
Univerza v Novi Gorici 
Kjer študij in šport zmagujeta z roko v roki



Športnikom in športnicam prijazna univerza

Na Univerzi v Novi Gorici se zavedamo pomena zdravega 
življenja, ukvarjanja s športom in pridobitve kakovostne 
izobrazbe, ki športnikom po izteku kariere zagotavlja 
večje zaposlitvene možnosti. Spoznali smo tudi veli-
ko zagnanih športnikov, ki uspešno združujejo športne 
obveznosti s študijem in pridobijo ustrezno stopnjo izo-
brazbe. Z željo, da bi bilo takšnih poti še več, športnikom 
ponujamo prilagojene oblike študija in možnost šti-
pendij Fundacije Univerze v Novi Gorici – Štipendijskega 
sklada za študente športnike “Matija Franko”.

Kot prva univerza v Sloveniji omogočamo pridobitev 
statusa športnika vsem športnikom, ki so registrira-
ni kot tekmovalci, se aktivno udeležujejo tekmovanj in 
dosegajo opazne rezultate. Pridobitev ustreznega na-
ziva s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združe-
nja športnih zvez ni obvezna, vse prošnje kandidatov 
študijske komisije obravnavajo individualno, na podla-
gi dosežkov posameznega športnika. 

Individualne prilagoditve načina študija, ugodno 
razmerje med številom predavateljev in študentov 
ter možnost opravljanja dela študijskih obveznosti na 
daljavo omogočajo širokemu krogu obetavnih špor-
tnikov uspešno izpolnjevanje študijskih obveznosti 
navkljub napornemu tekmovalnemu urniku. 

Univerza v Novi Gorici uspešno sodeluje z lokalni-
mi športnimi klubi in društvi in tako podpira razvoj 
športa v lokalnem okolju. 
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Brezplačna publikacija. 

Publikacija je financirana iz javnih sredstev.

Za športnike je zelo ugodna tudi klima Goriške regije, 
saj omogoča dobre pogoje za trening na prostem tudi 
v zimskem obdobju, ko je vadba na prostem v večjem 
delu Slovenije otežena. Poleg tega lega med hribov-
jem in morjem ter razvita športna infrastruktura v naši 
regiji in bližnji Gorici (Italija) omogočata vrsto različnih 
športnih aktivnosti. 

Športniki iz lokanega okolja lahko nadaljujejo s tre-
ningi v domačem klubu in združijo kakovosten štu-
dij z nadaljnjo športno kariero.

Kristjan Hočevar, 
cestni kolesar in študent Poslovno-tehniške fakultete

»Sem Kristjan Hočevar, študent Poslovno-tehniške 
fakultete Univerze v Novi Gorici. Zadnji dve leti se 
skorajda profesionalno ukvarjam s cestnim kole-
sarstvom. Pri tem mi je v veliko pomoč Univerza 
v Novi Gorici. Že ko se iskal študij, sem takoj opazil, 
da je univerza naklonjena aktivnim športnikom. Ko 
pa sem obenem našel še program, ki mi je ustrezal 
(Gospodarski inženiring), in izvedel za odlične po-
goje za trening na Goriškem, sem se takoj odločil 
za vpis. Privilegiji, ki mi pripadajo kot športniku, mi 
zelo pomagajo. Zaradi velikih količin treninga, dirk 
in priprav se namreč ne morem udeležiti vseh pre-
davanj in izpitov. V tem primeru se nam univerza 
prilagodi in kljub vsemu lahko izpite in letnik opra-
vim v rednem delu, kot ostali študentje. Poleg tega 
me univerza spremlja in podpira pri športu.«
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Si aktiven športnik in si želiš študirati? 

Uspešno dokončanje študija ti po končani športni kari-
eri nedvomno prinaša večje zaposlitvene možnosti. 
Iščeš univerzo, ki ti bo nudila ustrezne prilagoditve 
študija in omogočala uspešno združevanje tvoje 
športne poti s študijem?

Univerza v Novi Gorici je prava izbira zate!
Omogočamo ti:

•	 status športnika, ki ni pogojen s pridobitvijo ustre-
znega naziva s strani Olimpijskega komiteja Sloveni-
je – Združenja športnih zvez,

•	 individualne prilagoditve oblik študija športno-
tekmovalnemu urniku (opravljanje izpitov izven 
rednih izpitnih rokov, prilagojeni roki za oddajo in 
zagovor pisnih izdelkov, ukinitev/zmanjšanje obvezne 
prisotnosti, znižanje predpisanih obveznosti za vpis v 
višji letnik ipd.),  

•	 izpolnitev dela študijskih obveznosti na daljavo  
(opravljanje ustnih izpitov na daljavo, predavanja 
na daljavo,  posnetki predavanj in ostale študijske 
e-vsebine),

•	 študij	v	majhnih skupinah,
•	 štipendije Fundacije Univerze v Novi Gorici za štu-

dente športnike in študentke športnice.

Prednosti študija na Univerzi v Novi Gorici sta tudi ugo-
dna klima Goriške regije, ki omogoča dobre pogoje 
za trening na prostem čez vse leto, in razvita športna 
infrastruktura v kraju in okolici.

