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Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v 
Novi Gorici ponuja multidisciplinarno znanje viso-
košolskega nivoja s področij VINOGRADNIŠTVA in 
VINARSTVA ter tudi TRŽENJA VINA. Že od leta 2006 
izvajamo enovit in specializiran študij na prvi sto-
pnji, od študijskega leta 2019/2020 pa tudi program 
Vinogradništvo in vinarstvo na 2. stopnji. S praktično 
naravnanostjo, mednarodno usmerjenostjo, rednim 
pedagoškim gostovanjem priznanih nacionalnih in 
mednarodnih strokovnjakov, kot tudi s tesnim sode-
lovanjem z univerzitetnim Centrom za raziskave vina, 
skrbimo za stalen dotok aktualnih znanj in pridobiva-
nje dragocenih izkušenj, ki našim diplomantom po-
magajo do uspešne zaposlitve v stroki.

V okviru prvostopenjskega študija pripravljamo kadre 
na samostojno organizacijo, vodenje in trženje manj-
ših vinogradniško-vinarskih posestev, tistim, ki se želijo 
zaposliti v okviru večjih kleti, pa v skladu z njihovimi 
profesionalnimi cilji omogoča poglobljeno speciali-
zacijo bodisi na področju vinogradništva ali vinarstva 
bodisi na področju trženja vina.

Program drugostopenjskega študija omogoča prido-
bivanje znanj, s katerimi lahko magistrantje obvladuje-
jo tudi zahtevnejše in odgovornejše delovne procese 
v vinogradništvu in vinarstvu – v pridelavi/predelavi 
grozdja/vina. 

Študijska programa 
Vinogradništvo in vinarstvo 
1. stopnje ter 2. stopnje
•	 sta zasnovana po zgledu tujih sodobnih študijev vi-

nogradništva in vinarstva,
•  sta edina tovrstna študijska programa v Sloveniji,
•  sledita novim teoretičnim, tehnološkim in znanstve-

nim spoznanjem s področja,
•  v okviru programa poučujejo priznani in izkušeni 

nacionalni in mednarodni strokovnjaki
•  upoštevata vsebinska priporočila O.I.V. (Mednaro-

dna organizacija za trto in vino) za izobraževanje 
enologov,

•  tesno sodelujeta s Centrom za raziskave vina in tako 
omogočata hiter pretok novih dognanj do študentov,

•  sta praktično naravnana: pomemben del študija 
predstavljata praksa oziroma pridobivanje praktič-
nih veščin v okviru vinogradniškega posestva Uni-
verze v Novi Gorici nter pri priznanih in uveljavljenih 
vinarjih oziroma strokovnih zavodih ter inštitutih. 

Lokacija
Oba študija se izvajata v osrčju vinorodne dežele, in 
sicer v Vipavi, v dvorcu Lanthieri.

Kontakt
Tajništvo:
T: 05 90 99 700
E: info.vsvv@ung.si
http://www.ung.si/sl/studij/



Opis programa Vinogradništvo in vinarstvo 1. stopnje

Študijski program Vinogradništvo in vinarstvo 1. stop-
nje ponuja vse pomembne naravoslovne, tehniške in 
družboslovne vsebine, ki usmerjajo študente k samo-
stojnemu vodenju, npr. vinogradniške tehnologije, 
trsničarstvo in selekcija vinske trte, konvencionalna in 
ekološka pridelava grozdja, vinarske tehnologije, ana-
lizne metode v vinarstvu, kontrola kakovosti grozdja in 
vina, trženje in promocija vina, vodenje evidenc ipd.

Pogoji za vpis
Opravljena splošna matura ali pred 1.6.1995 zaključen 
katerikoli štiriletni šolski program oziroma opravljena 
poklicna matura v kateremkoli srednješolskem program.
Trajanje študija: 3 leta
Za dokončanje študija mora študent zbrati 180 ECTS 
točk, in sicer v vsakem letniku po 60. 
Točke obsegajo: 
- obvezni predmeti: 25 predmetov (119 ECTS);
- izbirni predmeti: 17 predmetov (36 ECTS);
- praktično usposabljanje: 400 ur (20 ECTS)
- diplomski seminar (5 ECTS)

Posebnost študijskega programa Vinogradništvo in vi-
narstvo 1. stopnje je praktično delo; teoretična znanja 
ves čas dopolnjujejo laboratorijske vaje, terenski pouk 
ter praktično usposabljanje v drugem in tretjem letniku. 
V prvih dveh letnikih je študij enoten in ponuja vsem 
študentom trdne osnove s področja naravoslovno-ma-
tematičnih ved ter znanja in osnove trženja vina. V tret-
jem letniku pa si lahko študent na podlagi lastnih intere-
sov oblikuje individualen predmetnik. Velik nabor izbir-
nih predmetov mu omogoča usmeritev poglobljenega 
študija na željena področja. Poleg tega lahko študenti 

vpišejo izbirne predmete drugih študijskih programov, 
ki jih izvaja Univerza v Novi Gorici, ali drugih sorodnih 
študijskih programov v Sloveniji ali tujini.

