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POJASNILO FILOZOFSKE FAKULTETE V ZVEZI Z ZDRUŽEVANJEM ŠTUDIJSKIH 

PROGRAMOV  

 

V letu 2020 je Filozofska fakulteta uspešno in v celoti izvedla t. i. združevanje študijskih programov, 

katerega cilj je bil zmanjšanje števila študijskih programov, pri čemer s tem ni bila okrnjena raznolikost 

ponudbe študijskih programov oziroma smeri ter obstoječe možnosti njihovih kombinacij.  

Vse spremembe, ki jih je prineslo združevanje študijskih programov, so formalne in ne vsebinske narave, 

kar pomeni, da se je kvečjemu spremenilo ime programa in smeri znotraj programa, ponekod posledično 

tudi strokovni naslov, ki se skladno z določili Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih tvori bodisi iz 

(spremenjenega) imena programa bodisi iz imena smeri, sicer pa študenti in študentke kljub združevanju 

študijskih programov ohranijo predmetnike in vse ostale pravice.  

Tabela, iz katere je razvidno, pri katerih prvostopenjskih študijskih programih je prišlo do združevanja 

ter kakšno je novo ime programa oziroma smeri po združevanju in morebitne spremembe strokovnega 

naziva je na voljo na spletni strani fakultete, zavihek »študij«, »dodiplomski programi« »vpis in napredovanje« 

»združevanje študijskih programov« oziroma tukaj.  

Tabela, iz katere je razvidno, pri katerih drugostopenjskih (magistrskih) študijskih programih je prišlo do 

združevanja ter kakšno je novo ime programa oziroma smeri po združevanju in morebitne spremembe 

strokovnega naziva je na voljo na spletni strani fakultete, zavihek »študij«, »magistrski programi« »vpis in 

napredovanje« »združevanje študijskih programov« oziroma tukaj. 

Spremembe, ki jih je prineslo združevanje študijskih programov, začnejo veljati s študijskim letom 

2021/22 in veljajo za vse študente in študentke teh programov.   

Spremembe bodo za študente in študentke teh študijskih programov avtomatično izvedene v 

študijskem informacijskem sistemu VIS  in se bodo avtomatično odrazile tudi na vseh dokumentih 

(potrdilu o vpisu, potrdilu o opravljenih obveznostih, potrdilu o zaključku študija, diplomi, prilogi k 

diplomi…etc), ki bodo študentu oz. študentki izdani za študijsko leto 2021/2022 in vsa nadaljnja študijska 

leta. 

Pojasnjujemo, da kljub temu, da bo s 1. 10. 2021 študent oziroma študentka vpisan/-a na »združen« 

program (študijski programi, ki so se združevali in nova imena programov oziroma smeri so razvidni iz 
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tabel, ki je navedene v tretjem in četrtem odstavku tega dopisa), to nujno ne pomeni, da je študent 

oziroma študentka spremenil/-a študijski program oziroma da se študent oziroma študentka 

izobražuje po drugem programu, kot je določeno v pogodbi o štipendiranju, temveč je 

sprememba (lahko) posledica združitve študijskih programov. Slednje izhaja iz dogovora med 

Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in šport, Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem 

šolstvu, Univerzo v Ljubljani ter Filozofsko fakulteto. 

Za študente in študentke, ki so vpisani na študijske programe FF, ki se niso združevali, ni nobenih 

sprememb, prav tako ni sprememb za študente in študentke, ki se bodo na Filozofsko fakulteto vpisovali 

v študijskem letu 2021/2022, saj se bodo prijavili in vpisali v že združene študijske programe oziroma 

smeri.  

Za morebitna dodatna pojasnila v zvezi z navedenim se lahko zainteresirani in zainteresirane obrnete na 

Referat za dodiplomski študij (za prvostopenjske študijske programe) in Referat za magistrski študij (za 

drugostopenjske študijske programe). 

 

 

S spoštovanjem,  

 
 

 
 
 
Dekan: 
prof. dr. Roman Kuhar 
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