Ostale študijske aktivnosti
Poleg kontaktnih ur imajo študenti možnost
pridobiti znanje in kompetence na različne
dodatne načine:
• z izleti na sodobne intermodalne
terminale v tujini,
• z obiski logističnih terminalov v Sloveniji,
• s sodelovanjem na mednarodnih in
domačih strokovnih srečanjih ter sejmih,
• s sodelovanjem in objavo prispevkov na
znanstvenih konferencah,
• s prisotnostjo na gostujočih predavanjih
tujih strokovnjakov s specifičnih področij
prometa, logistike in pomorskih študijev,
• ob uporabi specifičnih programskih
orodij, ki se uporabljajo za reševanje
problemov v prometu, logistiki in
pomorstvu.

Zakaj študirati na Fakulteti za
pomorstvo in promet?
Študij zagotavlja priložnosti za:
• sodelovanje v mednarodnem programu za
mobilnost študentov Erasmus +,
• uporabo različnih specializiranih
računalniških orodij pri izobraževanju in
raziskovanju,
• spoznavanje in poslušanje mednarodno
priznanih predavateljev,
• sodelovanje na strokovnih projektih,
• uporabo pridobljenega znanja, spretnosti
in kompetenc v praksi v izbranem podjetju,
• direkten vpis na podiplomski magistrski
študijski program 2. stopnje.
NAJ BO ŠTUDIJ NA NAŠI FAKULTETI
VAŠA VSTOPNICA ZA RAZVOJ
KARIERE IN POSLOVNE USPEŠNOSTI!

DODIPLOMSKI
visokošolski in
univerzitetni
študijski programi
Visokošolski programi:
• Prometna tehnologija in
transportna logistika
• Navtika
• Ladijsko strojništvo

Univerzitetni program:
• Tehnologija prometa in
logistika

Pogoji za vpis

Visokošolski programi

Univerzitetni program

Vsakdo, ki je končal študij na kateri koli štiriletni
srednji šoli s splošno ali poklicno maturo, se lahko
vpiše v strokovne študijske programe prve stopnje.

Programi:
• Prometna tehnologija in transportna
logistika
• Navtika
• Ladijsko strojništvo

Osnovni cilj univerzitetnega študijskega
programa Prometna tehnologija
in logistika je zagotavljanje
visokokakovostnega znanja s poglobljenim
razumevanjem širšega strokovnega
področja prometa in logistike. Študij
zagotavlja odlične možnosti zaposlovanja
in/ali dobra izhodišča za raziskovalni študij
na podiplomskem študiju 2. stopnje.

Vpis v univerzitetni študijski program Prometna
tehnologije in logistike je možen za dijake, ki so:
• opravili maturitetni izpit,
• opravili poklicni maturitetni izpit iz katerega
koli srednješolskega programa in dodatni
izpit enega od maturitetnih predmetov,
• zaključili štiriletni srednješolski program pred
1. junijem 1995.
Vpis preko sistema e-VŠ (http://portal.evs.gov.si/
prijava).
Informacije o študijskih programih in
predmetnikih so dostopne na strani fakultete
http://www.fpp.uni-lj.si/studij/studijski_
program_1stopnje/

Študij traja 3 leta in vsebuje 180 ECTS.
Cilji in kompetence:
Osnovni cilj visokošolskih strokovnih
študijskih programov je omogočiti
študentom, da pridobijo znanje, spretnosti
in kompetence za reševanje zahtevnih
strokovnih in delovnih problemov, razvijejo
sposobnost profesionalnega komuniciranja
in avtonomije pri odločanju in vodenju v
transportnih in logističnih podjetjih.
Študij traja 3 leta in se zaključi z uspešnim
zagovorom diplomske naloge.

Učni načrti so prilagojeni večjemu obsegu
raziskovanja in individualnega dela.
Posebna pozornost je namenjena osvajanju
dobrih teoretičnih podlag za nadaljnje
izobraževanje in raziskovanje na področju
prometnih ved.
Študij traja 3 leta in se zaključi s pripravo
diplomskega projekta.

