management turističnih podjetij vpiše kandidat, ki prehaja iz
sorodnega študijskega programa iste stopnje (1. stopnje) ali sorodnega dodiplomskega študijskega
programa (pred bolonjski študijski programi).
Prehod je mogoč, če študijska programa:
- ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov in
- med katerima se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v
program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega
študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
V 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Management turističnih podjetij
se lahko vpiše tudi diplomant višješolskega strokovnega študijskega programa s področja gostinstva,
turizma, živilstva in prehrane.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program.
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih vpisnih mest, bodo kandidati izbrani na podlagi
povprečne ocene predhodnega študija.
Vloge za prehod med študijskimi programi obravnava Komisija za študijske zadeve 1. stopnje. Komisija
v prijavno-sprejemnem postopku določi letnik, v katerega se lahko kandidat vpiše oz. glede na
predhodno opravljene vsebine, določi obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi diplomirati na tem
študijskem programu. Kandidat se lahko vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v
postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v
višji letnik javnoveljavnega študijskega programa.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji
s številom razpisanih mest za 1. letnik generacije študentov.
Vpisna mesta
Management turističnih podjetij (VS) izvedba v slovenskem jeziku
Portorož
2. letnik
3. letnik

Redni

Število vpisnih mest je omejeno s številom
vpisnih mest za 1. letnik generacije študentov
Število vpisnih mest je omejeno s številom
vpisnih mest za 1. letnik generacije študentov

Maribor
2. letnik

-

Izredni

-

30

ŠTUDIJSKI PROGRAM NA IZREDNEM ŠTUDIJU V MARIBORU SE BO IZVAJAL LE, ČE SE BO V 2. LETNIK VPISALO
VSAJ 15 KANDIDATOV.
***

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

TURIZEM

TRAJANJE ŠTUDIJA
Študij traja 3 leta.
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA
Fakulteta za turistične študije - Turistica izvaja redni študij.
KRAJ IZVEDBE ŠTUDIJA
Študij se izvaja na sedežu fakultete v Portorožu.
VPISNI POGOJI
V univerzitetni študijski program Turizem se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od
predmetov splošne mature: sociologija, zgodovina ali geografija; izbrani predmet ne sme biti
predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli srednješolski program.
ČE BO SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA, BODO
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
 splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
 splošni uspeh v 3. in 4. letniku

70 % točk,
30 % točk,

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
 splošni uspeh pri poklicni maturi
 splošni uspeh v 3. in 4. letniku
 uspeh pri predmetu splošne mature

40 % točk,
30 % točk,
30 % točk.

Vpisna mesta (1. letnik)
Turizem (UN)
Portorož

Redni
70

Izredni
-

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav
nečlanic Evropske unije)
Turizem (UN)
Redni
Izredni
Portorož
7
Vpisna mesta (1. letnik) za kandidate za vzporedni študij in diplomante
Turizem (UN)
Redni
Izredni
Portorož
3
PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE
NAPREDOVANJE)
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji
letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«.
VPIS V 2. IN 3. LETNIK
Skladno z določbami Meril za prehode med študijskimi programi se lahko v višji letnik univerzitetnega
študijskega programa Turizem vpiše kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa iste stopnje
(1. stopnje) ali sorodnega dodiplomskega študijskega programa (pred bolonjski študijski programi).

Prehod je mogoč, če študijska programa:
- ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov in
- med katerima se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v
program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega
študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program.
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih vpisnih mest, bodo kandidati izbrani na podlagi
povprečne ocene predhodnega študija.
Vloge za prehod med študijskimi programi obravnava Komisija za študijske zadeve 1. stopnje. Komisija
v prijavno-sprejemnem postopku določi letnik, v katerega se lahko kandidat vpiše oz. glede na
predhodno opravljene vsebine, določi obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi diplomirati na tem
študijskem programu. Kandidat se lahko vključi v višji letnik drugega študijskega programa, če mu je v
postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v
višji letnik javnoveljavnega študijskega programa.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji
s številom razpisanih mest za 1. letnik generacije študentov.
Vpisna mesta
Turizem (UN)
2. letnik, Portorož
3. letnik, Portorož

Redni
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1.
letnik generacije študentov
Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1.
letnik generacije študentov

Izredni
-

