
                                                                                                                                                                          

                                                                                                            

 
 
 
Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 
75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US) prvega odstavka 7. člena Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v 
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 6/22), sklepa 106. dopisne seje Senata FAM z dne 11. 2. 2022 in 33. dopisne seje Upravnega odbora FAM z 
dne 11. 2. 2022 

 
RAZPIS ZA VPIS 

NA PODIPLOMSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 
STRATEŠKO KOMUNICIRANJE- II. STOPNJE 

študijsko leto 2022/2023 
 

 
 
1. Ime visokošolskega zavoda in njegov naslov:  
Fakulteta za medije, Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana 
Tel.: (00386) 1 520 21 60 
E-pošta: referat@fame.si 
Spletna stran: www.fame.si 
 
2. Naziv študijskega programa: 
Podiplomski magistrski študijski program – II. stopnja Strateško komuniciranje 
 
3. Kraj izvajanja študijskega programa: 
Ljubljana (izredni študij) 



                                                                                                                                                                          

                                                                                                            

 
4. Trajanje študija:  
Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS 
 
5. Strokovni naslov:  
Magister oz. magistrica strateškega komuniciranja 
 
6. Pogoji za vpis:  
 
V prvi letnik magistrskega študijskega programa Strateško komuniciranje se lahko vpiše: 
 
- Kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij, ki je ovrednoten z najmanj 180 kreditnih točk po ECTS.  
 
- Kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 06. 2004, z ustreznih strokovnih področij (pred 
bolonjskim sistemom).  
 
- Kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom 
opravil dodatne študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Dodatne študijske obveznosti so predmeti: Mediji in komuniciranje 
(6 ECTS), Analiza medijskih vsebin (6 ECTS).  
 
Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo družboslovne vede, novinarstvo, umetniške in humanistične vede, informacijske in komunikacijske 
vede, upravne in poslovne vede. 
 
 
Nadaljevanje študija – vpis v višji letnik 
Prehodi so mogoči med študijskimi programi:  
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;  



                                                                                                                                                                          

                                                                                                            

2. med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po 
Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega 
študijskega programa.  
 
Vpis v 2. letnik  
 
Neposredno v 2. letnik podiplomskega magistrskega študijskega programa Strateško komuniciranje se lahko vpiše:  
- Kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe pred bolonjskim sistemom z ustreznih (sorodnih) strokovnih področij. Za 
zaključek študija mora opraviti obveznosti v obsegu 30 KT (izpiti) in magistrsko nalogo (30KT).  
- Kdor je končal študijski program druge stopnje (po bolonjskem sistemu) z ustreznih (sorodnih) strokovnih področij.  
- Kdor je končal študijski program prve stopnje (po bolonjskem sistemu) z ustreznih (sorodnih) strokovnih področij in dosegel najmanj 240 KT.  
- Kdor je končal enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih (nesorodnih) strokovnih področij. Pri tem mora opraviti 
študijske obveznosti, kot jih določi komisija. 
- Kdor se (zaradi prehoda) vpisuje na podlagi priznanih izpitov, ki jih je predhodno opravil na drugih (bolonjskih) študijskih programih iste stopnje.  
 
Kot ustrezna strokovna področja se upoštevajo družboslovne vede, novinarstvo, umetniške in humanistične vede, informacijske in komunikacijske 
vede, upravne in poslovne vede. 
 
Diplomanti tistih programov, ki niso opredeljeni kot ustrezna (sorodna) strokovna področja, morajo opraviti še dodatne študijske obveznosti iz 
predmetov Mediji in komuniciranje (6 ECTS) in Analiza medijskih vsebin (6 ECTS). 
 
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
 
Omejitev vpisa 
Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav presega število razpisanih mest. V primeru omejitve vpisa bodo kandidati/-ke izbrani/-e glede na 
povprečno oceno dodiplomskega študija. 
 