Ostale študijske aktivnosti

Vpis na podiplomski program

Poleg študijskih kontaktnih ur imajo študenti
možnost pridobitve znanj in kompetenc skozi:
• organizacijo ekskurzij na sodobne
intermodalne terminale v tujini,
• obiske logističnih terminalov v Sloveniji,
• organizacijo udeležb na mednarodnih in
domačih strokovnih srečanjih ter sejmih,
• organizacijo znanstvenih konferenc, z
možnostjo objave referata,
• gostujoča predavanja tujih predavateljev
oz. strokovnjakov iz specifičnih področij
delovanja prometa,
• uporabo specifičnih programskih orodij
za obravnavanje in reševanje posebnih
problemov v pomorstvu in prometu.

Prvi vpis možen v prvem tednu meseca
septembra.
Drugi vpisni rok je v tretjem tednu meseca
septembra (v primeru prostih vpisnih mest).
Potrebna elektronska prijava na povezavi:
https://portal.evs.gov.si/prijava/
Podpisan prijavni obrazec in priloge se
pošljejo na sedež fakultete:
Fakulteta za pomorstvo in promet
Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož
Podrobnejše informacije o prijavi so dostopne
na www.fpp.uni-lj.si
GRADITE SVOJE ZNANJE S FAKULTETO ZA
POMORSTVO IN PROMET!

PODIPLOMSKI
magistrski študijski
programi 2. stopnje
Pomorstvo
• Pomorski sistemi
• Pomorsko inženirstvo
• Morske vede

Promet
• Prometna tehnologija
• Transportna logistika
• Prometna varnost

Splošno o študiju
Podiplomska magistrska študijska programa
druge stopnje Pomorstvo in Promet:
• trajata 2 leti oziroma 4 semestre,
• sta ovrednotena s 120 ECTS,
• omogočata neposreden prehod na
podiplomski doktorski študijski program
tretje stopnje Pomorstvo in promet.
Študent lahko do 30 ECTS študijskega prenese
iz kateregakoli podiplomskega študijskega
programa s področja pomorstvo-transportpromet-transportna logistika, ki se izvajajo na
univerzah v Sloveniji ali tujini.
Pridobljeni strokovni naziv:
Pomorstvo: mag. inž. pom.
(magister/magistrica inženir-ka pomorstva)
Promet: mag. inž. prom.
(magister/magistrica inženir-ka prometa)

Študijski program
POMORSTVO

Študijski program
PROMET

Smeri:
• Pomorski sistemi
• Pomorsko inženirstvo
• Morske vede

Študijski program omogoča oblikovanje
profila strokovnjakov, ki so usposobljeni za
načrtovanje in vodenje storitev v skladu z
zahtevami sodobnih transportnih, prometnih
in logističnih procesov.

Izvedba:
• 14 učnih enot,
• 4 obvezni predmeti 1. semestra,
• 6 obveznih predmetov izbrane usmeritve iz 2.
in 3. semestra,
• 1 izbirni predmet v 2. semestru,
• 2 izbirna predmeta usmeritve v 3. semestru ter
• izdelava/zagovor magistrskega dela.
Pridobljeno znanje omogoča študentom
zaposlitev na področju raziskovanja in razvoja,
v storitveni dejavnosti pomorstva, v državni
upravi, in nadaljevanje študija na doktorskem
študijskem programu.

Smeri:
• Prometna tehnologija
• Transportna logistika
• Prometna varnost
Izvedba:
• 14 učnih enot,
• 4 obvezni predmeti 1. semestra,
• 6 obveznih predmetov izbrane usmeritve iz
2. in 3. semestra,
• 1 izbirni predmet v 2. semestru,
• 2 izbirna predmeta usmeritve v 3. semestru
ter
• izdelava/zagovor magistrskega dela.