Študenti zaključijo študij, ko opravijo vse s programom 
predvidene obveznosti in pridobijo naziv diplomirani 
inženir vinogradništva in vinarstva/diplomirana inže-
nirka vinogradništva in vinarstva. 

Podrobnejši podatki o predmetniku so objavljeni 
na spletu.
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Opis programa Vinogradništvo in vinarstvo 2. stopnje

Magistrski študijski program Vinogradništvo in vinar-
stvo 2. stopnje je izrazito interdisciplinarno ter razi-
skovalno usmerjen. Nudi poglobljena znanja vseh po-
membnejših področij vinogradništva in vinarstva, pri 
čemer se lahko študent sam usmeri in poglobi znanje 
na interesnih področjih. Cilj izobraževanja na 2. stopnji 
je oblikovati magistra kot strokovno celovito osebnost, 
ki je sposobna razumeti in upravljati tudi bolj zahtev-
ne izzive na področju vinogradništva in vinarstva, kot 
so spremljanje in razumevanje obnašanja vinske trte v 
ekosistemih, poznavanje metabolnih procesov v rastli-
ni, poznavanje okolju prijaznih oz. trajnostnih načinov 
kmetovanja, prepoznavanje podnebna tveganja v vi-
nogradništvu in vinarstvu, poznavanje načel in prakse 
poslovnega managementa in finančnega upravljanja 
malih kmetijskih gospodarstev.

Pogoji za vpis
Zaključen študijski program 1. stopnje, ali starejši višje-
šolski strokovni študij iz Slovenije ali tujine s področij: bi-
ologija, biotehnologija, mikrobiologija, živilstvo, kmetij-
stvo, agronomija, vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo 
v obsegu najmanj 180 ECTS. V drugih primerih je pot-
rebno nasloviti prošnjo za vpis na Komisijo za študijske 
zadeve, ki določi dodatne obveznosti iz predmetnika 1. 
stopnje študija Vinogradništvo in vinarstvo, ki jih mora 
kandiat opraviti pred vpisom na magistrski študij.
Trajanje študija: 2 leti
Za dokončanje študija mora študent zbrati 120 ECTS 
točk, in sicer v vsakem letniku po 60. 
Točke obsegajo: 
- obvezni predmeti: 11 predmetov (56 ECTS);
- izbirni predmeti: 9 predmetov (24 ECTS);
- magistrsko delo: 600 ur (20 ECTS).

Na drugostopenjskem študijskem programu se daje 
veliko poudarka tudi samostojnemu raziskovalnemu 
delu. Študent pristopi k raziskovalnemu problemu že v 
prvem letniku študija v okviru predmeta Raziskovalni 
projekt v vinogradništvu in vinarstvu 1, ki se lahko 
tematsko in zahtevnostno nadaljuje v 2. letniku študija 
Raziskovalni projekt v vinogradništvu in vinar-
stvu 2 in zaključi z Magistrsko nalogo. Študent dobi 
možnost reševanja resnične znanstvene naloge/izziva 
iz delovnega okolja. Dodaten nabor izbirnih predme-
tov pa mu omogoča usmeritev poglobljenega študija 
na željena področja. Poleg tega lahko študenti vpišejo 
izbirne predmete drugih študijskih programov, ki jih 
izvaja Univerza v Novi Gorici, ali drugih sorodnih študij-
skih programov v Sloveniji ali tujini. Med izbirni pred-
meti je študentom na voljo tudi predmet Praktična 
izkušnja v vitienokulturi, v kolikor bi želel student 
pridobiti dodatne praktične izkušnje v različnih sferah 
vinogradniško-vinarskega področja dela tudi na tej 
stopnji študija.
Študenti zaključijo študij z uspešnim zagovorom ma-
gistrskega dela in pridobijo naziv magister vinogradni-
štva in vinarstva/magistrica vinogradništva in vinarstva.  

Podrobnejši podatki o predmetniku so objavljeni 
na spletu.


