Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

OBVESTILO
o preizkusu sposobnosti za študij urbanizma za študijsko leto 2020/2021
(prvi prijavni rok)
Preizkus sposobnosti za študij urbanizma, ki se lahko opravlja samo enkrat v študijskem letu, bo potekal v
prostorih Univerze v Ljubljani, Fakultete za arhitekturo, Zoisova 12, 1000 Ljubljana po naslednjem
razporedu:
TOREK

7. 7. 2020

ob 9.00 uri
ob 14.00 uri

tekstualno grafični preizkus
razgovori s kandidati

Pred preizkusom sposobnosti morate poravnati znesek 62,50 €, za kritje stroškov pri pripravi in izvedbi
preizkusa, po priloženem računu.
K PREIZKUSU PRINESITE:
- risalno orodje, oz. delovni pribor: pisalo (nalivnik, kemični svinčnik), svinčnik, mehka radirka,
trikotnik;
- osebni dokument (osebno izkaznico, potni list, lahko tudi vozniško dovoljenje);
- fotokopijo potrdila o plačilu, iz katerega je razviden priimek in ime kandidata.
Preizkus sposobnosti za študij urbanizma preverja naslednje temeljne spretnosti, talent in znanje
kandidatov-kandidatk: sposobnost prostorskega dojemanja in izražanja, posluh za problematiko urejanja in
razvoja prostora, sposobnost analitičnega mišljenja, sodelovanja v skupini, vodenja in komunikacije.

V razgovoru s kandidatom pred 3-člansko komisijo, poskušamo odkriti:
Motivacijsko-čustvene sposobnost ter sposobnost komuniciranja:
- motivi in emocionalna afiniteta do mest in urbanizma;
- sproščenost v razgovoru;
- občutljivost za okolje (za kulturo, obče dogajanje, kraj, obliko itd.);
- domišljija oz. bogastvo idej (pri predlogih posegov ali sprememb);
- izvirnost.
Splošne intelektualne in analitične sposobnosti ter sposobnost vodenja:
- sposobnost branja prostora (vrednotenje prostora, odnosov, razmer itd.).
- prepoznavanje možnih sprememb oz. inovativnost (korektura razmer ali odnosov);
- sposobnost za iskanje novih poti (ali ravnanj) in smisel za bistveno;
- organiziranost (v pripovedi ali risarski predstavitvi) in prepričljivost nastopa;
- kritičnost do sveta oblik, do razvojnih programov, do procesov v sodobni družbi itd..

Zoisova 12, 1000 Ljubljana,Slovenija - Telefon 01 20 00 749, dekanat@fa.uni-lj.si
Referat za študentske zadeve - Telefon 01 20 00 710 , 01 20 00 780
Vodja referata za študentske zadeve – Telefon 01 20 00 782
Tajnik - Telefon 01 20 00 764

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Kandidatom iz tujine, ki se zaradi epidemioloških razmer v njihovi državi, iz objektivnih razlogov ne bodo
mogli udeležiti preizkusov sposobnosti v julijskem roku, se omogoči, da preizkus opravljajo v jesenskem
roku. Ti kandidati morajo svojo neudeležbo sporočiti vodji referata za študentske zadeve na e-naslov:
mojca.rozman@fa.uni-lj.si najkasneje do 7.7.2020.
Preizkus sposobnosti se bo izvajal v fizični obliki in potrebno bo dosledno spoštovati ukrepe in priporočila
NIJZ glede preprečevanja širjenja okužbe SARS Cov-19. Vsa navodila v zvezi s potekom in izvedbo
preizkusa sposobnosti bomo objavili na spletni strani UL FA www.fa.uni-lj.si in kandidate o tem obvestili
tudi po elektronski pošti.
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