
Študijski program 2. stopnje
KMETIJSTVO 

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
Magistrski (drugostopenjski) študijski program 
Kmetijstvo je namenjen poglobljenemu strokovne-
mu in znanstvenemu usposabljanju strokovnjakov 
na različnih področjih okolju prijaznega kmetijstva:
• Biomolekularne tehnike in fitomedicina
• Biosistemsko inženirstvo
• Ekološko kmetijstvo
• Pridelovanje hrane na njivah in vrtnarstvo
• Sadjarstvo in vinogradništvo
• Travništvo in pridelovanje krme
• Živinoreja

Zaradi vse večje kompleksnosti kmetijske proizvodnje 
(okolje, zdrava hrana, konkurenčnost s tujimi proizva-
jalci ...) je po bolonjskih načelih organizacije študija na 
magistrski ravni izobražen strokovnjak nujno potre-
ben za vsa pomembnejša in odgovornejša delovna 
mesta, ki se navezujejo na kmetijstvo.

Program študentom vsebinsko ponuja poglabljanje 
znanj na različnih področjih kmetijstva in preko števil-
nih izbirnih modulov ter izbirnih predmetov omogoča 
nabor predmetov, prilagojen potrebam posameznih 
študentov po specifičnih znanjih.

Si želite nadgraditi že pridobljena 
znanja iz različnih področij kmetijstva?



TEMELJNI CILJI PROGRAMA
Med temeljnimi cilji študija je potrebno izpostaviti:
• poglabljanje znanja na posameznih strokovnih, 

ustrezno izbranih, ali v posamezne module zao-
kroženih sorodnih vsebinah,

• usposabljanje za samostojno iskanje novih virov 
znanja, tako na znanstvenem kot na strokovnem 
področju,

• usposabljanje za uporabo najsodobnejših znan-
stveno raziskovalnih metod, vključujoč najsodob-
nejše biometrične in analitične postopke,

• usposabljanje za prevzemanje odgovornosti pri 
vodenju najzahtevnejših sistemov, ki obsegajo, 
opredeljujejo, ali se ozko navezujejo na posame-
zna področja kmetijstva,

• razvijanje samostojnih kritičnih pogledov in 
reflek sij, nanašajoče se na sodobne probleme 
razvoja kmetijstva v procesih globalizacije in 

speciali zacije ob sodobnih trendih pridelovanja 
varne hrane ter ekološke pridelave, upoštevajoč 
varovanje okolja in ohranjanje ter povečevanje bi-
otske raznovrstnosti.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI
Zaradi izjemne raznolikosti kmetijstva v Sloveni-
ji, pomembne vpetosti kmetijstva v sodobno druž-
bo, navezovanja na druge gospodarske dejavnosti, 
naraščajočega pomena pridelovanja zdrave in varne 
hrane, kontrole pridelave ..., so možnosti zaposlitve 
diplomanta zelo široke. Diplomant je sposoben za-
sedati najodgovornejša delovna mesta, pri čemer je 
sposoben zaposliti sebe in ustvarjati delovna mesta 
tudi drugim.

Študijski 
program KMETIJSTVO (MAG)

Vpisni pogoji

• študijski program prve stopnje v obsegu najmanj 180 
ECTS iz področja kmetijstva

• študijski program 1. stopnje iz drugih visokošolskih 
strokovnih ali univerzitetnih programih, če so do vpisa 
pridobili tudi 30 ECTS iz predmetov tretjega letnika iz 
Univerzitetnega študijskega programa Kmetijstvo  

• enakovredno izobraževanje (navedeno v 1. in 2. alineji) 
v tujini

Trajanje 
programa 2 leti (4 semestre študija)

Zaključek študija
Študent zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti 
oziroma zbere najmanj 120 ECTS in uspešno zagovarja 
magistrsko nalogo

Pridobljeni naziv Magister(ica) kmetijstva 

Dodatne 
informacije

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