Trenutno veljavni vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Informatika in podatkovne tehnologije se lahko vpiše:
a. kdor je opravil maturo,
b. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od
maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz enega od maturitetnih predmetov:
matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
• splošni uspeh pri maturi (60 % točk),
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk);
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
• splošni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk),
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk),
• uspeh pri maturitetnem predmetu (20 % točk);
kandidati iz točke c) pa glede na:
• splošni uspeh pri zaključnem izpitu (60 % točk),
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).
Pogoji za vpis, ki bodo veljali za študente, vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2023/2024
V univerzitetni študijski program Informatika in podatkovne tehnologije se lahko vpiše:
a. kdor je opravil splošno maturo,
b. kdor je opravil poklicno maturo v srednješolskem programu:
- tehnik računalništva,
- elektrotehnik,
- tehnik elektronskih komunikacij,
- tehnik mehatronike,
- kemijski tehnik,
- strojni tehnik,
- metalurški tehnik,
- gradbeni tehnik,
- medijski tehnik,
- ekonomski tehnik,
- okoljevarstveni tehnik,
- lesarski tehnik,
- geotehnik,
- geodetski tehnik,
- logistični tehnik
ali sorodnem srednješolskem programu s strokovnega področja študijskega programa in izpit iz
enega od maturitetnih predmetov informatika, računalništvo, matematika, tuj jezik, mehanika,
elektrotehnika ali fizika.
c. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

