
UNIVERZITETNI PROGRAMI, pri katerih se pri omejitvi  vpisa 

upošteva uspeh pri določenih izbirnih predmetih na maturi 

 

Študijsko leto 2020/21 

Informacije veljajo za kandidate, ki opravljajo splošno maturo (SM). 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

FAKULTETA UNIVERZITETNI 

PROGRAM 

IZBIRNI PREDMET 

 

Biotehniška 

fakulteta 

BIOLOGIJA  

MIKROBIOLOGIJA 

en naravoslovni predmet (biologija, fizika, 

kemija ali biotehnologija) 

Fakulteta za 

družbene vede 

KOMUNIKOLOGIJA –

MEDIJSKE IN 

KOMUNIKACIJSKE 

ŠTUDIJE 

en družboslovni ali humanistični predmet 

(filozofija, psihologija, sociologija, 

umetnostna zgodovina ali zgodovina) 

Fakulteta za 

kemijo in 

kemijsko 

tehnologijo  

KEMIJA  

BIOKEMIJA 

biologija, fizika ali kemija 
(sprememba začne veljati v študijskem letu 

2021/22) 

Fakulteta za 

farmacijo 

FARMACIJA biologija, fizika, kemija ali biotehnologija 

 

Fakulteta za 

matematiko in 

fiziko 

FIZIKA fizika  
(ali ocena iz fizike v 3. letniku, če kandidat ni 

opravljal fizike na SM)  

Fakulteta za 

strojništvo 

STROJNIŠTVO – 

RAZVOJNO 

RAZISKOVALNI 

PROGRAM 

fizika, mehanika  

 

Filozofska 

fakulteta 

ANTIČNI IN 

HUMANISTIČNI ŠTUDIJI 

grščina ali latinščina IN zgodovina, 

filozofija ali drugi tuji jezik 

ARHEOLOGIJA zgodovina, geografija, latinski jezik, drugi 

tuji jezik ali umetnostna zgodovina 

FILOZOFIJA zgodovina, sociologija, filozofija, 

psihologija, latinščina, drugi tuji jezik, 

naravoslovni predmeti (fizika, kemija, 

biologija) 

FRANCISTIKA  

FRANCISTIKA Z 

ROMANISTIKO 

francoščina  
(ali ocene iz francoskega jezika, slovenščine in 

tujega jezika, ki ni francoščina, v 3. in 4. letniku, če 

kandidat ni opravljal francoščine na SM)  

GERMANISTIKA 

NEMCISTIKA 

nemščina 

 

GEOGRAFIJA geografija  
(ali ocena iz geografije v 3. letniku, če kandidat ni 

opravljal geografija na SM) 



GRŠKI JEZIK, 

KNJIŽEVNOST IN 

KULTURA 

grščina ali latinščina IN zgodovina, 

filozofija ali drugi tuji jezik 

ITALIJANSKI JEZIK IN 

KNJIŽEVNOST 

italijanščina 
(ali ocene iz italijanskega jezika, slovenščine in 

tujega jezika, ki ni italijanščina, v 3. in 4. letniku, če 

kandidat ni opravljal italijanščine na SM;  

ali ocene slovenščine in tujega jezika, ki ni 

italijanščina, v 3. in 4. letniku, če se kandidat v 

srednji  šoli ni učil italijanščine.) 

LATINSKI JEZIK, 

KNJIŽEVNOST IN 

KULTURA 

grščina ali latinščina IN zgodovina, 

filozofija ali drugi tuji jezik 

MUZIKOLOGIJA 

 

glasba, zgodovina ali drugi tuji jezik 

PREVAJALSTVO tuja jezika, ki jih kandidat namerava 

študirati 

RUSISTIKA 

 

ruščina 

ŠPANSKI JEZIK IN 

KNJIŽEVNOST 

španščina 

UMETNOSTNA 

ZGODOVINA 

umetnostna zgodovina, zgodovina, 

geografija ali drugi tuji jezik  

Medicinska 

fakulteta 

MEDICINA  

DENTALNA MEDICINA  

 

en naravoslovni predmet (biologija, fizika 

ali kemija) 

Veterinarska 

fakulteta 

VETERINARSTVO en naravoslovni predmet (biologija, fizika 

ali kemija) 

 

 

UNIVERZA V MARIBORU  

FAKULTETA UNIVERZITETNI 

PROGRAM 

IZBIRNI PREDMET 

Filozofska 

fakulteta 

GERMANISTIKA  

NEMŠKI JEZIK IN 

KNJIŽEVNOST 

PREVAJALSKE ŠTUDIJE - 

NEMŠČINA 

nemščina 

Medicinska 

fakulteta 

SPLOŠNA MEDICINA 

 

biologija, fizika ali kemija 

 

Informacije o točkovanju obveznih maturitetnih predmetov in posameznih predmetov v 3. in 

4. letniku najdete v Razpisu za vpis. 