 



                                                                                                                                                                          

                                                                                                            

 
7. Število prostih vpisnih mest, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije ter za tujce in Slovence brez 
slovenskega državljanstva 
 
Vpisna mesta za vpis v 1. letnik 

Prosta mesta* za Slovence in 
državljane držav 
članic EU 

za tujce izven EU za Slovence brez 
slovenskega 
državljanstva 

Vpis v 1. letnik 55 6 1 

Vzporedni študij 10 0 0 
 
Vpisna mesta za vpis v 2. letnik 

Prosta mesta* za Slovence in 
državljane držav 
članic EU 

za tujce izven EU za Slovence brez 
slovenskega 
državljanstva 

Vpis v višji letnik 20 6 1 
 
*Fakulteta lahko glede na število kandidatov za vpis prerazporedi število prostih mest za posamezne kategorije študentov, pri čemer skupno 
število razpisanih vpisnih mest v program ostane enako. 
V primeru, da na lokaciji izrednega študija ni vsaj 15 prvič vpisanih študentov, se fakulteta lahko odloči, da bo študij izvajala v obliki 
konzultacij ali pa da študija ne bo izvajala. 
 
 
8. Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa:  



                                                                                                                                                                          

                                                                                                            

 
Prijavni roki za vpis: 
1. prijavni rok: 16. 3.-30. 6. 2022 
2. prijavni rok: 8. 7.-8. 9. 2022 
3. prijavni rok: 15. 9.-25. 9. 2022 
 
Prijavni roki veljajo za vpis v 1. letnik, za vzporedni študij, za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji o hitrejšem napredovanju), 
za tujce in za študente, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oz. pravice do ponavljanja še niso izkoristili. 
 
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ Podrobne informacije o 
postopku oddaje vloge bodo objavljene naknadno. 

Kandidati bodo o vpisnih rokih in postopku vpisa obveščeni po elektronski pošti. 

Priloge k prijavi so sledeče: 
 

• overjena fotokopija diplomske listine ali potrdila o diplomiranju, 
• originalno potrdilo ali overjena fotokopija potrdila o opravljenih izpitih za vse letnike skupaj in oceni diplome dodiplomskega študija 

oz. študija prve stopnje (potrdilo za celoten študij – izdaja fakulteta na kateri je kandidat diplomiral), 
• soglasje matične fakultete pošljejo samo kandidati, ki se vpisujejo vzporedno. 

 
 
9. Postopek priznavanja 
 
Prijavitelji, ki se prijavljajo za vpis z izobrazbo pridobljeno v tujini in bi želeli svoj študij  nadaljevati v Sloveniji, skupaj s prijavo za vpis oddajo tudi 
vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja (v eVŠ). Opis postopka priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja 
izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji s procesogramom je objavljen na spletni strani ministrstva: 

http://portal.evs.gov.si/prijava/


                                                                                                                                                                          

                                                                                                            

https://www.gov.si/teme/priznavanje-izobrazevanja-za-namen-nadaljevanja-izobrazevanja-na-izobrazevalnih-institucijah/ 

 
10. Druga podrobnejša navodila in informacije, pomembne za izbiro študija 
 
Magistrski program Strateško komuniciranje se izvaja kot izredni študij. Pri izvajanju izrednega študija bosta organizacija in časovna razporeditev 
predavanj, seminarjev in vaj ustrezno prilagojeni. 

V primeru, da na lokaciji izrednega študija ni vsaj 15 prvič vpisanih študentov, se fakulteta lahko odloči, da bo študij izvajala v obliki konzultacij ali 
pa da študija ne bo izvajala. 

 
Informativni dnevi za magistrski izredni študij bodo potekali na na Leskoškovi 9e v Ljubljani: 
 
petek, 11. 2. 2022, ob 10.00 in ob 17.00 
sobota, 12. 2. 2022, ob 10.00 
četrtek, 16. 6. 2022 ob 17.00 
četrtek, 25. 8. 2022 ob 17.00 
sreda, 21. 9. 2022 ob 17.00 
Natančnejši podatki o informativnih dnevih bodo objavljeni na spletni strani fakultete. 
 
 
Več informacij kandidati prejmejo na: 
 
spletni strani: www.fame.si 
preko elektronske pošte: referat@fame.si  
po telefonu: 00386 1 520 21 60 



                                                                                                                                                                          

                                                                                                            

 
 
PRILOGA 1 

Tabela: Podatki o posamezni prilogi, ki jih kandidat priloži prijavi za vpis (podiplomski študij) 

Zap. 
št. 

