KAZALO
POMEMBNI KONTAKTI

2

NAGOVOR DEKANA

3

PREDSTAVITEV FAKULTETE ZA ŠPORT

4

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 1. STOPNJE
ŠPORTNA VZGOJA

5

KINEZIOLOGIJA

6

ŠPORTNO TRENIRANJE

7

Gortanova 22, 1000
Ljubljana

POGOJI ZA VPIS na 1. stopnjo

8

PREIZKUS GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN ZNANJ

9

+ 386 1 520 77 02

OMEJITEV VPISA na študijski program ŠPORTNA VZGOJA

12

OMEJITEV VPISA na študijski program KINEZIOLOGIJA

13

OMEJITEV VPISA na študijski program ŠPORTNO TRENIRANJE

14

tajnistvo@fsp.uni-lj.si

MAGISTRSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 2. STOPNJE

www.fsp.uni-lj.si

ŠPORTNA VZGOJA

15

KINEZIOLOGIJA

16

POGOJI ZA VPIS na 2. stopnjo ŠPORTNA VZGOJA

17

POGOJI ZA VPIS na 2. stopnjo KINEZIOLOGIJA

18

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE KINEZIOLOGIJA

19

POGOJI ZA VPIS na 3. stopnjo

20

INŠTITUT ZA KINEZIOLOGIJO

21

INŠTITUT ZA ŠPORT

22

ŠTUDIJ NA FAKULTETI ZA ŠPORT

23

TUTORSTVO

24

ERASMUS+

25

ŠTUDENTSKI SVET

26

ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA

27

1

POMEMBNI KONTAKTI
DEKAN
prof. dr. Damir Karpljuk, prof. šp. vzg.
damir.karpljuk@fsp.uni-lj.si
telefon: 01 520 77 02

Gortanova 22, 1000
Ljubljana
+ 386 1 520 77 02
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

www.fsp.uni-lj.si

PRODEKANJA ZA PEDAGOŠKO DEJAVNOST
izr. prof. dr. Katja Tomažin, prof. šp. vzg.
katja.tomazin@fsp.uni-lj.si
telefon: 01 520 77 10

PRODEKANJA ZA ZNANSTVENO IN RAZISKOVALNO
DEJAVNOST
izr. prof. dr. Maja Pajek, prof. šp. vzg.
maja.pajek@fsp.uni-lj.si
telefon: 01 520 78 39

PREDSTOJNIK INŠTITUTA ZA ŠPORT
izr. prof. dr. Janez Vodičar, prof. šp. vzg.
janez.vodicar@fsp.uni-lj.si
telefon: 01 520 78 42

TAJNIK
Maja Ramič, univ. dipl. prav.
maja.ramic@fsp.uni-lj.si
telefon: 01 520 77 32

ŠTUDENTSKI REFERAT
referat@fsp.uni-lj.si
telefon: 01 520 77 72

2

NAGOVOR DEKANA
Prišel je čas, ko se boste odločali in odločili o pomembnem koraku v
svojem življenju. Izbira študija bo posegla v vašo prihodnost in v
mnogočem spremenila vaš pogled na svet okoli vas ter tudi pogled na
vas same. Čakajo vas zanimiva študentska leta, pot, ki jo boste ubrali,
bo včasih ravna in široka, drugič strma in ozka. Na tej poti bo mnogo
bližnjic in trenutkov zanosa, pa tudi preizkušenj in obdobij negotovosti
ter dvomov. Morda vam bo ravno slednje, dvom o spoznanjih vaših
predhodnikov, pomagalo poiskati dodatno energijo in vero v vaše do
zdaj še neodkrite potenciale.
Gortanova 22, 1000
Ljubljana
+ 386 1 520 77 02
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

www.fsp.uni-lj.si

V jeseni se bo začelo novo študijsko leto, za številne med vami bo to prvi
korak v akademski prostor. Verjamem, da boste na Fakulteto za šport
prišli z namenom študirati in doštudirati, mi pa vam bomo, ne glede na
razmere, v katerih smo se znašli kot družba in kot posamezniki, to
omogočili.
Učitelji in študenti Fakultete za šport na vseh treh naših programih,
Športni vzgoji, Športnem treniranju in Kineziologiji, tvorno in
odgovorno uresničujemo zahteve pedagoškega procesa z namenom,
da uresničimo svoje poslanstvo odgovornega dela z ljudmi. Dobrodošli
na Fakulteti za šport!
Prof. dr. Damir Karpljuk
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PREDSTAVITEV UL FŠ
Na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za šport (UL FŠ) je šport doma že več
kot 60 let. Danes UL FŠ izvaja univerzitetne študijske programe prve
stopnje ŠPORTNA VZGOJA, KINEZIOLOGIJA in ŠPORTNO
TRENIRANJE. Na drugi stopnji izvaja študijska programa ŠPORTNA
VZGOJA in KINEZIOLOGIJA, na tretji stopnji pa študijski program
KINEZIOLOGIJA.

