
PROGRAM UNIVERZE V LJUBLJANI 
NA INFORMATIVI 2023 

Petek, 20. 1. 2023,  
mala predavalnica
9:15-10:00:  
Univerza v Ljubljani  
– moja študijska izbira 
Univerza v Ljubljani je primer 
sodobne univerze, ki sledi 
glavnih zahtevam visokošolskega 
izobraževanja: interdisciplinarnost, 
mednarodna odprtost, povezljivost 
in prehodnost študijskih programov.  
Zakaj je Univerza v Ljubljani edina in 
prava izbira

13:15-14:00:  
Razišči svoje interese  
- Hollandov vprašalnik interesov 
Na delavnici boste na podlagi 
rešenega Hollandovega vprašalnika 
poklicnih interesov (SDS) raziskovali 
svoje interese. Obvezna prijava: 
popr.uni-lj.si

17:00-17:45:  
Prijavno-vpisni postopek  
na študij za študijsko leto 2023/24 
Vse, kar morate vedeti in 
upoštevati, da bo vaša prijava 
pravilna in vaša želja po študiju 
uresničena; Predstavitev podpore 
posebnim skupinam študentk in 
študentov na UL: status študenta s 
posebnimi potrebami / posebnim 
statusom, predstavitev. Pisarne 
varuha študentov, mreže zaupnih 
oseb in psihosocialne svetovalnice.

Sobota, 21. 1. 2023,  
mala predavalnica
9:15-10:00:  
Razišči svoje interese  
- Hollandov vprašalnik interesov 
Na delavnici boste na podlagi 
rešenega Hollandovega vprašalnika 
poklicnih interesov (SDS) raziskovali 
svoje interese. Obvezna prijava: 
popr.uni-lj.si

12:30-13:15:  
Prijavno-vpisni postopek  
na študij za študijsko leto 2023/24 
Vse, kar morate vedeti in 
upoštevati, da bo vaša prijava 
pravilna in vaša želja po študiju 
uresničena; Predstavitev podpore 
posebnim skupinam študentk in 
študentov na UL: status študenta s 
posebnimi potrebami / posebnim 
statusom, predstavitev. Pisarne 
varuha študentov, mreže zaupnih 
oseb in psihosocialne svetovalnice.

13:30-14:15:  
Univerza v Ljubljani  
– moja študijska izbira 
Univerza v Ljubljani je primer 
sodobne univerze, ki sledi 
glavnih zahtevam visokošolskega 
izobraževanja: interdisciplinarnost, 
mednarodna odprtost, povezljivost 
in prehodnost študijskih programov.  
Zakaj je Univerza v Ljubljani edina in 
prava izbira

14.30 - 15.15:  
Bojim se, da na želeni študij  
ne bom sprejet/sprejeta, kaj sedaj? 
Pregled različnih alternativnih 
študijskih programov, ki vodijo do 
želenega poklicnega področja, kajti 
nikoli ni zgolj ena pot.

15.30 - 16.15:  
Kako izbrati pravi študij,  
če ne vem, kaj bom (lahko)  
delal/delala? 
Trg dela se pospešeno spreminja; 
na to vplivata predvsem razvoj 
znanosti in tehnologije. Delovna 
mesta izginjajo, nastajajo nova in 
tista, ki ostajajo, se spreminjajo.

Program pripravlja univerzitetna 
visokošolska prijavno informacijska 
služba v sodelovanju s Kariernimi 
centri Univerze v Ljubljani. 

Svetovalno 
izobraževalni balkon 
Univerze v Ljubljani
Petek, 20. 1. 2023

11:00-11:30: Izračunaj svoje točke

14:30-15:00: Izračunaj svoje točke

12:00-12:45: Bojim se, da na želeni 
študij ne bom sprejet/sprejeta,  
kaj sedaj?

15:00-15:45:  
Prijava s posebnim statusom

10:15-11:00, 12:45-14:30  
in 16:00-18:00:  
Osebno svetovanje za dijake in 
starše/skrbnike; tudi za kandidate 
iz tujine

Sobota, 21. 1. 2023

11:00-11:30: Izračunaj svoje točke

14:30-15:00: Izračunaj svoje točke

15:00-15:45: Prijava s posebnim 
statusom

9:00-10:30, 12:00-13:00  
in 16:00-18:00:  
Osebno svetovanje za dijake in 
starše/skrbnike; tudi za kandidate 
iz tujine

https://popr.uni-lj.si/unauth?leap=https:%2F%2Fpopr.uni-lj.si%2Fleap%2Fevent.html%3Fid%3D8669%26service%3DCareers%252520Service&currentUserLocale=en_US
https://popr.uni-lj.si/unauth?leap=https:%2F%2Fpopr.uni-lj.si%2Fleap%2Fevent.html%3Fid%3D8669%26service%3DCareers%252520Service&currentUserLocale=en_US


ZEMLJEVID UNIVERZITETNEGA MESTA
UNIVERZE V LJUBLJANI

INFO TOČKA UL 
- Visokošolska prijavno 
informacijska služba 
- Univerzitetna služba  
za 1. in 2. stopnjo 
- Center za obštudijsko  
dejavnost Univerze v Ljubljani

AG: Akademija za glasbo

ALUO: Akademija za likovno 
umetnost  in oblikovanje

BF: Biotehniška fakulteta

EF: Ekonomska fakulteta

FA: Fakulteta za arhitekturo

FDV: Fakulteta za družbene vede

FE: Fakulteta za elektrotehniko

FFA: Fakulteta za farmacijo

FGG: Fakulteta za gradbeništvo  
in geodezijo

FKKT: Fakulteta za kemijo   
in kemijsko tehnologijo

FMF: Fakulteta  
za matematiko in fiziko

FPP: Fakulteta  
za pomorstvo in promet

FRI: Fakulteta za računalništvo   
in informatiko

FSD: Fakulteta za socialno delo

FS: Fakulteta za strojništvo

FŠ: Fakulteta za šport

FU: Fakulteta za upravo

FF: Filozofska fakulteta

MF: Medicinska fakulteta

NTF: Naravoslovnotehniška 
fakulteta

PEF: Pedagoška fakulteta

PF: Pravna fakulteta

TEOF: Teološka fakulteta

VF: Veterinarska fakulteta

ZF: Zdravstvena fakulteta
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