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V študijskem letu 2022/2023 bo Visoka šola na Ptuju izvajala študijski program prve stopnje
Bionika v tehniki.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM BIONIKA V TEHNIKI
Trajanje študija
Študij traja 3 leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po
ECTS.
Kraj izvajanja študijskega programa
Ptuj (redni in izredni študij).
Vpisni pogoji
V prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega program Bionika v tehniki se lahko
vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
splošni uspeh v 3. in 4. letniku

60 % točk,
40 % točk,

Vpisna mesta
Redni
Bionika v tehniki (1. letnik) – program prve
stopnje
Bionika v tehniki (vpis v višji letnik) –
program prve stopnje

20

Izredni
45
45

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD
POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE)
Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode
oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave«
Skupnih določb razpisa.
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V drugi letnik se po merilih za prehode lahko vpišejo diplomanti višješolskega strokovnega
študija, ki so končali izobraževanje za pridobitev višješolske strokovne izobrazbe sorodnih
tehniških usmeritev. Določijo se jim diferencialni izpiti iz tistih znanj, ki jih niso pridobili v
predhodnem študijskem programu. Opraviti jih morajo do vpisa v tretji letnik.
V 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Bionika v tehniki se lahko
vpišejo tudi študenti, ki so zaključili prvi letnik na drugem visokošolskem strokovnem
študijskem programu sorodne smeri. Pristojni organ visoke šole predpiše kandidatu
obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti do vpisa v 3. letnik.
Vpisna mesta

Redni
Bionika v tehniki (2. letnik)
Bionika v tehniki (3. letnik)
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Izredni
10
10