Gortanova 22, 1000
Ljubljana
+ 386 1 520 77 02
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

UL FŠ je ena izmed vodilnih institucij na področju izobraževanja
športnih pedagogov, kineziologov in športnih trenerjev tudi v
mednarodnem prostoru. Študenti se izobražujejo v sodobno
opremljenih predavalnicah, športnih dvoranah in laboratorijih, kjer
pridobijo široko paleto znanj in kompetenc za uspešno poklicno pot.
Izobraževanje na UL FŠ temelji na raznolikosti študijskih vsebin, ki se
prepletajo s praktičnim usposabljanjem in znanstvenoraziskovalnim
delovanjem. Visokošolski učitelji in sodelavci UL FŠ so vrhunski
strokovnjaki na številnih področjih, njihovo poslanstvo je širjenje
zavesti o pomenu športa in telesne dejavnosti za zdravje in zadovoljstvo
ljudi.

www.fsp.uni-lj.si

Vljudno vas vabimo, da si fakulteto ogledate na VIRTUALNEM
SPREHODU in spoznate delček DOGAJANJA v njej.
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ŠPORTNA VZGOJA – univerzitetni študijski
program 1. stopnje

TRAJANJE IN OBSEG: 3 leta in 180 kreditnih točk ECTS
STROKOVNI NASLOV: DIPLOMANT ŠPORTNE VZGOJE (UN)
oziroma DIPLOMANTKA ŠPORTNE VZGOJE (UN)

Gortanova 22, 1000
Ljubljana
+ 386 1 520 77 02
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

www.fsp.uni-lj.si

CILJI: Izobraževanje strokovnjakov za izvajanje športnih in gibalnih
programov otrok in mladostnikov. Pridobivanje kompetenc za delo na
področju različnih pojavnih oblik športa otrok in mladine. Pridobivanje
znanj za nadaljevanje študija na 2. stopnji.
KOMPETENCE:
(1) poznavanje splošne didaktike športnovzgojnega procesa;
(2) poznavanje področja športa otrok in mladine ter šolskega športa;
(3) poznavanje specialnih didaktik posameznih športov;
(4) poznavanje vodenja in evalvacije vadbe otrok in mladine;
(5) razumevanje upravljanja gibanja in razvoja gibalnih sposobnosti;
(6) poznavanje biopsihosocialnih značilnosti otrok in mladostnikov ter
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami;
(7) poznavanje zdravstvenih, fizioloških in biomehanskih vidikov športa.
ZAPOSLITEV IN MOŽNOSTI ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA:
Diplomanti lahko delujejo na področju športa v društvih, vzgojnoizobraževalnih zavodih (v izvenšolskih dejavnostih), podjetjih ter
zasebnih organizacijah v skladu z veljavnim zakonom o športu.
Diplomanti lahko nadaljujejo študij na magistrskem študijskem
programu Športna vzgoja ali po opravljenem premostitvenem modulu
na magistrskem študijskem programu Kineziologija.
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KINEZIOLOGIJA – univerzitetni študijski
program 1. stopnje

TRAJANJE IN OBSEG: 3 leta in 180 kreditnih točk ECTS
STROKOVNI NASLOV: DIPLOMANT KINEZIOLOGIJE (UN) oziroma
DIPLOMANTKA KINEZIOLOGIJE (UN)

Gortanova 22, 1000
Ljubljana
+ 386 1 520 77 02
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

www.fsp.uni-lj.si

CILJI: Izobraževanje strokovnjakov za izvajanje gibalnih programov,
namenjenih izboljšanju gibalne pripravljenosti ter ohranjanju zdravja
mladine in odraslih. Pridobivanje kompetenc za delo na področju
gibalne dejavnosti mladine in odraslih. Pridobivanje znanj za
nadaljevanje študija na 2. stopnji.
KOMPETENCE:
(1) poznavanje zdravstvenih in fizioloških ter biomehanskih vidikov
obremenitve telesa med gibanjem;
(2) poznavanje vadbenih metod in sredstev za ohranjanje in izboljšanje
gibalne zmogljivosti in zdravja, v sklopu primarne preventive pred
kroničnimi nenalezljivimi obolenji in poškodbami gibal;
(3) obvladovanje demonstracije in didaktike posameznih gibalnih in
športnih prvin, ki se uporabljajo pri telesni pripravi;
(4) usposobljenost za delo s sodobnimi vadbenimi tehnologijami;
(5) poznavanje osnov kineziološke obravnave odraslih.
ZAPOSLITEV IN MOŽNOSTI ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA:
Diplomanti se lahko zaposlijo v klubih, društvih in nacionalnih panožnih
zvezah ter pri zasebnih organizacijah in v podjetjih v skladu z veljavnim
zakonom o športu (zdraviliščih, rehabilitacijskih centrih ipd.).
Diplomanti lahko nadaljujejo študij na magistrskem študijskem
programu Kineziologija ali po opravljenem premostitvenem modulu na
magistrskem študijskem programu Športna vzgoja.
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ŠPORTNO TRENIRANJE – univerzitetni
študijski program 1. stopnje

TRAJANJE IN OBSEG: 3 leta in 180 kreditnih točk ECTS
STROKOVNI NASLOV: DIPLOMANT ŠPORTNEGA TRENIRANJA
(UN) oziroma DIPLOMANTKA ŠPORTNEGA TRENIRANJA (UN)

Gortanova 22, 1000
Ljubljana
+ 386 1 520 77 02
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

www.fsp.uni-lj.si

CILJI: Izobraževanje strokovnjakov za izvajanje vadbe otrok,
mladostnikov in odraslih, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
Pridobivanje kompetenc za delo na področju različnih pojavnih oblik
športa otrok, mladostnikov in odraslih. Pridobivanje znanj za
nadaljevanje študija na 2. stopnji.
KOMPETENCE:
(1) poznavanje biopsihosocialnih značilnosti posameznih starostnih
skupin in spolov;
(2) poznavanje in razumevanje organiziranosti kakovostnega in
vrhunskega športa;
(3) poznavanje tehnik in metodik razvoja športnih znanj in veščin;
(4) poznavanje vadbenih metod in sredstev za razvoj gibalnih
sposobnosti, ki omogočajo doseganje vrhunskega rezultata v športu;
(5) obvladovanje ustreznih diagnostičnih postopkov na izbranem
strokovnem področju.
ZAPOSLITEV IN MOŽNOSTI ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA:
Diplomanti se lahko zaposlijo na področju športa v klubih, društvih in
nacionalnih panožnih zvezah (npr. nacionalne panožne športne šole) ter
v zasebnih organizacijah in podjetjih v skladu z veljavnim zakonom o
športu. Diplomanti lahko po opravljenem premostitvenem modulu
nadaljujejo študij na magistrskem študijskem programu Športna vzgoja
ali Kineziologija.

