
Študijski program 2. stopnje
VARNOST HRANE V PREHRAMBENI VERIGI 

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
Študijski program je zasnovan interdisciplinarno in 
mednarodno v evropskem in svetovnem merilu. Je 
edini tovrstni program v Sloveniji.

Temeljni cilj študijskega programa, ki ga izvajata Fa-
kulteta za kmetijstvo in biosistemske vede in Medi-
cinska fakulteta Univerze v Mariboru skupaj, je po-
nuditi celovit II. stopenjski študij s področja varnosti 
hrane v prehrambeni verigi, ki vključuje znanja bio-
tehniških ved, nadgrajena s specifičnimi vsebinami 
medicinskih ved.  

Študijski program bo omogočil diplomantom razvi-
ti spretnosti in pridobiti kompetence za delovanje v 
sektorju pridelave in predelave hrane, na področju 
javnega zdravstva in izobraževanja ter komunikaci-
je z javnostmi. 

Si želite nadgraditi že pridobljena 
znanja iz področja varnosti hrane?



TEMELJNI CILJI PROGRAMA
Je edini tovrstni program v Sloveniji. Zasnovan je in-
terdisciplinarno in mednarodno v EU in svetovnem 
merilu. Temeljni cilj študijskega programa, ki ga iz-
vajata Fakulteta za kmetijstvo in Medicinska fa-
kulteta skupaj, je ponuditi celovit II. stopenjski štu-
dij iz področja varnosti hrane v prehrambeni verigi, 
ki vključuje znanja  biotehniških ved, nadgrajena s 
specifičnimi vsebinami  medicinskih ved. 

Program uvaja izbirne predmete, kar omogoča štu-
dentom, da bolje zaokrožijo svoj predmetnik študija, 
v skladu z lastnimi poklicnimi ambicijami in z želja-
mi njihovih morebitnih štipenditorjev in potencial-
nih delodajalcev.

ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI
S predstavljenim študijskim programom bodo imeli 
diplomanti široke kompetence delovanja v sektor-
ju pridelave in predelave hrane kot tudi na področju 
javnega zdravstva, pa tudi v izobraževanju in komu-
nikaciji z javnostmi. 

Individualni pristop za vsakega študenta.

Ime študijskega 
programa VARNOST HRANE V PREHRAMBENI VERIGI (MAG)

Vpisni pogoji

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

• domači in tuji študentje dodiplomskega študija 
s strokovnega področja naravoslovja, biotehnike 
ali zdravstva. 

Trajanje 
programa 2 leti (4 študijske semestre)

Pridobljeni naziv Magister(ica) varne prehrane 

Dodatne 
informacije

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



Pivola 10, 2311 Hoče
Tel: 02 320 90 00, Fax: 02 616 11 58

www.fkbv.um.si


