POJASNILA K PREDSTAVITVI PODATKOV PO ŠTUDIJSKIH
PROGRAMIH
V tem delu analize so predstavljeni vsi razpisani študijski programi. Prikazani so ločeno po
vrsti (enoviti magistrski druge stopnje, univerzitetni prve stopnje, visokošolski strokovni prve
stopnje) in načinu študija (redni, izredni).
Vsak program je predstavljen s podatki zadnjih treh let. Podatki so predstavljeni v treh
skupinah. V prvi skupini so rezultati prijavno-sprejemnega postopka, v drugi značilnosti
sprejetih kandidatov in v tretji podatki o številu vpisanih študentov v prvi letnik.
Razpis, prijave in sprejeti
Prva rubrika »Razpis« prikazuje število razpisanih vpisnih mest za vpis v prvi letnik. V rubriki
»Prijave« je število veljavnih prijav na prvi želji. V rubriki »V razvrščanje« so prešteti
kandidati, ki so izpolnjevali vpisne pogoje za študijski program. V rubriki »Sprejeti« so vsi
kandidati, ki so bili sprejeti v študijski program s katerokoli željo.
Podatki za vsa tri leta so predstavljeni ločeno za prvi in drugi prijavni rok.
Razlika med številom prijavljenih in številom kandidatov, vključenih v postopek razvrščanja,
nam pove, koliko kandidatov ni izpolnilo splošnih vpisnih pogojev.
Število sprejetih se pri nekaterih študijskih programih ne ujema s številom razpisanih vpisnih
mest in številom prijav. Pri posameznih študijskih programih lahko opazimo naslednje
primere:
Sprejetih je več kandidatov, kot je vpisnih mest.
To je posledica pravil, ki določajo izbirni postopek, in sicer:
• V programe z omejitvijo vpisa so sprejeti vsi kandidati, ki dosežejo vsaj minimalno število
točk. Če ima več kandidatov natanko minimalno število točk, so sprejeti vsi.
• V nekatere študijske programe je s prvo željo prijavljenih več kandidatov, kot je
razpisanih vpisnih mest, vendar sklep o omejitvi ni sprejet. V tem primeru so sprejeti vsi,
ki imajo ta program napisan na prvem mestu in izpolnjujejo vpisne pogoje.
Sprejetih je več kandidatov, kot je bilo kandidatov, vključenih v postopek razvrščanja.
• To je posledica metodologije, ki jo uporabljamo pri analizi. Pri sprejetih upoštevamo vse
sprejete, ne glede na željo. Pri kandidatih, vključenih v postopek razvrščanja, pa le tiste,
ki imajo ta študijski program napisan na prvem mestu.
Minimumi
V rubriki minimum se pojavljajo štiri različne skupine študijskih programov:
• Brez omejitve. Za študijski program ni bil sprejet sklep o omejitvi vpisa. Po razvrščanju
kandidatov s prvo, drugo in tretjo željo so ostala še prosta vpisna mesta. Podatka o
minimumu zato ni.
• Brez omejitve, minimum za 2. in 3. željo. Za študijski program ni bil sprejet sklep o
omejitvi vpisa. Razpisana mesta so zapolnili tudi kandidati, ki so ta program napisali kot
drugo ali tretjo željo. Zanje je ta program dobil status študijskega programa z omejitvijo.
Minimum pove, koliko točk je zbral zadnji uvrščeni kandidat iz te skupine. Vpisna mesta
so zasedena.
• Brez omejitve, zapolnjen s 1. željo. Za študijski program sklep o omejitvi ni bil sprejet.
Vsi kandidati, ki so ga napisali na prvem mestu, so bili sprejeti, če so izpolnjevali vpisne
pogoje. Podatka o minimumu zato ni. Kandidati, ki so napisali ta program na drugi ali
tretji želji in se niso uvrstili na svojo prvo željo, so bili odklonjeni.
• Omejitev, minimum. Za študijski program je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa. Mesta so
zapolnili kandidati s prvo, drugo ali tretjo željo. Zadnji uvrščeni na lestvici sprejetih je
dosegel napisano število točk. Vsa vpisna mesta so bila zasedena v prvem roku.

V rubriki Minimum so točke izračunane v skladu z merili za izbiro, ki so objavljena v razpisu
za vpis pri vsakem študijskem programu posebej. V postopku razvrščanja so točke
izračunane za vse kandidate za vsako njihovo željo.
Značilnosti sprejetih
Podatki v tej skupini se nanašajo na vse sprejete kandidate v prvem in drugem prijavnem
roku.
Spol sprejetih

Tabela in grafikon prikazujeta spolno strukturo sprejetih kandidatov.
Sprejeti po željah

Tabela in grafikon prikazujeta delež sprejetih kandidatov s prvo željo ter z drugo in tretjo željo
skupaj.
Srednješolski uspeh sprejetih

Tabela in grafikon prikazujeta povprečno število točk sprejetih kandidatov. Točke so
izračunane po enotnem kriteriju 60 % splošna matura, poklicna matura oziroma zaključni izpit
in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.
Vpisani v 1. letnik
Število vpisanih

Vpisane kandidate (študente) smo razdelili v tri skupine: sprejete v prvem roku (»1. rok«),
sprejete v drugem in tretjem roku (»2. in 3. rok«) ter študente, ki ponavljajo prvi letnik istega
študijskega programa (»Vpisani ponovno«).
Primerjava rubrike »Sprejeti« v prvi skupini podatkov (Razpis, prijave in sprejeti v prvem roku)
in rubrike »1. rok« v tretji skupini podatkov (Vpisani v 1. letnik) pove, koliko kandidatov, ki so v
prvem roku dobili vpisno mesto, se je dejansko vpisalo. Število sprejetih v drugem in tretjem
roku kaže na zapolnjevanje vpisnih mest v drugem oziroma tretjem prijavnem roku ter na
vpisane vzporedne študente, diplomante in tujce. »Vpisani ponovno« so študentje, ki
ponavljajo prvi letnik v istem študijskem programu, ker niso opravili vseh obveznosti za vpis v
drugi letnik.