Ime 
priloge 

(slovensko
) 

Ime priloge 
(angleško) 

Opis priloge 
(slovensko) 

Opis priloge 
(angleško) 

Ali je 
priloga 
obvezn
a? 
(da/ne) 

Ali je 
prilogo 
mogoče 
oddati 
elektrons
ko? 
(da/ne) 

Vrsta prijave pri 
kateri se priloga 
prikaže (Vse 
vrste, Prvi vpis v 
1. letnik, 
Vzporedni vpis, 
Vpis po merilih za 
prehod, Vpis na 
mesta za 
diplomante) 

Ali je priloga 
vezana na 
priznavanje 
izobraževanj
a? 
(da/ne/oboje
) 

Priloga je 
vezana na 
določen 
študijski 
program 
(navedite 
kateri) 

1. 
Diplomska 
listina 

Diploma 
document 

Kandidati 
predložijo 
overjeno 
kopijo 
diplomske 
listine/magist
rske listine, ali 

Applicants 
submit a 
certified copy 
of the diploma 
document/ma
ster document 
or certificate of 

DA DA Vse vrste OBOJE 

Medkulturni 
menedžment
, II. stopnja; 
Psihosocialn
o svetovanje, 
II. stopnja; 



                                                                                                                                                                          

                                                                                                            

priložijo 
potrdilo o 
diplomiranju/
magistriranju.  

Pri vpisu po 
merilih za 
prehode 
predložijo 
overjeno 
fotokopijo 
potrdila o 
znanstvenem 
magisteriju. 

Če je diploma 
pridobljena v 
tujini, 
kandidati 
predložijo 
tudi odločbo 
(v kolikor jo že 
imajo) o 
priznavanju v 
tujini 

graduation/of 
master's 
degree. 

When they 
enroll within 
the transfer 
criteria they 
submit a 
certified copy 
of the diploma 
of Master of 
Science 
course. 

If the diploma 
is obtained 
abroad, 
candidates 
shall submit 
the decision (if 
they already 
have it) of the 
recognition of 
diplomas 

Sociologija, 
III. stopnja.  



                                                                                                                                                                          

                                                                                                            

pridobljene 
diplome. 

V kolikor je 
kandidat 
diplomant 
naše 
Fakultete, ne 
potrebuje 
pošiljati 
dokazil o 
izobrazbi. 

acquired 
abroad. 

If the 
candidate is a 
graduate of 
our Faculty 
he/she does 
not need to 
send any proof 
of 
qualifications.  

2. Življenjepis 
Curriculum 
vitae 

Življenjepis z 
opisom 
aktivnosti in 
delovnih 
izkušenj s 
področja 
študija. 

CV with a 
description of 
the activities 
and work 
experience in 
the field of 
study. 

NE DA Vse vrste NE 
Sociologija, 
III. stopnja 

3. 
Soglasje 
matične 
fakultete 

Consent of 
the parent 
faculty 

Kandidat, ki se 
vzporedno 
vpisuje mora 
pridobiti 

Candidate who 
enrolls parallel 
must obtain 
the approval 

DA DA Vzporedni vpis DA 

Medkulturni 
menedžment
, II. stopnja; 
Psihosocialn



                                                                                                                                                                          

                                                                                                            

soglasje 
matične 
fakultete na 
kateri se 
trenutno 
izobražuje. 

from the 
faculty where 
he/she is 
currently 
studying. 

o svetovanje, 
II. stopnja; 
Sociologija, 
III. stopnja. 

4. 
Potrdilo o 
opravljenih 
izpitih  

Certificate of 
passed exams 

Potrdilo o 
opravljenih 
izpitih ali 
overjena 
fotokopija 
potrdila iz 
katere je 
razvidna 
ocena 
posameznega 
predmeta, 
povprečna  
ocena, ocena 
diplome 
dodiplomskeg
a študija oz. 
študija prve 

The certificate 
of passed 
exams or a 
certified copy 
of the 
certificate 
showing the 
score of an 
individual 
subject, and 
the average 
score, score 
diploma 
undergraduate 
studies or 
study of first 
cycle (if there 

DA DA Vse vrste  DA 

Medkulturni 
menedžment
, II. stopnja;; 
Psihosocialn
o svetovanje, 
II. stopnja; 
Sociologija, 
III. stopnja. 



                                                                                                                                                                          

                                                                                                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

stopnje (če ta 
obstaja). 
Potrdilo o 
opravljenih 
izpitih oz. 
celotnem 
študiju izdaja 
fakulteta na 
kateri je 
kandidat 
predhodno 
obiskoval. 

 

is on). The 
certificate of 
passed exams 
is released by 
the Faculty 
which the 
candidate has 
previously 
attended. 


