
 
 
 
 

 
 

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK PO PROGRAMIH NA ALMA MATER 
 
PROGRAMI NA PRVI BOLONJSKI STOPNJI 
 

Študijski program Pogoji za napredovanje 
Fizioterapija 

Študent napreduje v drugi letnik, če zbere:  

- 40 ECTS iz prvega letnika ter opraviti izpite pri 

predmetih:                  

• Anatomija s histologijo,  
• Fizika,  
• Fizioterapevtske spretnosti I, 
• Funkcionalna anatomija,  
• Fizioterapevtska ocena,  
• Klinično usposabljanje iz prvega letnika. 

Študent napreduje v tretji letnik, če zbere:  

- 60 ECTS iz prvega letnika 

- 40 ECTS iz drugega letnika ter opraviti izpite pri predmetih:  

• Fiziologija s patofiziologijo,  
• Fizioterapija II,  
• Specialne teme v fizioterapiji I, 
• Fizioterapija I, 
• Klinično usposabljanje v drugem letniku. 

Zdravstvena 
nega Študent napreduje v drugi letnik, če zbere : 

- 45 ECTS iz prvega letnika  

- opravi klinično usposabljanje ter  izpite pri predmetih: 
• Zdravstvena nega in raziskovanje, 
• Anatomija, fiziologija, patologija, 
• Mikrobiologija s parazitologijo. 

Študent napreduje v tretji letnik, če zbere:  
 
- 60 ECTS 1. letnika, 
- vso klinično usposabljanje prvega in drugega letnika in 
- 45 ECTS z opravljenimi izpiti 2. letnika ter opraviti naslednje predmete 
2. letnika: 

• Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo, 

• Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom, 

• Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino. 
 

Management 
poslovnih 
sistemov 

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere 
najmanj 40 ECTS. 
 
Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse izpite 1. letnika in 
če zbere še najmanj 40 ECTS z opravljenimi izpiti 2. letnika. 



 
Socialna 
gerontologija 

Študent napreduje v 2. letnik , če doseže najmanj 45 ECTS iz prvega 
letnika in opravljeno Praktično usposabljanje I. 
 
Študent napreduje v 3. letnik , če doseže najmanj 45 ECTS iz drugega 
letnika, opravljeno Praktično usposabljanje II in 60 ECTS iz prvega 
letnika. 

Arhivistika Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere 
najmanj 40 ECTS, obvezno pa mora opraviti izpite pri predmetih: 

• Teoretične osnove arhivske znanosti, 
• Teoretične osnove dokumentologije, 
• Earhivi 1, 
• Uvod v študij arhivistike. 

Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljeno 
- 60 ECTS iz prvega letnika 
- 40 ECTS iz drugega letnika 

Obvezno pa morajo opraviti naslednje predmete 2. letnika: 

• Earhivi 2, 
• Popisovanje in urejanje arhivskega gradiva, 
• Upravljanje s podatki ,  
• Metode in postopki dela z arhivskim gradivom pri 

ustvarjalcih. 
Akademija za 
ples 

Za prehod iz prvega letnika v drugi mora opraviti vse obveznosti iz 
prvega letnika v obsegu 60 ECTS; 
 
Za prehod iz drugega letnika v tretji vse obveznosti iz prvega letnika in 
vse obveznosti iz drugega letnika v obsegu 60 ECTS; 
 
Kandidat, ki ne opravi vseh študijskih obveznosti, lahko na osnovi pisne 
vloge zaprosi Komisijo za študijske zadeve za vpis v višji letnik, če je zbral 
najmanj 50 ECTS tekočega letnika in predloži opravičljive razloge 
opredeljene s statutom Akademije za ples. 

 
PROGRAMI NA DRUGI BOLONJSKI STOPNJI 

 
Študijski program Pogoji za napredovanje 
Socialna 
gerontologija Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora magistrant/ka doseči 

najmanj 45 ECTS iz prvega letnika. 
Ekoremediacije Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere 

najmanj 50 ECTS, obvezno pa mora opraviti izpite pri predmetih: 
 

• Ekosistemske tehnologije, 
• ERM vodnih ekosistemov, 
• ERM kopenskih ekosistemov, 
• Zakonodaja s področja varstva okolja 
• Ekonomija s področja okolja. 

Zdravstvene vede – 
smer Zdravstvena 
nega 

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. 
letnika zbere najmanj 40 ECTS. 
 

Zdravstvene vede – 
smer Fizioterapija 

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. 
letnika zbere najmanj 40 ECTS. 
 

Zdravstvene vede – 
smer Javno zdravje 

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. 
letnika zbere najmanj 40 ECTS. 
 



 
Zdravstvene vede - 
Integrativne 
zdravstvene vede 

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. 
letnika zbere najmanj 40 ECTS. 

Arhivistika in 
dokumentologija 

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere 
najmanj 40 ECTS.  
 

Evropske poslovne 
študije 

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere 
najmanj 40 ECTS. 
 

Management 
poslovnih sistemov 

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere 
najmanj 40 ECTS, obvezno pa mora opraviti izpite pri predmetih: 

• Management informacijske dejavnosti, 
• Finančno pravo, 
• Management človeških virov. 

 
Humanistične 
znanosti 

V drugi letnik podiplomskega študija se lahko vpiše študent ali 
študentka, ki je pridobil/a najmanj 45 kreditnih točk, torej ki je 
opravil/a izpitne obveznosti treh (3) modulov: iz obvezne 
Epistemologije humanističnih ved ter dveh drugih izbranih modulov 
oz. obveznosti dveh (2) modulov (med njima obvezne 
Epistemologije humanističnih ved) in individualnega raziskovalnega 
dela na študijskem programu ali smeri. 

 
PROGRAMI NA TRETJI BOLONJSKI STOPNJI 
 

Študijski program Pogoji za napredovanje 
Socialna 
gerontologija 

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent/ka doseči 
najmanj 30 ECTS iz prvega letnika, izbrati mentorja in morebitnega 
somentorja, ter oddati obrazec D1- interesno raziskovalno področje 
doktoranda", ki identificira raziskovalno polje v okviru katerega želi 
doktorand raziskovati  
 
Pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik so opravljene vse 
obveznosti prvega letnika v obsegu 60 KT in opravljeno individualno 
delo drugega letnika v obsegu 60 KT (to so opravljeni obvezni in vsi 
izbirni predmeti).  

Strateški 
komunikacijski 
management 

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so 
opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 40 kreditnih točk iz 
organiziranih oblik pouka. 
 
V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili 
vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika ter 
pridobili soglasje k temi doktorske disertacije na AMEU - ECM. 

Projektni 
management 

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so 
opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 40 kreditnih točk.  
 
V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili 
vse študijske obveznosti 1. letnika ter študijske obveznosti 2. letnika v 
obsegu najmanj 40 kreditnih točk, pri čemer je obvezna izbira teme 
doktorske disertacije in prva predstavitev. 

Humanistične 
znanosti 

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so 
opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk. 
 
V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili 
vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika ter 
pridobili soglasje k temi doktorske disertacije na Senatu ISH. 

 


