FAQ
1. Kaj na vaši akademiji sploh počnete?
Na Akademiji umetnosti UNG ustvarjamo! Ustvarjamo gibljive slike – filme, animacije in
pripovedujemo zgodbe s pomočjo avdiovizualnih sredstev in drugih tehnologij. Študentje
animirajo, snemajo, montirajo, fotografirajo in preko novih tehnologij iščejo drugačne načine
sporočanja. Bi želeli, da kaj od zgoraj naštetega postane vaš poklic? Kombiniranje medijev in
okolij, odpira široko polje izbir poklicev, od avtorjev do profesionalnih sodelavcev
interdisciplinarnih kreativnih skupin.

2. Kakšne so smeri na programu 1. stopnje?
Program prve stopnje Digitalne umetnosti in prakse traja tri leta in ponuja naslednje nosilne
module:
- Animacija (animirani film, animacija v kreativnih industrijah)
- Videofilm (igrani, dokumentarni, umetniški video)
- Fotografija (avtorska, funkcionalna)
- Novi mediji (kreativna raba novih tehnologij)
O programih in študijskih izdelkih Akademije umetnosti UNG:
http://www.ung.si/au
https://au.ung.si
https://au-dev.ung.si/produkcija
https://au-razstava.ung.si
https://vimeo.com/ungakademijaumetnosti

3. Kdaj se odprejo prijavni roki za vpis v študijsko leto 2021/22?
Prvi prijavni rok za dodiplomske programe UNG: 16. 2.–19. 3. 2021 (državljani EU) oz. 16. 2.–
30. 3. 2021 (državljani držav nečlanic EU in Slovenci brez slovenskega državljanstva,
podiplomski programi UNG). Več podatkov o nadaljnjih prijavnih rokih, prijavno-vpisnem
postopku in pogojih za vpis na posamezne študijske programe:
http://www.ung.si/sl/studij/vpis/
studentska.pisarna@ung.si

4. Želim se prijaviti na vaš program, vendar ga ne najdem med razpisi na portalu eVŠ!
Za prijavo na nekoncesioniran študijski program (program, za katerega se plača šolnina), morate
v prvem koraku v prijavi takoj po izboru stopnje študija označiti, da se prijavljate na zasebni
visokošolski zavod. Če razpisa še vedno ne najdete, se prosimo takoj obrnite na našo študentsko
pisarno:
studentska.pisarna@ung.si
5. Ali je študij na Akademiji umetnosti UNG plačljiv?
Programa Akademije umetnosti Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja) in program Medijske
umetnosti in prakse (2. stopnja) nista koncesionirana, zato je zanju potrebno plačevati šolnino.
Šolnino v višini 3500€/študijsko leto, morajo plačati vsi študentje: slovenski in ostali državljani

EU in državljani držav nečlanic EU. Šolnina krije del stroška študija, preostali del krije Univerza
v Novi Gorici iz drugih virov. Več o plačilu šolnin v več obrokih:
info.au@ung.si
studentska.pisarna@ung.si
6. Kakšne so omejitve za vpis na program 1. stopnje Digitalne umetnosti in prakse?
V program se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili:
1. splošno maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem
programu; ali tisti, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.
Izmed kandidatov, ki zadostujejo pogojem iz točke 1, se lahko vpiše kdor uspešno opravi:
2. preizkus nadarjenosti za študij na programu Digitalne umetnosti in prakse. Glej naslednje
vprašanje za več informacij o preizkusu nadarjenosti.

7. Kako poteka preizkus nadarjenosti za vpis na program 1. stopnje Digitalne umetnosti in
prakse?
Preizkus nadarjenosti je dvokrožen in obsega oddajo mape in razgovor.
Mapa je sestavljena iz:
Portfelj (naj kaže kandidatovo dosedanje delo, njegovo nadarjenost ter stopnjo poznavanja
medija/medijev in tehnik)
- Motivacijsko pismo z biografijo (v njem naj kandidat opiše svoje motive, ki ga vodijo pri
izbiri študija)
Mapo naj kandidati v celoti oddajo na elektronskem nosilcu na e-naslov: info.au@ung.si
V drugem krogu je kandidat povabljen na razgovor.
-

8. Kakšne so možnost nadaljevanja študija po končani 1. stopnji?
Študij prve stopnje Digitalne umetnosti in prakse obsega 180 ECTS. Študij je možno nadaljevati
na magistrskem programu 2. stopnje Medijske umetnosti in prakse, ki ga izvaja Akademija
umetnosti UNG. Prav tako je možen vpis na umetniške magistrske programe drugih univerz,
doma in v tujini. Potrebno pa je opozoriti, da večina akademij, tako kot tudi naša, zahteva poleg
diplome 1. stopnje tudi uspešno opravljen preizkus nadarjenosti.
http://www.ung.si/sl/studij/akademija-umetnosti/studij/2MUP
9. Kakšne so možnost zaposlitve po končani 1. stopnji študija?
Diplomanti programa 1. stopnje Digitalne umetnosti in prakse, ki po diplomi pričnejo
profesionalno pot, se v glavnem delijo na:
- avtorje (v smislu avtorja celostnega umetniškega dela)
- profesionalni sodelavci interdisciplinarnih kreativnih skupin (ustvarjalec animacij za
mobilno telefonijo in interaktivne aplikacije, reportažni, modni, industrijski fotograf,
direktor fotografije v filmu, avtor ozadij za filme, animator likov...)

10. Kje se diplomanti zaposlujejo po končanem študiju?

Diplomanti naših programov tako delujejo kot samostojni ustvarjalci ali (so)delujejo v medijskih
in produkcijskih hišah, oglaševalskih agencijah, arhitekturnih birojih, galerijah, muzejih, arhivih
ter drugod, kjer se ukvarjajo s produkcijo in postprodukcijo videa, filma, fotografije, grafičnih
uporabniških vmesnikov, animacije, animiranega filma ali vse to uporabljajo kot sekundarna,
predstavitvena sredstva.
Nekaj profilov naših diplomantov si lahko ogledate tu:
https://au-dev.ung.si/portfelji/