7

POGOJI ZA VPIS na 1. stopnjo
V programa ŠPORTNA VZGOJA in KINEZIOLOGIJA se lahko vpišejo
kandidati z opravljeno splošno maturo oziroma kandidati, ki so pred
1. 6. 1995 opravili katerikoli srednješolski program.
V program ŠPORTNO TRENIRANJE se lahko vpišejo kandidati z
opravljeno splošno maturo ali z opravljeno poklicno maturo iz
kateregakoli srednješolskega programa in dodatnim izpitom iz enega
od predmetov splošne mature oziroma kandidati, ki so pred 1. 6. 1995
opravili katerikoli srednješolski program.
Gortanova 22, 1000
Ljubljana
+ 386 1 520 77 02
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

www.fsp.uni-lj.si

Vsi kandidati za vpis morajo opraviti PREIZKUS GIBALNIH
SPOSOBNOSTI IN ZNANJ. Pred preizkusom se od vseh kandidatov
zahteva zdravniško potrdilo, kandidati za ŠPORTNO TRENIRANJE
morajo predložiti še preteklo ali aktualno športno ali trenersko
anamnezo iz športne panoge, za katero se prijavljajo.
V primeru PRESEŽKA PRIJAV glede na število razpisanih mest bodo
kandidati na vseh programih izbrani glede na:
− uspeh pri PREIZKUSU GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN ZNANJ
(40 % točk);
− splošni uspeh pri SPLOŠNI MATURI, POKLICNI MATURI,
ZAKLJUČNEM IZPITU (45 % točk);
− splošni uspeh v 3. in 4. LETNIKU (15 % točk).

8

PREIZKUS GIBALNIH
SPOSOBNOSTI IN ZNANJ za vpis na
1. stopnjo
PREMAGOVANJE OVIR (POLIGON) NAZAJ

Gortanova 22, 1000
Ljubljana
+ 386 1 520 77 02
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

