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ODDELEK ZA LESARSTVO
Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 320-36-03
Informativno mesto: Rožna dolina, Cesta VIII/34, velika predavalnica.
Oddelek izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Lesarstvo in visokošolski
strokovni študijski program prve stopnje Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
LESARSTVO
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Lesarstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz
enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je
kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk;

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

20% točk,
40% točk,
40% točk.

Vpisna mesta
Lesarstvo – univerzitetni program

Redni
45

Izredni
-

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
TEHNOLOGIJE LESA IN VLAKNATIH KOMPOZITOV
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov se
lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem
programu, poklicno maturo ali maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60% točk,
40% točk.

Izredni študij
Izredni študij bo organiziran, če se bo prijavilo vsaj 30 kandidatov
Vpisna mesta
Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov – visokošolski strokovni
program

Redni

Izredni

75

40

