
Pogosta vprašanja kandidatov za študij na Poslovno-tehniški fakulteti 
 
 
 
Kakšni so vpisni pogoji za sprejem na programe Poslovno-tehniške fakultete? 
Vpisni pogoji za program Gospodarski inženiring 1. stopnje so: zaključni izpit 
katerega koli štiriletnega srednješolskega programa, poklicna matura ali splošna 
matura. 
Vpisni pogoji za vpis na program Gospodarski inženiring 2. stopnje so: zaključen 
študijski program prve stopnje s področja gospodarskega inženiringa, tehnike, 
naravoslovja, ekonomije ali organizacije. 
Za program Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja 2. stopnje pa: zaključen 
študijski program prve stopnje s področij tehniških in informacijskih ved, 
naravoslovnih ved, humanističnih ved, ved o multimediji in oblikovanju, poslovnih in 
organizacijskih ved ter pedagoških in drugih družboslovnih ved.  
Več informacij na: http://www.ung.si/sl/studij/vpis/ 
 
Kakšne so možnosti zaposlitev po študiju? 
Diplomanti vseh programov fakultete so zaradi širine svojih znanj na trgu dela zelo 
konkurenčni, možnosti za njihovo zaposlitev pa so zelo raznolike. Zaposljivost v 
enem letu po diplomi je več kot 95%. K visoki zaposljivosti diplomantov na prvi 
stopnji močno pripomore praktično usposabljanje, ki je obvezna vsebina študija v 
tretjem letniku in mu fakulteta posveča zelo veliko pozornost. Študenti tako že tekom 
študija pridobijo prve delovne izkušnje, delodajalci pa čez malo daljše časovno 
obdobje bolje spoznajo potencialne nove sodelavce.  
  
Kje lahko bivam, če študiram na Univerzi v Novi Gorici? 
Na voljo so študentske nastanitve v študentskem domu na Erjavčevi ulici v Novi 
Gorici, v namestitvah dijaških domov, namenjenih študentom (Nova Gorica, 
Ajdovščina, Vipava, Postojna), v namestitvah UNG v dvorcu Lanthieri v Vipavi ter v 
privatnih namestitvah. Več podatkov: http://www.ung.si/sl/studij/studentski-vodnik/ 
Več informacij o nastanitvah vam nudi tudi Študentska pisarna UNG 
(studentska.pisarna@ung.si). 
 
Na koga se lahko obrnem v primeru težav oz. nejasnosti v prijavno-vpisnem 
postopku? 
V primeru nejasnosti v prijavno-vpisnem postopku se obrnete na študentsko pisarno: 
studentska.pisarna@ung.si 
 
Na koga se lahko obrnem v primeru težav oz. nejasnosti med študijem?  
V primeru nejasnosti organizacijske narave se obrnete na tajništvo fakultete. Za 
težave, povezane s študijem, je prvi kontakt profesor ali asistent pri predmetu. 
Študijske skupine so majhne, kar omogoča dobre pogoje za komunikacijo s 
profesorji in sprotno reševanje težav. V zaključnem letniku pa je prvi sogovornik 
ponavadi mentor pri zaključnem delu. Po potrebi se lahko za nasvet obrnete tudi na 
vodstvo fakultete.   
 
Kje potekajo predavanja? V Vipavi ali Novi Gorici? 



Vsa predavanja in vaje študijskih programov Poslovno-tehniške fakultete potekajo v 
prenovljenem in sodobno opremljenem dvorcu Lanthieri v Vipavi. 
 
 
Ali se lahko udeležim mednarodne izmenjave? Koliko študentov ponavadi gre 
na 1. stopnji na izmenjavo? 
Vsak motiviran študent, ki je redno vpisan v drugi ali tretji letnik, lahko izkoristi 
obdobje izmenjave na eni od evropski univerz ali na univerzi iz partnerskih držav, 
razen tistih iz matične države (glej http://www.ung.si/sl/o- univerzi / erasmus + 
programskedrzave /, http://www.ung.si/en/about/erasmus+partnercountries/). 
Priporočamo, da uporabite obstoječe fakultetne sporazume, lahko pa se predlaga in 
sklene tudi nove. Vsako leto se nekaj študentov odloči za izmenjavo in fakulteta jih 
pri tem spodbuja. Dobre izkušnje imamo tudi z opravljanjem študentskih praks v 
tujini (Italija, Nemčija, Švedska). 
 
V katerem jeziku se izvajajo predavanja? Predavajo tudi tuji profesorji?  
Magistrski študijski program Načrtovanje ion vodenje odprtega izobraževanja je 
mednaroden, na njem poučuje več tujih profesorjev in znanje angleščine je zanj 
nujno. Študij gospodarskega inženiringa poteka praviloma v slovenskem jeziku. Le v 
primeru, ko je vključen tuj predavatelj ali za skupine s tujimi študenti so predavanja 
pri nekaterih predemtih tudi v angleščini. Teh primerov ni veliko, vedno pa je s 
študijskimi materiali in s konsultacijami poskrbljeno, da je vsem študentom 
omogočeno razumeti in opravljati predmet ne glede na jezik predavanj. V takih 
primerih so tudi izpiti dvojezični in študent si lahko izbere, ali ga bo opravljal v 
slovenščini ali v angleščini. Študenti, ki jim materni jezik ni slovenščina, imajo 
možnost opravljati tečaj slovenskega jezika na začetni in nadaljevalni stopnji, za kar 
dobijo tudi kreditne točke in jim je priznano kot izbirni predmet. 
 
Kako potekajo predavanja in opravljanje študijskih obveznosti med Covid-19? 
Kako poteka opravljanje izpitov in kolokvijev? 
V času, ko epidemiološke razmere ne dopuščajo aktivnosti na lokaciji univerze, vsa 
predavanja in vaje potekajo na daljavo, na platformi MiTeam in na sorodnih 
platformah. Na daljavo potekajo tudi konsultacije, seminarji, zagovori diplomskih in 
magistrskih del. Isto velja za kolokvije in izpite. Za čas, ko so predavanja sicer 
možna na lokaciji, vendar pa jih posamezen študent ne more obiskovati (zaradi 
karantene, bolezni ipd.), se s sprotnim snemanjem predavanj študentu omogoči 
spremljanjein vključitev v študijske aktivnosti na daljavo.  
 
Kdaj se študentje srečajo z delom v skupinah? Ali Univerza ponuja študentom 
možnost dela na projektih?  
Za študijska področja Poslovno-tehniške fakultete je delo v skupinah, zlasti v 
interdisciplinarnih timih, zelo pomembno. Študenti se z delom v skupinah srečujejo 
skozi ves študijski proces pri različnih predmetih in projektih, po želji občasno tudi na 
tekmovanjih. Študenti se lahko vključujejo v ŠIPK in PKP projekte, pri katerih imajo 
priložnost sodelovati tudi s študenti drugih fakultet. Poleg timskega dela se pri delu v 
skupinah učijo še povezovanja, organizacije, odgovornosti, naučijo se na določeno 
problematiko ali izziv pogledati tudi z druge perspektive in upoštevati različne 
dejavnike in interese. 
 