www.fsp.uni-lj.si

Naloga: Kandidat se postavi pred označeno štartno črto v oporo ležno
spredaj sklonjeno. Težo razporedi na dlani in stopala. S hrbtom je
obrnjen proti oviram na progi. Stopala so tik pred štartno črto. Pete so
lahko dvignjene od tal. Po štartnem znaku se kandidat po celotni progi
giblje v lazenju vzvratno. Obračanje glave ni dovoljeno. Z rokami ne
sme drseti po podlagi, temveč se mora ves čas z dlanmi opirati ob tla.
Prvo oviro prepleza, skozi drugo se mora prevleči, od tam pa nadaljuje
v osnovnem gibanju do ciljne črte. Med izvedbo naloge se sme smer
gibanja nadzirati le s pogledom med nogami. Glave se ne sme obračati
v stran. V primeru, ko z obema nogama začne lesti skozi oviro in se pri
tem okvir podre, lahko nadaljuje izvajanje naloge. Če pa kandidat podre
okvir, preden je z nogama vstopil vanj, ga mora sam namestiti nazaj in
ponoviti ta del naloge. Naloga je končana, ko z obema rokama preide
ciljno črto. Kandidat lahko nalogo izvede v športnih copatih ali bos.
Nalogo izvede dvakrat.
Merjenje: Na gladki podlagi je prečno zarisana štartna črta, v razdalji
10 m od nje pa vzporedna ciljna črta. V oddaljenosti 3 m od štartne črte
je prečno na progo postavljen spodnji del telovadne skrinje, na njem pa
še oblazinjen pokrov skrinje (skupna višina je 50 cm). Na razdalji 6 m od
štartne črte je prečno na progo postavljen okvir telovadne skrinje (v
globino meri 23 cm), tako da se dotika tal z daljšo stranico. Merilec med
izvedbo naloge hodi s štoparico v roki ob kandidatu in nadzoruje
njegovo izvedbo. Čas je izražen v desetinkah sekunde.
TEK NA 100 m
Naloga: Tek na 100 m se izvede na atletskem stadionu po pravilih, ki
veljajo za atletska tekmovanja. Na štartu se uporablja nizki štart z
uporabo štartnih blokov. Štartna povelja so: »na mesta«, »pozor« in
strel s štartno pištolo. Po ukazu »na mesta« se mora kandidat približati
štartni črti na stezi in zavzeti štartni položaj za njo. V položaju »na
mesta« se z roko ali rokama oziroma nogo ali nogama ne sme dotikati
štartne črte ali tal pred njo. Obe roki in vsaj eno koleno se morajo
dotikati tal, stopali pa morata biti v štartnem bloku. Po ukazu »pozor«
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mora kandidat takoj zavzeti končni štartni položaj, vendar se mora še
vedno dotikati tal z rokama, s stopaloma pa stopalnih opor štartnih
blokov. Ko štarter oceni, da so vsi popolnoma umirjeni v položaju
»pozor«, sproži pištolo. Kandidat sme teči samo po svoji progi. Pri teku
ne sme ovirati sotekmovalcev. Cilj je čim hitreje preteči razdaljo 100 m.
Naloga se opravlja enkrat.
Merjenje: Čas se meri elektronsko. Rezultat je izražen v stotinkah
sekunde.
VESA V ZGIBI (ŽENSKE)
Naloga: Iz opore stojno se s podprijemom preide v veso v zgibi. Brada
mora biti nad višino droga. Cilj naloge je vztrajanje v opisanem
položaju. V veso v zgibi se lahko preide tudi ob pomoči druge osebe, če
je bradlja za kandidatko previsoka. Med vztrajanjem v vesi v zgibi se z
brado ne sme spustiti pod drog ali se nanj nasloniti, prav tako se med
izvajanjem naloge ne sme dotakniti tal z nogami, saj to pomeni
prekinitev testa. Ko v opisanem položaju kandidatka popusti, je naloga
končana. Naloga se izvede enkrat.
Merjenje: Čas začnemo meriti v trenutku, ko kandidatka zavzame
položaj vese v zgibi. Rezultat je čas vztrajanja v vesi v zgibi. Izražen je v
celih sekundah. Če se naloga izvaja več kot 120 sekund, prenehamo
izvajati nalogo in zapišemo maksimalni rezultat (120 s).
ZGIBE (MOŠKI)
Naloga: Kandidat začne zgibe izvajati iz vese spredaj na drogu (roke so
popolnoma stegnjene) z nadprijemom. Pri vsakem dvigu mora z brado
preiti drog in se spustiti v začetni položaj. Cilj je opraviti čim večje število
pravilnih zgib. Med izvajanjem mora biti telo mirno. Guganje ali zamahi
s telesom niso dovoljeni. Ne sme se z brado nasloniti na drog ali se z
nogami dotakniti tal. Naloga se izvede enkrat.
Merjenje: Rezultat je število pravilno opravljenih zgib.
SKOK V DALJINO Z MESTA
Naloga: Kandidat se postavi pred označeno črto, ki predstavlja mesto
odriva. Odriv mora biti sonožen, z obema nogama hkrati. Pred odrivom
se sme kandidat vzpeti na prste, ne sme pa izvesti odriva s poprejšnjim
poskokom. Po doskoku ne sme stopiti nazaj. Odskočišče in doskočišče
morata biti v isti ravnini. Naloga se izvede dvakrat.
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Merjenje: Z merilnim trakom se izmeri pravokotna razdalja od črte na
odskočišču do zadnjega dela stopala na doskočišču. Upošteva se
najdaljši skok. Rezultat je izražen v centimetrih.
PLAVANJE NA 100 m
Naloga: Plavanje na 100 m se izvede v bazenu dolžine 25 m. Štart se
izvede s skokom s štartnega bloka ali iz vode, če kandidat ne želi skočiti.
Če se izvede štart s skokom s štartnega bloka, se na dolgi pisk stopi na
štartne bloke in tam ostane. Na ukaz »na svoja mesta« se kandidat
postavi v štartni položaj z vsaj eno nogo na prednjem robu štartnega
bloka. Položaj rok ni pomemben. Pri štartu iz vode na ukaz »na svoja
mesta« kandidat zavzame štartni položaj. Ob umiritvi vseh se izvede
štartni znak. Cilj je čim hitreje preplavati razdaljo 100 m brez stopanja
po dnu bazena in vlečenja za progo. Plava se lahko na poljuben način s
poljubnimi obrati. Doseženi časi se upoštevajo enakovredno, ne glede
na to, kako je kandidat plaval. Kandidat sme plavati le po svoji progi.
Med plavanjem ne sme ovirati sotekmovalcev. Naloga je končana, ko
se po preplavani razdalji 100 m s katerimkoli delom telesa dotakne
stene bazena. Naloga se izvede enkrat.
Merjenje: Čas se meri elektronsko. Veljaven rezultat je preplavana
razdalja 100 m (4 x 25 m). Rezultat je izražen v stotinkah sekunde.
TEK NA 2400 m
Naloga: Tek na 2400 m se izvede na atletskem stadionu (400 m) po
pravilih, ki veljajo za atletska tekmovanja. Cilj je čim hitreje preteči
razdaljo 2400 m (6 x 400 m). Smer teka poteka tako, da je leva roka
kandidata vedno ob notranjem robu steze. Kandidati tečejo v skupinah
do 20 tekačev. Štart teka je označen z belo črto. Pri tekih, kjer se ne teče
v ločenih stezah, je štartna linija zarisana v obliki loka tako, da imajo vsi
enako razdaljo do cilja. Štart se izvede z visokim štartom na povelje »na
mesta« in strelom s štartno pištolo. Teče se lahko po poljubni progi.
Med tekom se ne sme ovirati sotekmovalcev. Naloga se izvede enkrat.
Merjenje: Čas se meri elektronsko. Veljaven rezultat je premagana
razdalja 2400 m. Rezultat je izražen v desetinkah sekunde.
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OMEJITEV VPISA na študijskem
programu ŠPORTNA VZGOJA
Omejitev vpisa za redna mesta na študijskem programu ŠPORTNA
VZGOJA v zadnjih treh letih

Gortanova 22, 1000
Ljubljana

Štud.
leto

Rok

Mesta

Prijave s
1. željo

Sprejeti

Omejitev

2018/19

1.

50

117

50

70,06

2019/20

1.

50

141

50

71,44

2020/21

1.

50

104

50

70,27

+ 386 1 520 77 02
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

Omejitev vpisa za izredna mesta na študijskem programu ŠPORTNA
VZGOJA v zadnjih treh letih
Štud.
leto

Rok

Mesta

Prijave s
1. željo

Sprejeti

Omejitev

1.

25

2

8

Brez

2.

19

20

19

58,55

1.

25

2

4

Brez

2.

21

14

14

Brez

1.

25

4

13

Brez

2.

14

14

14

Brez*

www.fsp.uni-lj.si
2018/19

2019/20

2020/21

*Zapolnjen s 1. željo.
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OMEJITEV VPISA na študijskem
programu KINEZIOLOGIJA
Omejitev vpisa za redna mesta na študijskem programu
KINEZIOLOGIJA v zadnjih treh letih

Gortanova 22, 1000
Ljubljana

Štud.
leto

Rok

Mesta

Prijave s
1. željo

Sprejeti

Omejitev

2018/19

1.

