
1. Koliko je bilo v študijskem letu 2022/2023 prijav na študijski program in koliko je bilo omejitev? 
 

Za študijsko leto 2022/23 je bilo razpisanih 35 mest za redni in 5 mest za izredni študij. Na 
študijski program se je prijavilo 35 kandidatov za redni in 2 za izredni vpis. Omejitve vpisa ni bilo. 
V zadnjih letih se običajno vpisuje med 25 in 30 študentov na redni študij in 1 – 3 študentje na 
izredni študij. 

 

 
 

2. Rekli ste, da se lahko po zaključeni prvi stopnji vpišemo na drugo stopnjo na katerem od 
preostalih programov Filozofske Fakultete. Mogoče veste, kakšni so pogoji (morebitni 
diferencialni izpiti) za vpis na drugo stopnjo npr. anglistike? 

 

Za diferencialne izpite oz. pogoje za vpis na 2. stopnjo nekega drugega (nearheološkega) programa 
je potrebno kontaktirati tajništvo oddelka, kamor se želite vpisati. V oddelčno tajništvo po 
elektronski pošti pošljite vlogo za določitev diferencialnih izpitov. Vloga in pripadajoča navodila se 
nahajajo Filozofske fakultete v zavihku  Diferencialni izpiti. Diferencialni izpiti morajo biti v skladu z 
38.a členom Zakona o visokem šolstvu opravljeni pred vpisom na 2. stopenjski magistrski študijski 
program. 

 
 
 

3. Na fakulteti za arhitekturo so nam rekli, da je možno priti na obisk na njihovo fakulteto. Bi se 
to dal o dogovoriti tudi pri vas? 

 

Vsekakor. Srečanje na Oddelku za arheologijo organizirano v soboto, da lahko na obisk pridejo 
dijaki tudi iz bolj oddaljenih krajev. Natančne informacije bodo objavljene na spletni strani 
Oddelka za arheologijo) in na spletni strani informativnega dne (https://www.studij- 
arheologije.net/informativni-dan) 

 

 
4. Ali je preko leta kdaj potrebno financirati svojo opremo ali vse zagotovi šola? 

 

Ob prvem vpisu v 1. in 2. letnik se plača 50 EUR za uporabo vse opreme in izvedbo različnih terenskih 
vaj po Sloveniji oz. v tujini. Drugače pa je vsa oprema za potrebe študija brezplačna. 

 

 
 

5. Ali so v primeru poklicne mature določeni maturitetni predmeti, med katerimi mora dijak izbirati, 
da opravi izpit iz 5. predmeta, ali lahko izbere katerikoli maturitetni predmet? 

 

Ne. Dijaki, ki boste zaključili srednješolsko izobraževanje s poklicno maturo, lahko za vpis izberete 
katerikoli maturitetni predmet. Pogoji za vpis so navedeni v Razpisu za vpis. 

 

V študijskem letu 2023/2024 se bodo v 1. stopenjski študijski program Arheologija lahko vpisali le 
dijaki iz določenih programov srednjega strokovnega izobraževanja (Aranžerski tehnik, Fotografski 
tehnik, Gastronomija in turizem, Geodetski tehnik, Grafični tehnik, Medijski tehnik, Tehnik 
oblikovanja, Tehnik steklarstva, Ustvarjalec modnih oblačil, Gastronomski tehnik, Gastronomija, 
Gastronomsko-turistični tehnik). 
 

6. Kako je pa s poukom latinščine brez predhodnega znanja? 
Program latinščine je načrtovan za popolne začetnike. Če je nekdo že imel latinščino v srednji šoli, se 

mu obveznosti pri predmetu Latinščina lahko priznajo. 
 

