
Kako izbrati pravo študijsko smer? 



DEJSTVA 
 

*Karierno odločanje je naporna naloga.* 

*Obdobje odraščanja je polno izzivov in sprememb.* 

*Odločitve so del razvoja in igrajo pomembno vlogo pri 
dozorevanju in neodvisnosti posameznika.* 
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Kako uspeš v življenju? 

Tako da sprejmeš pravo odločitev. 
 

Kako sprejmeš pravo odločitev? 

Tako, da se zanašaš na izkušnje. 
 

Kako pridobivaš izkušnje? 

Tako, da sprejmeš tudi napačne odločitve. 



KATERA VPRAŠANJA SO POMEMBNA? 

Pri odločanju o študijski smeri si odgovori na vprašanja: 
 

Kdo sem jaz, kakšne so moje osebnostne lastnosti? 

Kakšni so moji interesi, kaj me res zanima? 

Kaj rad počnem, v čem sem dober? 

Kaj so moji potenciali in talenti? 

Kateri predmeti mi ležijo? 
 

Razišči sebe, svoje interese, osebnostne lastnosti, potenciale, talente… 



 

*Glavna značilnost gradnje kariere naj bo 
osredotočenost na čustva, strast in tisto, kar te 

resnično veseli in zadovoljuje.* 

 

Trije pomembni koraki: 

  1. Spoznaj samega sebe 

  2. Spoznaj lastne strasti in sanje 

  3. Ustvari življenjski načrt 
 

*Tudi hobi lahko postane poklic!* 
 
 



POSTAVLJANJE CILJEV 

Vsak cilj mora vsebovati sledeče elemente: 
 

 1. Cilj mora biti konkreten 

 2. Cilj mora biti dosegljiv 

 3. Za doseganje cilja je pomembna realna samoocena 

 4. Vprašaj se kakšno vrednost ima zastavljeni cilj zate 
 

*Izobraževanje je pot in ne cilj!* 

 



INFORMIRAJ SE  

- Pridobi informacije o posamezni študijski smeri, od študentov, 
diplomantov, profesorjev, … 

 

 - Preglej predmetnik, katere obštudijske aktivnosti izvajajo 
tekom študija s katerimi nadgrajuješ svoja znanja, veščine in 
kompetence 

 

- Obišči informativo, informativne dneve, informacije na 
spletnih straneh, družbenih omrežjih, … 

 

- Če nisi dobil vseh odgovorov, vprašaj, pozanimaj se npr.  

     v vpisni službi, tajništvu, … 

 



ZELO POMEMBNO PRI TVOJI ODLOČITVI  

Izberi si študijsko smer, pri kateri imaš občutek, da 
boš užival! 

 

*Ko imamo jasno idejo kaj želimo v življenju početi, 
nam je tudi veliko bolj jasno, zakaj sploh hodimo 

v šolo in kaj je dobro, da se tam naučimo.* 
 



POMEMBNO JE VEDETI 

 

Če pri izbiri študija narediš napako, ni konec sveta, 
pomembno je, da občutiš negativne in pozitivne 

posledice svojih odločitev. 
 

Nobena odločitev izbire študija ni usodna - sistem 
izobraževanja v Sloveniji je dovolj odprt in omogoča 

prehode. 
 

Tudi neuspehi in napačne odločitve so del realnosti. 

 



FAKULTETE IN AKADEMIJA UNIVERZE V NOVI GORICI 

• Fakulteta za humanistiko 
 

 Študijski programi: 

• Kulturna zgodovina 1. stopnja 

• Slovenistika 1. stopnja 

• Slovenistika 2. stopnja: smeri Literarne vede, Jezikoslovne vede  

                z možnostjo dvojne diplome z Univerzo Ca Foscari iz Benetk 

• Digitalna humanistika 2. stopnja 
 

• Akademija umetnosti 
 

 Študijski programi: 

• Digitalne umetnosti in prakse 1. stopnja 

                Moduli: Animacija, Videofilm, Fotografija, Novi mediji 

•  Medijske umetnosti in prakse 2. stopnja 

                Moduli: Animacija, Fotografija, Film, Novi mediji,                                                         
                               Sodobne umetniške prakse, Scenografski prostori  



FAKULTETE UNIVERZE V NOVI GORICI 

 

 

• Fakulteta za naravoslovje 
  

  Študijski programi: 

• Fizika in astrofizika 1. stopnja 

• Fizika in astrofizika 2. stopnja 

• Znanosti o materialih 2. stopnja  
 

 

 

• Fakulteta za znanosti o okolju 
 

   Študijski programi: 

• Okolje 1. stopnja 

• Okolje 2. stopnja 

 



FAKULTETE UNIVERZE V NOVI GORICI 

• Poslovno-tehniška fakulteta 
  

 Študijski programi: 

• Gospodarski inženiring 1. stopnja 

• Gospodarski inženiring 2. stopnja 

• Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja 2. stopnja 

 

• Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo 
 

 Študijski programi: 

• Vinogradništvo in vinarstvo 1. stopnja 

• Vinogradništvo in vinarstvo  2. stopnja 
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LOKACIJE FAKULTET IN AKADEMIJE UNIVERZE V NOVI GORICI 

Nova Gorica Vipava 

Ajdovščina 



KONTAKTI FAKULTET IN AKADEMIJE  

Poslovno-tehniška fakulteta 

 T: 05 620 58 30 

 E: info.ptf@ung.si 
 

Fakulteta za znanosti o okolju 

 T: 05 90 99 700 

 E: info.fzo@ung.si 
 

 

Fakulteta za humanistiko 

 T: 05 33 15 237 

 E: info.fh@ung.si 

 
 

Fakulteta za naravoslovje 

 T: 05 36 53 500 

 E: info.fn@ung.si 
 

Fakulteta za vinogradništvo in 
vinarstvo 

 T: 05 90 99 700 

 E: info.vsvv@ung.si 
 

Akademija umetnosti 

 T: 051 336 770, 05 33 15 223 

 E: info.au@ung.si 

 

 
 

Informacije o vpisu na programe I. stopnje in II. stopnje 
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KONTAKTI PODPORNIH SLUŽB  
 
 

Vpisna služba  
 

E: studentska.pisarna@ung.si 
 

T: 05 33 15 234, 05 9099 717 
 

Skrbnica vpisa študentov 
 

E: veronika.piccinini@ung.si 
 

T: 05 33 15 260 

 
Karierni center 

 

E: karierni.center@ung.si 
 

T: 05 33 15 368 
 
 
 

www.ung.si 
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Želimo ti, da izbereš študijsko smer,  

ki bo prava zate! 
 