30

173

30

81,72

2019/20

1.

30

136

30

80,53

2020/21

1.

30

130

30

85,75

+ 386 1 520 77 02
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

Omejitev vpisa za izredna mesta na študijskem programu
KINEZIOLOGIJA v zadnjih treh letih
Štud.
leto

Rok

Mesta

Prijave s
1. željo

Sprejeti

Omejitev

1.

25

3

18

Brez

2.

10

23

10

71,42

1.

25

4

16

Brez

2.

11

19

11

65,13

1.

25

12

18

Brez

2.

7

20

7

75,93

www.fsp.uni-lj.si
2018/19

2019/20

2020/21
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OMEJITEV VPISA na študijskem
programu ŠPORTNO TRENIRANJE
Omejitev vpisa za redna mesta na študijskem programu ŠPORTNO
TRENIRANJE v zadnjih treh letih

Gortanova 22, 1000
Ljubljana

Štud.
leto

Prijavni
rok

Mesta

Prijave s
1. željo

Sprejeti

Omejitev

2018/19

1.

30

96

30

69,68

2019/20

1.

30

102

30

71,42

2020/21

1.

30

111

30

75,56

+ 386 1 520 77 02
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

Omejitev vpisa za izredna mesta na študijskem programu ŠPORTNO
TRENIRANJE v zadnjih treh letih
Štud.
leto

www.fsp.uni-lj.si

Prijavni
rok

Mesta

Prijave s
1. željo

Sprejeti

Omejitev

1.

20

5

3

Brez

2.

17

9

7

Brez

1.

20

4

6

Brez

2.

14

11

7

Brez

1.

20

4

6

Brez

2.

14

16

14

52,13

2018/19

2019/20

2020/21
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ŠPORTNA VZGOJA – magistrski študijski
program 2. stopnje

TRAJANJE IN OBSEG: 2 leti in 120 kreditnih točk ECTS
STROKOVNI NASLOV: MAGISTER PROFESOR ŠPORTNE VZGOJE
oziroma MAGISTRICA PROFESORICA ŠPORTNE VZGOJE
CILJI: Izobraževanje učiteljev športne vzgoje. Pridobivanje znanja za
nadaljevanje študija na 3. stopnji.
Gortanova 22, 1000
Ljubljana
+ 386 1 520 77 02
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

www.fsp.uni-lj.si

KOMPETENCE:
(1) usposobljenost za pedagoško vodenje razreda pri športnovzgojnem
procesu;
(2) usposobljenost za medpredmetno povezovanje;
(3) usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja pri športni
vzgoji in oblikovanje povratnih informacij;
(4) poznavanje dela z otroki s posebnimi potrebami, vključenimi v
običajne šole, pri športni vzgoji;
(5) prepoznavanje športno nadarjenih in njihovo usmerjanje;
(6) metodološka usposobljenost za raziskovalno delo na pedagoškem
področju (zbiranje, obdelava in interpretacija podatkov);
(7) poglobljeno poznavanje zakonitosti izbranih področij ter refleksija
lastnega razumevanja teorije in izkušenj v praksi;
(8) sposobnost za analizo in načrtovanje raziskovalnega dela v
pedagoški praksi, na področju telesnega in gibalnega razvoja ter
antropoloških vidikov športa otrok in mladine.
ZAPOSLITEV IN MOŽNOSTI ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA:
Diplomanti se lahko zaposlijo v osnovnih in srednjih šolah za
poučevanje obveznih in neobveznih predmetov s področja športa ter za
izvedbo razširjenega programa na vseh stopnjah šolanja. Poučujejo
lahko tudi predmete s področja športa na fakultetah in drugih
visokošolskih ustanovah. V skladu z zakonom o športu in sklepom
Strokovnega sveta za šport lahko delajo kot trenerji ali organizatorji
športnih programov na področju športa v društvih, kot zasebni športni
delavci ali v javnih zavodih s področja športa na lokalni ali državni ravni.
Diplomanti lahko nadaljujejo študij na doktorskem študijskem
programu Kineziologija.
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KINEZIOLOGIJA – magistrski študijski
program 2. stopnje

TRAJANJE IN OBSEG: 2 leti in 120 kreditnih točk ECTS
STROKOVNI NAZIV: MAGISTER KINEZIOLOGIJE oziroma
MAGISTRICA KINEZIOLOGIJE

Gortanova 22, 1000
Ljubljana
+ 386 1 520 77 02
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

www.fsp.uni-lj.si

CILJI: Izobraževanje strokovnjakov za vodenje športne in kondicijske
vadbe starejših oseb, oseb z nekaterimi kroničnimi boleznimi, oseb z
akutnimi in/ali kroničnimi poškodbami in oseb z okvarami oziroma
poškodbami gibal. Pridobivanje znanja za nadaljevanje študija na 3.
stopnji.
KOMPETENCE:
(1) poznavanje in razumevanje temeljnih biopsihosocialnih značilnosti
starejših oseb, oseb s kroničnimi boleznimi, oseb z akutnimi in/ali
kroničnimi poškodbami in oseb z okvarami oziroma poškodbami gibal;
(2) poznavanje zdravstvenih tveganj v povezavi z vadbo pri starejših
osebah, osebah s kroničnimi boleznimi, osebah z akutnimi in/ali
kroničnimi poškodbami in osebah z okvarami ali poškodbami gibal;
(3) poznavanje organiziranosti športa in vadbe obravnavanih skupin
oseb;
(4) sposobnost načrtovanja, organiziranja in izvajanja vadbenega
programa obravnavanih oseb;
(5) usposobljenost za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem
spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah.
ZAPOSLITEV IN MOŽNOSTI ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA:
Diplomanti se lahko zaposlijo v fitnes centrih, športnih društvih, hotelih;
sodelujejo lahko v strokovnih timih zdravstvenih centrov (zdraviliščih,
centrih za krepitev zdravja v sklopu zdravstvenih domov,
rehabilitacijskih centrih, toplicah), domovih za starejše, dnevnih centrih
in drugih zavodih, v družbah in organizacijah, ki vključujejo gibalno in
športno dejavnost. Diplomanti lahko ustanovijo podjetja za izvajanje
storitev s področja športa in vadbe za ohranjanje zdravja ter dobrega
počutja. Zaposlijo se lahko v strokovnih organih na področju športa na
državni ali občinski ravni. Diplomanti lahko nadaljujejo študij na
doktorskem študijskem programu Kineziologija.