Informacije za športnike

Fakultete, akademija in študijski programi 
Univerze v Novi Gorici:

•	 Poslovno-tehniška	fakulteta
-  Gospodarski inženiring, 1. in 2. stopnja

•	 Fakulteta	za	znanosti	o	okolju
-  Okolje, 1. in 2. stopnja

•	 Fakulteta	za	naravoslovje
-  Fizika in astrofizika, 1. in 2. stopnja
- Znanost o materialih, 2. stopnja

•	 Fakulteta	za	humanistiko
-  Slovenistika, 1. in 2. stopnja
-  Kulturna zgodovina, 1. stopnja
-  Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus), 

2. stopnja

•	 Akademija	umetnosti
-  Digitalne umetnosti in prakse, 1. stopnja
-  Medijske umetnosti in prakse, 2. stopnja

•	 Fakulteta	za	vinogradništvo	in	vinarstvo
-  Vinogradništvo in vinarstvo, 1. in 2. stopnja

•	 Fakulteta	za	podiplomski	študij
-  tretjestopenjski (doktorski) programi različnih 

področij 
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Več informacij o prijavi in vpisu:
Študentska pisarna Univerze v Novi Gorici
Tel.: +386 (0)5 33 15 234/(0)5 9099 717
E-pošta: studentska.pisarna@ung.si

“Sem Matevž Rupnik, študent Fizike in astrofizike na Univerzi v Novi Gorici. 
Profesionalno se ukvarjam tudi z alpski smučanjem, kar zahteva veliko od-
sotnosti s predavanj in vaj. Kljub visoki stopnji odsotnosti mi Univerza v Novi 
Gorici omogoča nemoten in kakovosten študiji. Poleg tega me je podprla 
pri nastopu na zimski Univerzijadi, ki je bila neponovljiva izkušnja. Fizika in 
astrofizika me izjemno zanimata, z enakim entuziazmom pa tudi smučam, 
zato sem vesel, da s pomočjo Univerze v Novi Gorici uspešno združujem 
obe moji življenjski strasti.”

Matevž Rupnik, 
alpski smučar in študent Fakultete za naravoslovje UNG
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Univerza v Novi Gorici

Vipavska cesta 13, Rožna Dolina

SI-5000 Nova Gorica

Informacije o prijavi in vpisu: 

studentska.pisarna@ung.si

www.ung.si

Več informacij o možnostih 
sodelovanja športnih klubov z 
Univerzo v Novi Gorici:
Veronika Piccinini 
Tel.: +386 (0)5 33 15 260
E-pošta: veronika.piccinini@ung.si

Informacije za športne klube

Športni klubi in trenerji v današnjih časih vedno bolj spodbujajo 
mlade aktivne športnike, da si že v času športne kariere pridobijo 
ustrezno stopnjo izobrazbe in s tem po koncu športne poti pove-
čajo svoje zaposlitvene možnosti. Poleg tega pa mladi športni-
ki med izobraževalnim procesom razvijajo vztrajnost, zrelost in 
odgovornost, ki so nepogrešljive osebnostne lastnosti uspešnih 
športnikov. 

Športnim klubom in organizacijam nudimo vse potrebne infor-
macije o možnostih prilagojenih oblik študija za športnike na 
študijskih programih Univerze v Novi Gorici ter možnost različnih 
oblik dolgoročnega sodelovanja z našo univerzo.    

»Hej, hej, sem Katja in že 15 let se ukvarjam s kartingom. 
Sem večkratna državna, pokalna in centralnoevropska prva-
kinja. Ko sem zaključevala srednjo šolo, nisem bila prepriča-
na, kako mi bo uspelo nadaljni študij usklajevati s športom. 
Zame je bila šola vedno na prvem mestu, zato sem se trudila 
in se še vedno trudim, da najprej naredim vse potrebno na 
tem področju, da lahko grem na dirko brez skrbi. To mi omo-
goča status športnika. Bila sem prijetno presenečena, da se 
ga lahko pridobi tudi na univerzi. S tem se študent športnik 
res lahko posveti študiju ter športu hkrati. Vesela sem, da nas 
na Univerzi v Novi Gorici in na Akademiji umetnosti obkro-
žajo super profesorji ter ostali zaposleni, ki nas podpirajo na 
naši študijski in športni poti. Komaj čakam, da se zopet začne 
novo študijsko leto in s tem nove dogodivščine na študij-
skem in hkrati tudi na športnem področju.«

Katja Pivk, 
kartistka in študentka Akademije umetnosti UNG 

Športnikom in športnim klubom 
omogočamo:

•	 kakovostno	izobraževanje	na	naših	
študijskih programih prve, druge in 
tretje stopnje,

•	 aktivno	sodelovanje	trenerjev	pri	
oblikovanju individualnih prilagoditev 
študija študentom športnikom Univerze v 
Novi Gorici,

•	 karierno	svetovanje	športnikom	–	
študentom in diplomantom Univerze v 
Novi Gorici,

•	 priložnosti	za	promocijo	športne	panoge	
in s tem vašega kluba. 
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