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Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa
V program se lahko vpiše, kdor je končal:
a) študijski program prve stopnje na področju: tekstilstva, naravoslovja, tehnike, tehnologije, računalništva,
informatike, ekonomije, organizacije dela ali oblikovanja,
b) študijski program prve stopnje na drugem strokovnem področju, če kandidat pred vpisom opravi študijske
obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10–60 ECTS; te obveznosti se določijo glede na
različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi Študijska komisija NTF,
kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem
izpitov pred vpisom na magistrski študij,
c) visokošolski strokovni študijski program pred uvedbo Bolonjske deklaracije na področju: tekstilstva,
naravoslovja, tehnike, tehnologije, računalništva, informatike, ekonomije, organizacije dela ali oblikovanja,
d) visokošolski strokovni študijski program po starem programu na drugem strokovnem področju, če kandidat
pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 10–60 ECTS; te
obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi
Študijska komisija NTF, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za
izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom na magistrski študij.
Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje, kot je navedeno v točkah od
a) do d), v tujini in se vpisujejo pod istimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so šolanje zaključili v Sloveniji.
V primeru omejitve vpisa bodo
●

kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
število točk, doseženih v študijskem programu prve stopnje;
kandidati iz točk b) in d) izbrani glede na:
število točk, doseženih v študijskem programu prve stopnje oziroma visokošolskem strokovnem programu
pred uvedbo Bolonjske deklaracije – 75 % točk,
število točk, doseženih pri opravljanju dodatnih študijskih obveznosti – 25 % točk.
❍

●

❍

❍

Točke se izračunajo tako, da se povprečna ocena študija oziroma dodatnih študijskih obveznosti iz točk b) in d),
zaokrožena na eno decimalko, pomnoži z 10 (maksimalno 100 točk).
Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom
Študentu se lahko prizna znanje, ki po vsebini ustreza učnim vsebinam predmetov v magistrskem študijskem
programu Načrtovanje tekstilij in oblačil, pridobljeno preko različnih oblik izobraževanja. O priznavanju znanja in
spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Študijska komisija NTF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih
spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino tega znanja.
Pri priznavanju znanja, pridobljenega pred vpisom, bo Študijska komisija upoštevala naslednja merila:
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ustreznost pogojev za pristop k različnim oblikam izobraževanja (zahtevana predhodna izobrazba za
vključitev v izobraževanje),
primerljivost obsega izobraževanja (število ur predhodnega izobraževanja glede na obseg predmeta, pri
katerem se obveznost priznava),
ustreznost vsebine izobraževanja glede na vsebino predmeta, pri katerem se obveznost priznava.

Pridobljeno znanje se lahko prizna kot opravljena obveznost, če je bil pogoj za vključitev v izobraževanje skladen
s pogoji za vključitev v magistrski študijski program Načrtovanje tekstilij in oblačil, če je predhodno
izobraževanje obsegalo najmanj 75 % obsega predmeta in najmanj 75 % vsebin ustreza vsebinam predmeta, pri
katerem se priznava študijska obveznost. V primeru, da komisija ugotovi, da se pridobljeno znanje lahko prizna,
se to ovrednoti z enakim številom točk po ECTS, kot znaša število kreditnih točk pri predmetu.
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