16

POGOJI ZA VPIS na magistrski študijski
program 2. stopnje ŠPORTNA VZGOJA
V magistrski študijski program ŠPORTNA VZGOJA se lahko vpišejo
kandidati, ki so končali prvostopenjski univerzitetni študijski program
Športna vzgoja ali prejšnji univerzitetni študijski program Športna
vzgoja.

Gortanova 22, 1000
Ljubljana
+ 386 1 520 77 02
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

www.fsp.uni-lj.si

Študenti, ki so končali druge prvostopenjske univerzitetne študijske
programe UL FŠ, morajo opraviti diferencialne izpite v obsegu do 60
kreditnih točk glede na manjkajoče kompetence. Obveznosti
(diferencialne izpite) določi Komisija za študijske zadeve na Fakulteti za
šport.
Študenti, ki so končali druge primerljive prvostopenjske pedagoške
univerzitetne študijske programe, morajo opraviti diferencialne izpite v
obsegu do 60 kreditnih točk glede na manjkajoče kompetence.
Obveznosti (diferencialne izpite) določi Komisija za študijske zadeve na
Fakulteti za šport.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno
izobraževanje v tujini.
V primeru PRESEŽKA PRIJAV glede na število razpisanih mest bodo
kandidati izbrani glede na:
− povprečno oceno ŠTUDIJA na prvostopenjskem študiju (50 %) in
− povprečno oceno PREDMETOV s PODROČJA PEDAGOGIKE IN
DIDAKTIKE (50 %).
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POGOJI ZA VPIS na magistrski študijski
program 2. stopnje KINEZIOLOGIJA
V magistrski študijski program KINEZIOLOGIJA se lahko vpišejo
kandidati, ki so končali prvostopenjski univerzitetni študijski program
Kineziologija.

Gortanova 22, 1000
Ljubljana
+ 386 1 520 77 02
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

www.fsp.uni-lj.si

Študenti drugih prvostopenjskih študijskih programov s področja
športa, zdravja in medicine morajo imeti pred vpisom opravljene
študijske obveznosti iz naslednjih predmetov (v minimalnem obsegu):
− Funkcionalna anatomija (6 KT)
− Biomehanika športa 1 (3 KT)
− Fiziologija športa 1 (6 KT)
− Kondicijska priprava 1 (14 KT)
− Medicina športa 1 (3 KT)
− Osnove gibanja v športu (6 KT)
− Osnove pedagogike športa (7 KT)
− Vodenje športne vadbe (3 KT)
− Živčno-mehanske osnove gibanja 1 (6 KT)
in preizkus gibalnih sposobnosti – plavanje 100 m in Cooperjev test (tek
2400 m).
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno
izobraževanje v tujini.
V primeru PRESEŽKA PRIJAV glede na število razpisanih mest bodo
kandidati izbrani glede na:
− povprečno oceno ŠTUDIJA na prvostopenjskem študiju (70 %) in
− povprečno oceno PREDMETOV, naštetih pri DIFERENCIALNIH
IZPITIH (30 %).
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KINEZIOLOGIJA – doktorski
študijski program 3. stopnje
TRAJANJE IN OBSEG: 4 leta in 240 kreditnih točk ECTS
STROKOVNI NAZIV: DOKTOR oziroma DOKTORICA ZNANOSTI
CILJI:
Izobraževanje doktorjev
znanosti za
kreativno
znanstvenoraziskovalno in razvojno delo na področju kineziologije.
Poglabljanje razumevanja kineziologije in njene vpetosti v širši
znanstveni kontekst. Razvijanje kritičnega odnosa pri presoji
dosežkov drugih in rezultatov lastnega dela.
Gortanova 22, 1000
Ljubljana
+ 386 1 520 77 02
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

www.fsp.uni-lj.si

KOMPETENCE:
(1) sposobnost znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela na
področju kineziologije;
(2) kritičen odnos do rezultatov lastnega raziskovalno-razvojnega
dela;
(3) sposobnost timskega dela s strokovnjaki z različnih področij;
(4) sposobnost umeščanja kineziologije v širši družbeni kontekst;
(5) komunikacijske sposobnosti ter sposobnost poročanja o delu in
rezultatih svetovni kineziološki znanosti in družbi;
(6) sposobnost za vodenje raziskovalnih projektov;
(7) specifične kompetence, ki so odvisne od izbire predmetnika
doktorskega študija.

