Univerza v Ljubljani
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

PRAVILNIK
O PREIZKUSU SPOSOBNOSTI ZA ŠTUDIJ ARHITEKTURE

Ljubljana, 28.5.2012

Na podlagi 285. člena statuta Univerze v Ljubljani (sprejetega dne 21.12.2004) je senat
Fakultete za arhitekturo na sejah dne 21.4.2005, 10.5.2007 in 28.5.2012 sprejel spremembe in
dopolnitve Pravilnika za preizkus sposobnosti za študij arhitekture, ki so upoštevane v
čistopisu (Pravilnik je bil sprejet na seji senata dne 11.2.1998).
PRAVILNIK
O PREIZKUSU SPOSOBNOSTI ZA ŠTUDIJ ARHITEKTURE
(čistopis)
1. člen
Na Fakulteto za arhitekturo (v nadaljnjem besedilu: FA) se lahko vpiše kandidat, ki je:
- opravil splošno maturo,
- opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz
maturitetnega predmeta matematika oziroma tuj jezik, če je matematiko že opravil pri
poklicni maturi,
- pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
2. člen
Kandidati, ki se želijo vpisati v enoviti magistrski študijski program »Arhitektura«, morajo
opraviti preizkus sposobnosti za študij arhitekture.
3. člen
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa (če bo poleg ustrezne srednje šole sposobnost za študij
arhitekture izkazalo več kandidatov kot je razpisanih mest), bodo kandidati izbrani glede na:
- splošni uspeh pri splošni maturi, oziroma pri zaključnem izpitu
ali pri poklicni maturi
10 % točk
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku
10 % točk
- uspeh pri preizkusu sposobnosti za študij arhitekture
80 % točk
4. člen
Kandidati za opravljanje preizkusa sposobnosti se morajo prijaviti do roka, ki je objavljen v
Razpisu Univerze v Ljubljani.
5. člen
FA je dolžna vse kandidate pisno obvestiti o urniku preizkusa sposobnosti in o priboru, ki ga
morajo prinesti s seboj.
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6. člen
FA s preizkusom sposobnosti preverja naslednje temeljne spretnosti, talent in znanje
kandidatov:
- posluh za likovno in prostorsko dojemanje in izražanje,
- posluh za problematiko arhitekture,
- nagnjenje k ustvarjalni domišljiji.
7. člen
Sestavni deli preizkusa so ocenjeni s točkami od 1 do 10.
8. člen
Preizkus je sestavljen iz štirih delov (elementov):
1. Prvi trije deli preizkusa:
Integralni preizkus, ki vključuje dojemanje prostora (prostorsko predstavo), sposobnost
likovnega izražanja (risanje), sposobnost prostorskega oblikovanja ter posluh za
arhitekturno kvaliteto.
To so torej 3 testi: risanje po modelu, risanje po spominu in dojemanje prostora.
2. Četrti del preizkusa:
Razgovor s kandidatom (ustni test), ki naj razkrije kandidatove interese, motive,
osveščenost, vitalnost in osebnostne značilnosti ter povezavo z arhitekturo.
9. člen
Preizkus traja (načeloma) dva dni. Prvi dan opravljajo kandidati likovne teste, drugi dan pa
potekajo razgovori.
Likovni testi se izvedejo prvi dan, vodi in nadzira jih komisija za likovne teste, ki jo imenuje
prodekan za študijske zadeve FA.
Razgovor s kandidatom vodijo komisije (število komisij določi prodekan za študijske zadeve).
Komisijo za razgovor sestavljajo:
- visokošolski učitelj – predsednik komisije,
- asistent oz. mladi raziskovalec - član,
- študent - član.
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Komisija za razgovor poskuša ugotoviti tisti splet kandidatovih lastnosti in osebnostnih
značilnosti, ki kažejo na sposobnost za ustvarjalno delo na področju arhitekture. Te se kažejo
skozi:
- motive in emocionalno afiniteto do arhitekture,
- sproščenost duha v razgovoru,
- sprejemljivost za okolje (za kulturo, obče dogajanje, kraj, obliko itd.),
- objektivnost (vrednotenje prostora, odnosov, razmer itd.),
- željo po spremembah oz. inovativnost (korektura razmer ali odnosov),
- domišljijo oz. bogastvo idej (pri predlogih posegov ali sprememb),
- sposobnost za iskanje novih poti (ali ravnanj),
- izvirnost (v predstavljanju zamisli),
- organiziranost (v pripovedi ali risarski predstavitvi),
- smisel za bistveno,
- kritičnost do sveta oblik, do razvojnih programov, do procesov v kulturi itd.
10. člen
Preizkus se ocenjuje na naslednji način:
1. Prvi trije deli preizkusa, ki ga sestavljajo tri naloge, se ocenjuje do 30 točk oz. vsaka
naloga do največ 10 točk.
2. Četrti del preizkusa se ocenjuje do 10 točk.
Kandidat na preizkusu sposobnosti za študij arhitekture se mora udeležiti vseh testov, ki so
predpisani s pravilnikom in hkrati doseči spodnjo mejo 18 točk, v nasprotnem primeru se
šteje, kot da se preizkusa ni udeležil. V primeru, da se enega ali več testov kandidat ni
udeležil, je seštevek doseženih točk enak 0.
Vsa točkovanja pošlje FA Visokošolski prijavno-informacijski službi UL, ki vodi postopek
dokončnega izračunavanja točk.
Fakulteta za arhitekturo obvešča kandidate o doseženem rezultatu na preizkusu sposobnosti
po pošti.
O končnih rezultatih obvešča kandidate vpisna služba Univerze v Ljubljani.
11. člen
Senat Fakultete za arhitekturo vsako leto posebej določi število točk, ki pomenijo pozitivno
opravljen preizkus sposobnosti za študij arhitekture.
12. člen
Preizkus sposobnosti vodi in nadzira Komisija za preizkus sposobnosti za študij arhitekture, ki
jo imenuje senat FA.
Odločitve Komisije za preizkus sposobnosti so z oddajo rezultatov prvega in drugega dela
preizkusa visokošolski prijavno-informacijski službi dokončne.
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13. člen
Kandidati, ki se zaradi opravičljivih razlogov (ob predložitvi ustreznih dokazov) niso mogli
udeležiti preizkusa sposobnosti za študij arhitekture, lahko v roku 3 dni od datuma preizkusa,
vložijo na FA vlogo za naknadno opravljanje preizkusa.
14. člen
Kandidati, ki niso zadovoljni z rezultati opravljenega preizkusa sposobnosti za študij
arhitekture, lahko v roku 8 dni od prejema obvestila o doseženem rezultatu na preizkusu
sposobnosti vložijo pritožbo na Komisijo za preizkus sposobnosti za študij arhitekture.
15. člen
Vsak kandidat za preizkus sposobnosti za študij arhitekture lahko samo enkrat v istem
študijskem letu opravlja navedeni preizkus.
16. člen
Za tolmačenje pravilnika je zadolžen prodekan za študijske zadeve.
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na senatu FA.
DEKAN FA
prof.mag. Peter Gabrijelčič
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