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Študentom magistrskega in doktorskega 
programa na pot!

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je 
edina tovrstna univerzitetna institucija v Sloveniji, ki si 
prizadeva postati evropski izobraževalni in raziskovalni 
center odličnosti na področju varstvoslovja. Tako kot 
sama veda sta tudi magistrski in doktorski program 
Varstvoslovje inter- in multidisciplinarno zastavljena, 
saj gre pri zagotavljanju varnosti za izrazito komple-
ksne procese, ki zahtevajo znanje različnih znanstvenih 
disciplin. 

Podiplomska programa ne odražata samo slovenskih 
potreb in značilnosti, ampak sta primerljiva s progra-
mi najbolj uglednih evropskih in ameriških univerz, ki 
delujejo na  področju kazenskega pravosodja, krimi-
nologije in varnostnih študij. Nenazadnje je bila takšna 
primerljivost tudi predpogoj za akreditacijo naših pro-
gramov. 

Na fakulteti imamo najraje tiste magistrske študente 
(da o doktorskih sploh ne govorim), ki so se odločili za 
nadaljevanje študija zato, da bi ob pomoči mentorjev 
razvili svoje izvirne ideje in kapacitete, in ki jim podi-
plomski študij ne predstavlja zgolj logičnega nadalje-
vanja dotedanjega izobraževanja. Magistrski študij, ki 
traja dve leti, je koncipiran tako, da študenta na poti 
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do magistrske naloge vodi v specializacijo, in sicer v 
skladu z njegovimi osebnimi oziroma poklicnimi pre-
ferencami. V ta namen so mu na voljo trije moduli: 
kriminologija in kriminalistika, informacijska varnost in 
korporativna varnost.  

Doktorski študij, ki traja štiri leta, je zasnovan tako, da 
študent že v prvem letu začne z raziskovalnim delom 
na temi, ki si jo skupaj z mentorjem izbere za doktor-
sko disertacijo. Raziskovalno delo od študenta zahteva 
predanost in vztrajnost, saj mora doktorska disertacija 
predstavljati prispevek k svetovni znanosti. Doktorski 
študenti se morajo intenzivno vključevati v razisko-
valno delo Fakultete za varnostne vede in Inštituta za 
varstvoslovje. Skupaj z mentorji smo začeli z vključe-
vanjem doktorskih študentov tudi v mednarodne raz-
iskave. Od njih pričakujemo, da začnejo svoje razisko-
valne dosežke in ugotovitve že zelo zgodaj predstavlja-
ti na konferencah in publicirati svoja dela. Seveda jih 
pri tem mentorji ustrezno usmerjajo, vendar pa morajo 
študenti od vsega začetka izkazovati sposobnost za 
samostojno raziskovalno delo, še posebej pa izvirnost, 
metodološko korektnost in akademsko poštenost. Od 
tega fakulteta ne odstopa. Resen doktorski študent 
si zato ne more privoščiti, da bi s svojim prispevkom 
manjkal na takšnih konferencah, kot sta Dnevi varstvo-
slovja in bienalna mednarodna konferenca Criminal 
Justice and Security in Central and Eastern Europe, ki 
ju organizira Fakulteta za varnostne vede. Najboljši in 
najbolj prodorni magistrski in doktorski študenti pa se, 
ob pomoči mentorjev, s svojimi prispevki slej ko prej 
uvrstijo tudi na ugledne konference v tujini. 

Fakulteta za varnostne vede je znana po tem, da po eni 
strani gosti številne ugledne profesorje z vsega sveta, 
ki pripravijo posebna predavanja tudi za magistrske in 
doktorske študente. Profesorji iz tujine so pogosto tudi 
somentorji pri doktorskih disertacijah, ki se v takšnih 
primerih pišejo v angleškem jeziku. Po drugi strani pa 
akademsko odličnost dopolnjujemo z javnimi preda-
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vanji predstojnikov najpomembnejših služb za zagota-
vljanje varnosti in družbenega nadzorstva, od general-
nega direktorja policije, generalnega direktorja Uprave 
RS za izvrševanje kazenskih sankcij, načelnika General-
štaba Slovenske vojske, predsednika Računskega sodi-
šča, varuha človekovih pravic, predsednika Detektivske 
zbornice RS, do  predsednika Zbornice za razvoj slo-
venskega zasebnega varovanja in drugih. Trudimo se, 
da se pri skorajda vseh predmetih pojavljajo tudi drugi 
ugledni predavatelji iz prakse, kar nam zagotavlja, da 
vseskozi ostajamo v stiku s prakso družbenega nadzor-
stva v Sloveniji. 

