Ljubljanska cesta 31a, p.p. 603, 8000 Novo mesto
Tel. 07 3737 884
E-pošta: referat@fis.unm.si
Spletna stran: https://www.fis.unm.si

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZVis, Ur. l. RS, št. 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF,
57/2012-ZPCP-2D, 109/2012, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17 in 175/20 – ZIUOPDVE),
Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 4/16, 3/17, 4/18,
3/19 in 26/20), sklepa Senata Fakultete za informacijske študije v Novem mestu št 9/20-24-71, z dne 20. 1. 2021 in dne 31. 3. 2021 pridobljenega soglasja Vlade Republike Slovenije
Samostojni javni visokošolski zavod

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
objavlja

RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
RAČUNALNIŠTVO IN SPLETNE TEHNOLOGIJE
V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022

Trajanje študija
Študij traja 2 leti in obsega 120 KT.
Način in kraj izvajanja študija
Študij bomo izvajali kombinirano - pri vseh predmetih bomo predavanja in seminarje izvajali
preko spleta (online) sinhrono po ustaljenem urniku, medtem ko bomo vaje večinoma izvajali
v predavalnicah v prostorih fakultete v Novem mestu ob fizični prisotnosti študentov in
visokošolskih učiteljev ter sodelavcev.
Strokovni naslov
Magister inženir računalništva in spletnih tehnologij oz. magistrica inženirka računalništva in
spletnih tehnologij
Informativni dnevi bodo na sedežu fakultete v Novem mestu ali preko Zooma:
- 12. 2. 2021 ob 10.00 in 17.00,
- 13. 2. 2021 ob 10.00,
- 11. 6. 2021 ob 17.00,
- 20. 8. 2021 ob 17.00 in
- 23. 9. 2021 ob 17.00.
Za individualno svetovanje in informacije o študijskem programu lahko povprašate po telefonu
(07/37-37-884) ali po elektronski pošti (referat@fis.unm.si).
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Vpisna mesta za državljane Republike Slovenije in EU za vpis v 1. letnik
Računalništvo in spletne
tehnologije (1. letnik),
magistrski študijski
program 2. stopnje

Redni študij

Izredni študij

5

50

Vpisna mesta za državljane Republike Slovenije in EU za vpis v višji letnik
Računalništvo in spletne
tehnologije (2. letnik),
magistrski študijski
program 2. stopnje

Redni študij

Izredni študij

*

50

* Število vpisnih mest je omejeno z razpisanimi vpisnimi mesti za 1. letnik generacije.

Vpisna mesta za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva*
Vpis v 1. letnik
Računalništvo in spletne
tehnologije (1. letnik),
magistrski študijski
program 2. stopnje
Vpis v višji letnik
Računalništvo in spletne
tehnologije (2. letnik),
magistrski študijski
program 2. stopnje

Redni študij

Izredni študij

0

25

Redni študij

Izredni študij

0

25

* Tuji državljani morajo izkazati ustrezno znanje slovenskega jezika vsaj na ravni B2 z ustreznim
potrdilom. Potrdilo je obvezno le za tuje državljane, ki ne prihajajo iz držav članic EU in iz držav, s
katerimi ima Slovenija sklenjen bilateralni sporazum, ki njihovim državljanom omogoča študij pod
enakimi pogoji, kot veljajo za slovenske državljane.

Vpisna mesta za vzporedni študij za vpis v 1. letnik

Računalništvo in spletne
tehnologije (1. letnik),
magistrski študijski
program 2. stopnje

Redni študij

Izredni študij

0

25
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Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa
Prvi prijavni rok: od 1.4.2021 do 30.6.2021
Drugi prijavni rok: od 1.7.2021 do 23.9.2021
Prijavna roka veljata za vpis v 1. letnik, za vpis v višji letnik in za vzporedni študij.
Če bodo po zaključku 2. prijavnega roka še ostala prosta vpisna mesta, bomo prijave
sprejemali do zapolnitve vpisnih mest, vendar najkasneje do 28. 9. 2021.

Postopek prijave za vpis
Elektronsko prijavnico se odda prek spletnega portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/
Kot pravočasna se upošteva:
•

prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 30. junija 2021 (v prvem prijavnem
roku), do 23. septembra 2021 (v drugem prijavnem roku) oz. do 28. septembra 2021 (v
dodatnem roku).

Vsa dokazila k prijavi, ki so zahtevana (priloge), se vlagajo elektronsko prek portala eVŠ.
Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno–sprejemnem postopku veljajo
poskenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov.
Prilogi k prijavi sta sledeči:
- diploma ali potrdilo o diplomiranju (če diploma še ni izdana) in
- potrdilo o opravljenih izpitih s povprečno oceno za vse letnike skupaj in oceno diplome
dodiplomskega študija oz. študija prve stopnje (potrdilo za celoten študij – izdaja fakulteta
na kateri je kandidat diplomiral) ali priloga k diplomi.
Priloge za tujce (za priznavanje izobraževanja):
- diploma,
- sodno overjen prevod diplome v slovenski jezik,
- dokazilo o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih (priloga k diplomi)
oz. potrdilo o opravljenih izpitih s povprečno oceno,
- potrdilo o znanju slovenskega jezika vsaj na ravni B2. Potrdilo je obvezno le za tuje
državljane, ki ne prihajajo iz držav članic EU in iz držav, s katerimi ima Slovenija sklenjen
bilateralni sporazum, ki njihovim državljanom omogoča študij pod enakimi pogoji, kot
veljajo za slovenske državljane.
Sprejete kandidate bomo k vpisu povabili pisno in preko elektronske pošte.
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Študijski program je objavljen na spletni strani http://www.fis.unm.si
Dodatne storitve in ponudba
Fakulteta vsem svojim študentom na njihovo željo nudi pomoč pri iskanju nastanitve v času
študija, pomoč pri iskanju zaposlitve, možnost za sodelovanje pri raziskovalnem delu,
mentorstvo in tutorstvo s strokovnim svetovanjem, obiske zunanjih predavateljev, kulturne
prireditve in strokovne ekskurzije, s čimer dvigujemo raven znanja in konkurenčnosti naših
študentov. Organiziramo uvodni teden za vse študente. Študentom je tudi omogočen obisk
mednarodne znanstvene konference Informacijskih tehnologij in informacijske družbe ITIS.
Včlanjeni smo v Microsoft Azure program, ki študentom in zaposlenim na fakulteti omogoča
prenos licenčnih Microsoft programov. Organiziramo tudi zimske/poletne šole ter delavnice s
področja informacijskih tehnologij in informacijske družbe. Za dodatne aktivnosti se študenti
odločijo prostovoljno.
Vpisni pogoji
V prvi letnik magistrskega študijskega programa Računalništvo in spletne tehnologije se poleg
diplomantov programa 1. stopnje Računalništvo in spletne tehnologije lahko vpiše:
•
•