Opravljena obveznost pri predmetu Latinščina 1 se v obsegu 5 KT prizna, če je dijak v okviru 
srednješolskega izobraževanja obiskoval pouk pri predmetu Latinščina v obsegu najmanj 140 ur in je 
pri predmetu dosegel povprečno oceno najmanj prav dobro (4). Opravljena obveznost pri predmetih 

Latinščina 1 in 2 se v obsegu 10 KT prizna, če je dijak v okviru srednješolskega izobraževanja obiskoval 

pouk pri predmetu Latinščina v obsegu najmanj 280 ur in je pri predmetu dosegel povprečno oceno 
najmanj prav dobro (4). 
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7. Ali je možno zaprositi za posebni status, npr za posebne potrebe? Če da, do koga bi bilo treba 
pristopiti? 

 

Da, posebni status je možno priznati. Prošnja s potrebnimi dokazili se odda v ŠIS (študentski 
informacijski sistem) v določenih rokih, ki so odvisni od vrste prošnje. Vse informacije glede oddaje 
prošenj in rokih najdete na spletnih straneh FF UL (https://www.ff.uni-lj.si/studij/dodiplomski-
studij-1-stopnja/navodila- postopki - zavihek Oddaja prošenj). 

 
 

8. Kaj pa če že imaš na poklicni maturi umetnostno zgodovino? Je v redu če pri 5. predmetu 
izbereš angleščino? 

 

Dijake, ki srednješolski program zaključite s poklicno maturo, morate opraviti izpit iz enega od 
predmetov mature. Predmeti mature, ki jih morate opraviti, niso določeni. 

 

 
 

9. Kakšno je pa kaj razpoloženje na faksu? So zagotovljeni morda kakšni prostori za druženje/delo 
poleg knjižnice? 

 

Razpoloženje je precej sproščeno. Študentje imajo v prosti uporabi sobo s kakimi 10 delovnimi mesti 
in 6 do 8 računalniki. Ob lepem vremenu se študentje družijo tudi na dvorišču, kjer je na voljo nekaj 
klopi. Študentje Oddelka za arheologijo in Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo imajo za 
druženje na razpolago sobo v 1. nadstropju, imenovano Zavetišče. 

 

 
 

10. Ali pridejo osebe z dvemi zaželjenimi maturitetnimi predmeti prej v upoštev kot osebe z enim 
zaželjenim maturitetnim predmetom? Če imam 2 predmeta, ki se štejeta za 10% pri vpisu, ali se 
potem vsak šteje 5%? 

 

Posamezni oddelki ali fakultete ne vodijo vpisa oziroma odločajo o prijavah. Vpis vodi Služba za 
vpis na Univerzo v Ljubljano. Na njihovi spletni strani (https://www.uni-lj.si/studij/informacije-za-
bodoce- studente/) se lahko informirate o natančnih pogojih v primeru omejitev. Prav tako pa 
lahko kontakrirate Referat za dodiplomski študij na Filozofski fakulteti (https://www.ff.uni-
lj.si/studij/dodiplomski-studij-1- stopnja). 

 

 
11. Kaj se v primeru omejitve zgodi, če na maturi kot izbirni predmet nisem imela 

tujega jezika/zgodovine/umetnostne zgodovine/latinščine? 
 

Predmet, ki ga je potrebno v primeru poklicne mature opravljati kot izbirni predmet, ni določen. V 
primeru omejitve vpisa, torej če je več kot 35 prijav na redni študij oz. 5 prijav na izredni študij, bodo 
kandidati s poklicno maturo izbrani glede na: 

− splošni uspeh pri poklicni maturi 75 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 25 % točk, 

 

 
12. Kako je pa z Erasmus izmenjavami? 

 

Oddelek za arheologijo ima podpisane pogodbe za izmenjave študentov z več kot 30 univerzami v 
Evropi v okviru programov ERASMUS in CEEPUS. Postopek prijave je precej enostaven. Na Oddelku za 
arheologijo sta za vsak program izmenjave določena koordinatorja, pri katerih lahko dobite vse 
potrebne informacije in nasvete. V izmenjavah lahko sodelujejo študentje vseh letnikov in stopenj, 
razen 1. letnika 1. stopnje. 
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