ZAPOSLITEV:
Doktorji znanosti se lahko zaposlijo na znanstvenoraziskovalnih
inštitutih in visokošolskih zavodih doma in v tujini.
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POGOJI ZA VPIS na doktorski študijski
program 3. stopnje KINEZIOLOGIJA
V doktorski študijski program KINEZIOLOGIJA se lahko vpišejo
diplomanti:

Gortanova 22, 1000
Ljubljana
+ 386 1 520 77 02
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

(1) študijskih programov 2. stopnje Univerze v Ljubljani, Fakultete za
šport;
(2) študijskih programov 2. stopnje drugih univerz, če opravijo preizkus
znanja, ki ga določi Komisija za znanstveno, raziskovalno in razvojno
delo ter doktorski študij na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za šport;
(3) študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe
profesor športne vzgoje, sprejetega pred 11. 6. 2004;
(4) študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe drugih
slovenskih univerz, sprejetih pred 11. 6. 2004;
(5) študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti na UL FŠ
(prizna se 60 kreditnih točk ECTS);
(6) študijskega programa, ki izobražuje za poklice, urejene z
direktivami EU, ali drugega enovitega magistrskega študijskega
programa, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

www.fsp.uni-lj.si
Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz.
Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v
postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje
izobraževanja v skladu s Statutom UL.

20

INŠTITUT ZA KINEZIOLOGIJO
Ustanovljen je bil leta 1972 in predstavlja osrednjo
znanstvenoraziskovalno enoto UL FŠ, ki opravlja strokovno in
organizacijsko delo na področju znanstvenega raziskovanja, izvaja
doktorski študij in razvija mednarodno sodelovanje UL FŠ. Svoje
dejavnosti izvaja v treh organizacijskih enotah: službi za mednarodno
sodelovanje, referatu za doktorski študij in raziskovalni skupini.
Predstojnik inštituta je prodekan za znanstveno in raziskovalno
dejavnost:
Gortanova 22, 1000
Ljubljana
+ 386 1 520 77 02
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

www.fsp.uni-lj.si

INŠTITUT ZA KINEZIOLOGIJO opravlja naslednje naloge:

(1) načrtuje in izvaja raziskovalne programe, aplikativne in temeljne
raziskave, ciljno raziskovalne in razvojne projekte, mednarodne
projekte;
(2) skrbi za kvaliteto domačih in mednarodnih
znanstvenoraziskovalnih projektov;
(3) zaposluje mlade in že uveljavljene raziskovalce in skrbi za njihov
razvoj;
(4) raziskovalcem zagotavlja dobre delovne razmere, dostopnost
literature, vrhunske znanstvene metodologije in tehnologije;
(5) skrbi za doktorski študij;
(6) izdaja znanstveni reviji Science of Gymnastics Journal in
Kinesiologia Slovenica;
(7) organizira znanstvene konference, kongrese, simpozije, poletne
šole in seminarje;
(8) sodeluje z domačimi in mednarodnimi znanstvenoraziskovalnimi
institucijami;
(9) pripravlja predloge sporazumov in dogovorov o sodelovanju z
univerzami ter drugimi partnerji v mednarodnem prostoru in doma.
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INŠTITUT ZA ŠPORT

Gortanova 22, 1000
Ljubljana
+ 386 1 520 77 02
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

www.fsp.uni-lj.si

Je organizacijska enota, ki opravlja strokovno, svetovalno in razvojno
dejavnost na področju športa. V okviru Inštituta za šport (IŠ) delujejo
Športno diagnostični center (ŠDC), Center za vseživljenjsko učenje v
športu (CVUŠ), Založništvo in Športni center (ŠC). Na ŠDC se izvajajo
meritve vrhunskih in rekreativnih športnikov. Strokovnjaki, ki delujejo v
okviru ŠDC, spremljajo tudi gibalni razvoj mladih ter jih usmerjajo v
kakovostni šport. ŠDC že leta sodeluje z najboljšimi slovenskimi
športniki in trenerji. Vse več pozornosti se namenja tudi kineziološkim
pregledom mladih in odraslih. Delovanje ŠDC in ŠC se prepleta tudi s
pedagoškim procesom, kar omogoči študentom pridobivanje
praktičnih izkušenj. Tako že med izobraževalnim procesom spoznavajo
metode spremljanja in analiziranja treninga vrhunskih športnikov.
Pod okriljem ŠDC delujejo:
(1) Laboratorij za biodinamiko;
(2) Laboratorij za biomehaniko;
(3) Laboratorij za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja;
(4) Laboratorij za fiziologijo;
(5) Laboratorij za gibalni nadzor;
(6) Laboratorij za kineziologijo;
(7) Laboratorij za psihodiagnostiko;
(8) Laboratorij za športno-medicinsko diagnostiko in športno prehrano
s Centrom za vadbo in zdravje.
CVUŠ organizira in izvaja strokovna usposabljanja. Založništvo izdaja
strokovno in znanstveno literaturo. ŠC izvaja vadbene programe za vse
starostne skupine.
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ŠTUDIJ NA FAKULTETI ZA ŠPORT

Gortanova 22, 1000
Ljubljana

ČE ŽELIŠ:
− biti del dinamičnega, ustvarjalnega in raznolikega
izobraževalnega procesa,
− pridobiti veliko teoretičnega in praktičnega znanja,
− soustvarjati zdrav življenjski slog,
− biti med ljudmi in delovati v njihovo dobrobit,
− da je gibanje pomemben del tvojega delovanja,
− da je šport pomemben del tvojega življenja,
− če želiš opravljati enega izmed POKLICEV PRIHODNOSTI,
potem
JE ŠTUDIJ na Univerzi v Ljubljani, FAKULTETI ZA ŠPORT PRAVA
IZBIRA.

+ 386 1 520 77 02
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

www.fsp.uni-lj.si
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TUTORSTVO
Ob prehodu iz srednješolskega v študentsko življenje se marsikdo sreča
s težavami. Za reševanje težav pri študiju so študentom nižjih letnikov
UL FŠ na voljo tudi tutorji študenti. Študenti se lahko ob kateremkoli
vprašanju, pri katerem sami ne najdejo odgovora, po pomoč obrnejo na
tutorje.