•

kdor je končal študijski program prve stopnje s študijskih področij računalništva in
informatike oziroma družboslovne ali poslovne informatike, ki spadajo v študijska
področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, ter dosegel najmanj 180 KT;
kdor je končal študijski program prve stopnje iz ostalih strokovnih področij, ki spadajo
v študijska področja družbenih ved ter poslovnih in upravnih ved. Kandidatu pristojni
organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v
obsegu največ 18 KT;
kdor je končal študijski program prve stopnje iz ostalih študijskih področij. Kandidatu
pristojni organ FIŠ na podlagi pisne prošnje za vpis predpiše dodatne študijske
obveznosti v obsegu največ 24 KT.

Za diplomante visokošolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, se
smiselno uporabljajo določila za diplomante študijskih programov prve stopnje.
Pogoji za vpis v višji letnik
V magistrski študijski program 2. stopnje Računalništvo in spletne tehnologije so predvideni
prehodi:
- iz študijskih programov 2. stopnje,
- diplomantov t. i. nebolonjskih študijskih programov, katerih prehodi so urejeni v
prehodni določbi ZviS-E (16. člen).
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Prehodi so mogoči med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih
izidov;
2. med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred
vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem
sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na
obvezne predmete drugega študijskega programa.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali
tujini se lahko študent vpiše v isti ali v višji letnik v študijskem programu na FIŠ.
Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa FIŠ, če mu je v postopku
priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v
višji letnik študijskega programa FIŠ.
Pri prehodu se lahko priznavajo predhodno pridobljena znanja, ki jih študent izkazuje z
ustreznimi dokumenti:
- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
- neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Diplomanti univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004 (nebolonjski
študijski programi) se vpišejo v 2. letnik študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in
spletne tehnologije, pristojni organ fakultete pa jim predpiše še dodatne izpite iz prvega letnika
študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in spletne tehnologije.
Diplomanti študijskih programov za pridobitev specializacije, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki so
pred tem končali visokošolski strokovni program, se praviloma vpišejo v 2. letnik študijskega
programa 2. stopnje Računalništvo in spletne tehnologije, pristojni organ fakultete pa jim
predpiše še dodatne izpite iz prvega letnika študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in
spletne tehnologije.
Neposredno v drugi letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in
spletne tehnologije se lahko vpiše:
- kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, iz študijskih področij računalništva in informatike. Kandidatu
pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v
obsegu največ 7 KT.
- kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, s področja družboslovne ali poslovne informatike, ki spada v
študijsko področje družbene vede ter poslovne in upravne vede. Kandidatu pristojni
organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu
največ 14 KT.
- kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, iz ostalih strokovnih področij, ki spadajo v študijska področja
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-

družbene vede ter poslovne in upravne vede. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi
prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 30 KT.
kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije,
sprejet pred 11. 6. 2004, iz ostalih študijskih področij. Kandidatu pristojni organ FIŠ na
podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 45 KT.

Dodatne študijske obveznosti mora študent opraviti pred zagovorom magistrske naloge.
Diplomantom, ki se vpišejo neposredno v drugi letnik, se ob vpisu na podlagi odločbe določijo
dodatne obveznosti v obliki dodatnih izpitov ter za prvi letnik programa, v katerega se vpisujejo
prizna razliko KT, ki jih ne pridobijo z opravljenimi dodatnimi izpiti.
V prvi oz. višji letnik magistrskega študijskega programa Računalništvo in spletne tehnologije
se lahko vpiše tudi kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
Enakovrednost v tujini pridobljenega izobraževanja na zahtevo vlagatelja ugotavlja FIŠ v
okviru postopka priznavanja izobraževanja.
Omejitev vpisa
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija prve stopnje
oz. dodiplomskega študija.
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Kraj
izvajanja

Samostojni
Zap. visokošolski
zavod
št.
(kratica)

1.

FIŠ

Število vpisnih mest za državljane
Republike Slovenije in EU

1. letnik

Vpis v višji letnik

Število vpisnih mest za tujce in
Slovence brez slovenskega
državljanstva

1. letnik

Vpis v višji letnik

Število vpisnih
mest za
vzporedni
študij

Študijski program

Računalništvo in spletne
tehnologije (MAG)

Novo
mesto

redni

izredni

redni

izredni

redni

izredni

redni

izredni

redni

izredni

5

50

*

50

0

25

0

25

0

25

* Število vpisnih mest je omejeno z razpisanimi vpisnimi mesti za 1. letnik generacije.
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