Spoštovani! Ko boste enkrat vpisani v program, ki si ga 
želite, vam zagotavljam, da vam bo fakulteta po naj-
boljših močeh pomagala pluti skozi čeri podiplomske-
ga študija, od vas pa bo pričakovala in zahtevala aka-
demsko poštenost, motiviranost, vztrajnost, pogum, in 
da, tudi strast, s katero se boste lotevali odkrivanja no-
vega in reševanja aktualnih problemov in paradoksov 
na področju zagotavljanja varnosti. Kajti ena sama mi-
nuta časa, ki jo posvetite temu, da delate nekaj, česar 
si ne želite ali v kar ne verjamete, je minuta preveč. A 
kdor ne igra nogometne tekme, tudi gola nikoli ne bo 
zabil. Verjamem, da ste po naravi zmagovalci, zato vas 
vabim, da se nam pridružite. 

Dobrodošli, skupaj zmoremo veliko!

 

Izr. prof. dr. Andrej Sotlar
Dekan
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FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE

Pomembni mejniki za razvoj fakultete: 
•	 1973	–	na	Višji	upravni	šoli	v	Ljubljani	je	bil	ustanovljen	Od-

delek za izobraževanje s področja notranjih zadev
•	 1981	 –	Ministrstvo	 za	 notranje	 zadeve	 je	 ustanovilo	Višjo	
šolo	za	notranje	zadeve	v	Ljubljani.	Isto	leto	je	šola	postala	
članica	Univerze	v	Ljubljani.

•	 1995	–	na	šoli	se	je	začel	izvajati	triletni	visokošolski	strokovni	
program.	Postala	je	Pridružena	članica	Univerze	v	Ljubljani.

•	 1996	–	šola	se	 je	preimenovala	v	Visoko policijsko-var-
nostno šolo.

•	 2003	–	preimenovanje	v	Fakulteto za policijsko varno-
stne vede (fakulteta postane polnopravna članica Univer-
ze v Mariboru).

•	 2006	 –	 preimenovanje	 v	Fakulteto za varnostne vede 
Univerze v Mariboru.

Kaj vam nudi Fakulteta za varnostne vede? 
• Mobilnost študentov v okviru programa Erasmus+.
•	 Vključenost	v	nacionalne	in	mednarodne	raziskovalne	pro-

jekte.
•	 Intenzivno	vključevanje	v	raziskovalno	delo	znotraj	Inštituta	

za varstvoslovje.
•	 Predstavljanje	prispevkov	na	konferencah	kontinentalnih	in	

mednarodnih združenj.
•	 Dejavno	sodelovanje	pri	nacionalnih	projektih	 s	področja	

policijske dejavnosti, kriminologije in varnostnih študij ter 
še mnogo več …
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Kaj je varstvoslovje?
Varstvoslovje [varstvo: prizadevanje, skrb, da kdo ni deležen 
česa	neprijetnega,	nezaželenega;	obrazilo	–slovje:	sestavina,	
s katero se v slovenščini označujejo posamezne vede] je in-
terdisciplinarna veda, ki proučuje pojav varnosti in varstva, 
razvija in proučuje mehanizme, ki jih družba razvija za zago-
tavljanje varnosti in varstva države, lokalnih skupnosti, go-
spodarskih družb ter posameznikov pred vedenjem, ki lahko 
škodi posamezniku, skupnosti in/ali državi ter razvija teorije 
in metode na področju varstvoslovja.