Gortanova 22, 1000
Ljubljana
+ 386 1 520 77 02

Pogovori s starejšimi kolegi in njihovi nasveti našim najmlajšim
študentom pomagajo na študijski poti. Študenti konec oktobra izvejo,
kdo bo njihov tutor, ob zaključku leta pa se lahko priključijo ekipi
tutorjev. Ker so tutorji nenehno v stiku s študenti, v Študentskem svetu
Fakultete za šport izberejo koordinatorje tutorjev, ki informacije od
študentov prenesejo do Študentskega sveta. Ekipo tutorjev na UL FŠ v
študijskem letu sestavlja 22 nadobudnih študentov, ki mlajšim
generacijam izboljšajo in olajšajo študij na UL FŠ.

tajnistvo@fsp.uni-lj.si

www.fsp.uni-lj.si
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Program mobilnosti ERASMUS+
Študenti UL FŠ lahko semester ali dva na svoji študijski poti preživijo kot
študenti ERASMUS+ na eni izmed partnerskih univerz po Evropi.
Program mobilnosti ERASMUS+ omogoča študentom, da del študijskih
obveznosti opravijo v tujini.

Gortanova 22, 1000
Ljubljana
+ 386 1 520 77 02
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

www.fsp.uni-lj.si

Študijska izmenjava lahko traja najmanj tri in največ 12 mesecev na
vsaki stopnji študija (prva, druga in tretja stopnja) in se lahko izvaja na
partnerskih univerzah, s katerimi je UL FŠ sklenila bilateralni sporazum
ERASMUS+. Študent UL FŠ lahko izbira med več kot 30 partnerskimi
institucijami v EU in za študijsko izmenjavo prejme štipendijo
ERASMUS+.
Partnerske univerze, na katere najpogosteje odidejo študenti UL FŠ,
so:
−
−
−

Univerza Las Palmas Gran Canaria (Španija),
Univerza Jyväskylä (Finska),
Karlova univerza Praga (Češka).

Študentkam in študentom UL FŠ so na voljo tudi štipendije ERASMUS+
za opravljanje prakse v evropskih državah (za najmanj dva meseca).
Mobilnost ERASMUS+ omogoča spoznavanje študija v drugi državi in
študij predmetov, ki na UL FŠ niso na voljo, ter širi obzorja, kulturno
bogati, povečuje kompetence ter krepi možnosti za zaposlitev doma in
v tujini.
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ŠTUDENTSKI SVET
Je uradni organ študentov na fakulteti. Sestavlja ga najmanj devet
izvoljenih predstavnikov študentov, njihov mandat traja eno leto
oziroma do predčasne prekinitve ali zaključka študija. Študentski svet
zastopa mnenje in interese vseh študentk in študentov fakultete ter
sodeluje v organih fakultete. Njegova naloga je podpora interesom in
idejam študentk in študentov.

Gortanova 22, 1000
Ljubljana
+ 386 1 520 77 02
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

www.fsp.uni-lj.si

ŠTUDENTSKI SVET UL FŠ deluje kot vmesni člen med študentkami in
študenti ter pedagoškimi delavci in vodstvom fakultete. Študentski svet
vodstvu in pristojnim organom fakultete redno podaja mnenje o
delovanju fakultete, povezano s pravicami in dolžnostmi študentov.
Pomembno vlogo ima tudi pri oblikovanju in organizaciji
izobraževalnih, kulturnih in družabnih dogodkov, povezanih s fakulteto
in študijem. Večja dogodka, ki potekata pod okriljem Študentskega
sveta UL FŠ, sta Sprejem brucev na začetku študijskega leta ter Dan
Fakultete za šport, ki se odvija ob zaključku študijskega leta. Bodočim
študentom so člani Študentskega sveta UL FŠ na voljo ob predstavitvah
fakultete po srednjih šolah, na večjih dogodkih ter na informativnih
dnevih.
Poleg opravljanja obveznosti na domači fakulteti člani Študentskega
sveta UL FŠ redno sodelujejo v Študentskem svetu UL in pri drugih
aktivnostih v okviru Univerze v Ljubljani.
Dosegljivi so po elektronski pošti (studentskisvet@fsp.uni-lj.si) ali na
strani na Facebooku (https://www.facebook.com/studentskisvetfsp).
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ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA
Od študentov za študente. ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA Fakultete
za šport (ŠOFŠ) izvaja študentske interesne in obštudijske dejavnosti
ter organizira kulturne, športne, izobraževalne in družabne dogodke.
Pripravlja tudi strokovne delavnice in izobraževanja za pridobivanje
dodatnega znanja na področju športa, mesečne cikle treningov ter še
mnogo drugih aktivnosti. Sodeluje s fakultetami številnih drugih držav.
Organizira Difovijado, ki je večdnevni športno-izobraževalni dogodek,
na katerem se zbere veliko študentov iz različnih držav.
Gortanova 22, 1000
Ljubljana
+ 386 1 520 77 02
tajnistvo@fsp.uni-lj.si

Projekti, ki jih izvaja ŠOFŠ, so še različni tematski dnevi, smučanje,
pikniki, študentske zabave, športna tekmovanja in različna druženja,
kot sta piknik za bruce in DAN FAKULTETE ZA ŠPORT, ki je športnokulturni dogodek, s katerim praznujemo in slavimo našo fakulteto. V
športnem delu v različnih športih med seboj tekmujejo študenti in
zaposleni, v kulturnem delu pa podelimo priznanja izjemnim
študentom v letu. V zaključnem delu sledi piknik s pogostitvijo in
koncertom.
Člani ŠOFŠ želijo študentom pričarati najboljša študentska leta, ki bodo
ostala v najlepšem spominu.

www.fsp.uni-lj.si

27

PREDSTAVITVENA BROŠURA UL FŠ
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