
Univerzitetni študijski program

KMETIJSTVO (UNI)

ZNANJE IN TRADICIJA



ZAKAJ ŠTUDIRATI
NA NAŠI FAKULTETI?
Študent pridobi vso potrebno izobrazbo in praktič-
ne izkušnje, da se lahko po končanem študiju vklju-
či v katerokoli dejavnost s področja kmetijstva, po-
vezano s pridelavo zdrave hrane, varstvom okolja, 
korektnim odnosom do vseh živih organizmov. 
Prav tako pridobi znanja za samostojno razvijanje 
in reševanje najzahtevnejših problemov na podro-
čju kmetijstva, ki vodijo k iskanju novih rešitev v 
strokovni in znanstveni praksi.

ŠTUDIJSKI PROGRAM
Pri univerzitetnem študiju Kmetijstva je velik pouda-
rek na temeljnih vedah kot so matematika, kemija, 
statistika, mikrobiologija, biologija celice, botanika, 
fiziologija z anatomijo domačih živali, fiziologija ra-
stlin, genetika in ekologija. Vertikalna povezanost 
predmetov omogoča nadgradnjo v drugem letniku 
študija z vsebinami, ki študentu omogočajo razu-
mevanje rastlinske pridelave in živinoreje, le-ti sta 
nadgrajeni s specialnimi strokovnimi predmeti. V 
tretjem letniku se študent odloča za rastlinsko ali pa 
živinorejsko usmeritev. Poleg obveznih predmetov je 
študentu ponujen tudi nabor izbirnih predmetov. Vsa 
znanja s področja živinoreje in rastlinske pridelave 
se povezujejo tudi z ekonomiko. 

Študent ima možnost izbire vsebin tudi iz drugih 
študijskih programov Fakultete za kmetijstvo in bio-
sistemske vede, prav tako tudi vsebin na drugih slo-
venskih univerzah ter v mednarodnem evropskem 
prostoru visokošolskih ustanov, s katerimi imamo 
sklenjene sporazume o sodelovanju.

Diplomant študijskega programa Kmetijstva ima vsa 
potrebna znanja za nadaljevanje študija na II. sto-
penjskih programih s področij, ki so vezana na kme-
tijstvo, agrarno ekonomiko in varnost hrane.

Se želite izobraziti v kmetijskega 
strokovnjaka, ki ima možnost za-
poslitve v vseh ključnih dejavno-
stih kmetijstva oz. gospodarstva?



TEMELJNI CILJI PROGRAMA
Cilji dodiplomskega študijskega programa:

•	 v kmetijsko najpomembnejšem delu države orga-
nizirati sistematično in učinkovito univerzitetno 
izobraževanje mladih v kmetijski stroki,

•	 izobraziti splošnega kmetijskega strokovnjaka, ki 
bo imel možnost zaposlitve v vseh ključnih dejav-
nostih kmetijstva v Sloveniji in v celotni Evropski 
uniji,

•	 študentu omogočiti, da s svojo odločitvijo o nabo-
ru posameznih predmetov, aktivno sodeluje pri 
oblikovanju svoje izobrazbe, omogočiti pridobi-
tev delovnih izkušenj preko prakse, ki se opravlja 
na centrih Univerzitetnega kmetijskega centra 
Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, 
na mojstrskih kmetijah in podjetjih, ki delujejo v 
kmetijstvu, živinorejsko veterinarskih zavodih in 
državni upravi na področju kmetijstva ter tudi v 
tujini,

•	 študente uvesti v znanstveno-raziskovalno delo, 
povezano s kmetijstvom,

•	 omogočiti študentom, da se po zaključku študi-
ja lahko uspešno vključijo v nadaljevanje na II. 
stopnji izobraževanja, ki se izvaja na Fakulteti za 
kmetijstvo in biosistemske vede, na domačih ali 
tujih partnerskih ustanovah v okviru izmenjave 
študentov ...

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI
Študijski program je idealen za tiste, ki nameravajo 
prevzeti vodenje in delo na moderno organiziranih 
in tržno usmerjenih kmetijskih posestvih, prav tako 
v tehnoloških oddelkih ostalih kmetijskih gospodar-
stev, v zadružnih organizacijah, strojnih skupnostih 
in trgovskih podjetjih. Ob dodatnem izobraževanju 
se diplomant lahko zaposli še v državni upravi, kme-
tijskem šolstvu in drugje.

Ime študijskega 
programa KMETIJSTVO (UNI)

Vpisni pogoji

•	 kdor je opravil gimnazijsko maturo ali 
poklicno maturo,

•	 zaključil katerikoli srednješolski program 
pred 1. junijem 1995.

Trajanje 
programa 3 leta (6 študijskih semestrov)

Zaključek študija
Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane 
izpite, oziroma zbere najmanj 180 ECTS in 
uspešno zagovarja izdelano diplomsko nalogo

Pridobljeni naziv Univerzitetni(a) diplomirani(a) inženir(ka) 
kmetijstva (UN)

Dodatne 
informacije

Referat za študentske zadeve 
Tel.: 02 320 90 19 
elektronski naslov: referat.fkbv@uni-mb.si 
www.fkbv.uni-mb.si
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