Varstvoslovje kot veda
Kot interdisciplinarna veda se varstvoslovje ukvarja z vpraša-
nji varnosti, ustvarjanjem pogojev za zagotavljanje varnosti 
in s postopki odvračanja ogrožanja, ki ga povzročajo posa-
mezniki, skupine in/ali država ter z načinom organiziranja, 
vodenja in delovanja varnostne dejavnosti v družbi.
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Osnovni cilji študijskega programa:
•	 izobraziti strokovnjake za varstvoslovje;
•	prispevati k razumevanju trendov na področju izvajanja 

nadzorstvenih dejavnosti, delovanja institucij formalnega 
družbenega nadzorstva (policija, tožilstva, sodišča, zapori, 
obveščevalne službe), neformalnega družbenega nadzor-
stva (dejavniki socializacije, družina, šola, društva, civilna 
družba) in institucionaliziranega neformalnega nadzorstva 
(predvsem detektivske agencije in zasebnovarnostna pod-
jetja); 

•	poglobitev znanja s področja razumevanja družbenih, psi-
holoških, filozofskih, ekonomskih, vedenjskih, zgodovin-
skih, informacijskih in političnih vidikov kriminalitete;

•	poglobitev znanja s področja odklonskosti in sistema ka-
zenskega pravosodja;

•	 raziskovanje etiologije, prevencije, nadzorovanja in odziva-
nja na kriminaliteto in odklonskost;

•	merjenje in odkrivanje kriminalitete in drugih odklonskih 
pojavov v družbi;

•	preučevanje kazenskega prava in kazenskega postopka;
•	preučevanje, razumevanje in izboljšanje policijske dejavno-

sti, dela tožilstev, sodstva, institucij za izvrševanje kazenskih 
sankcij in zagotavljanja informacijske varnosti.
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ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
VARSTVOSLOVJE

Kraj izvajanja študija: Ljubljana
Trajanje študija: 2	leti,	120	ECTS	

POGOJI ZA VPIS:
V	 študijski	program	2.	 stopnje	Varstvoslovje	 se	 lahko	vpiše,	
kdor je zaključil:
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokov-

nih področij:	103	–	Varnost	države,	 ljudi	 in	premoženja;	
108	 –	 Interdisciplinarne	 izobraževalne	 aktivnosti/izidi,	
pretežno transport, varnost, gostinstvo in turizem, oseb-
ne	storitve;	03	–	Družbene	vede,	novinarstvo	in	informa-
cijska	znanost;	04	–	Poslovne	in	upravne	vede,	pravo;	06	
–	 Informacijske	 in	 komunikacijske	 tehnologije	 (IKT);	 092	
–	 Socialna	 varnost;	 099	–	Zdravstvo	 in	 socialna	 varnost,	
drugo.

2. Študijski program prve stopnje z v prejšnji točki ne-
navedenih strokovnih področij:	 00	 –	 Splošne	 izobra-
ževalne	 aktivnosti/izidi;	 01	 –	 Izobraževalne	 znanosti	 in	
izobraževanje	 učiteljev;	 02	 –	 Umetnost	 in	 humanistika;	
05	–	Naravoslovje,	matematika	in	statistika;	07	–	Tehnika,	
proizvodne	tehnologije	in	gradbeništvo;	08	–	Kmetijstvo,	
gozdarstvo,	ribištvo	in	veterinarstvo;	09	–	Zdravstvo	in	so-
cialna	varnost;	10	–	Transport,	varnost,	gostinstvo	in	turi-
zem,	osebne	storitve;	99	–	Področje	neznano,	če	je	pred	
vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, 
bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu 19 ECTS, in si-
cer	iz	predmetov:	Družbeno	nadzorstvo	(5	ECTS),	Teorije	
policijske dejavnosti (7 ECTS), Kriminalistična taktika in 
tehnika (7 ECTS), ki jih kandidat lahko opravi med študi-
jem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z 
opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študij-
ski program.

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet 
pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 
103	–	Varnost	države,	 ljudi	 in	premoženja;	108	–	 Interdi-
sciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tran-
sport,	varnost,	gostinstvo	in	turizem,	osebne	storitve;	03	–	
Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost; 04 
–	Poslovne	in	upravne	vede,	pravo;	06	–	Informacijske	in	
komunikacijske	tehnologije	(IKT);	092	–	Socialna	varnost;	
099	–	Zdravstvo	in	socialna	varnost,	drugo.
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4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet 
pred 11. 6. 2004, z v prejšnji točki nenavedenih stro-
kovnih področij:	00	–	Splošne	izobraževalne	aktivnosti/
izidi;	01	–	 Izobraževalne	znanosti	 in	 izobraževanje	učite-
ljev;	 02	 –	 Umetnost	 in	 humanistika;	 05	 –	 Naravoslovje,	
matematika	in	statistika;	07	–	Tehnika,	proizvodne	tehno-
logije	 in	gradbeništvo;	08	–	Kmetijstvo,	gozdarstvo,	 ribi-
štvo	in	veterinarstvo;	09	–	Zdravstvo	in	socialna	varnost;	
10	–	Transport,	varnost,	gostinstvo	in	turizem,	osebne	sto-
ritve;	99	–	Področje	neznano,	če	je	pred	vpisom	v	študijski	
program opravil študijske obveznosti, bistvene za nada-
ljevanje študija, v obsegu 19 ECTS, in sicer iz predmetov: 
Družbeno	nadzorstvo	(5	ECTS),	Teorije	policijske	dejavno-
sti (7 ECTS), Kriminalistična taktika in tehnika (7 ECTS), ki 
jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferen-
cialnih izpitov pred vpisom v študijski program.

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 
2004, z ustreznih strokovnih področij:	 103	 –	Varnost	
države,	 ljudi	 in	premoženja;	108	–	 Interdisciplinarne	 izo-
braževalne aktivnosti/izidi, pretežno transport, varnost, 
gostinstvo	 in	 turizem,	 osebne	 storitve;	 03	 –	 Družbene	
vede,	novinarstvo	in	informacijska	znanost;	04	–	Poslovne	
in	upravne	vede,	pravo;	06	–	Informacijske	in	komunikacij-
ske	tehnologije	(IKT);	092	–	Socialna	varnost;	099	–	Zdra-
vstvo in socialna varnost, drugo. Takemu kandidatu se 
znotraj	 študijskega	programa	prizna	praviloma	60	ECTS.	
Kandidat se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi 
obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z 
akreditiranim študijskim programom.

6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 
2004, z v prejšnji točki nenavedenih strokovnih po-
dročij:	 00	 –	 Splošne	 izobraževalne	 aktivnosti/izidi;	 01	
–	 Izobraževalne	znanosti	 in	 izobraževanje	učiteljev;	02	–	
Umetnost	in	humanistika;	05	–	Naravoslovje,	matematika	
in	statistika;	07	–	Tehnika,	proizvodne	tehnologije	in	grad-
beništvo;	 08	 –	 Kmetijstvo,	 gozdarstvo,	 ribištvo	 in	 veteri-
narstvo;	09	–	Zdravstvo	in	socialna	varnost;	10	–	Transport,	
varnost,	gostinstvo	 in	 turizem,	osebne	storitve;	99	–	Po-
dročje neznano. Takemu kandidatu se znotraj študijskega 
programa	prizna	30	ECTS,	le-ta	pa	se	skladno	s	tem	vpiše	
v ustrezni letnik študija.
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7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet 
pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev 
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih 
strokovnih področij: 103	–	Varnost	države,	 ljudi	 in	pre-
moženja;	 108	 –	 Interdisciplinarne	 izobraževalne	 aktivno-
sti/izidi, pretežno transport, varnost, gostinstvo in turizem, 
osebne	storitve;	03	–	Družbene	vede,	novinarstvo	in	infor-
macijska	znanost;	04	–	Poslovne	 in	upravne	vede,	pravo;	
06	–	Informacijske	in	komunikacijske	tehnologije	(IKT);	092	
–	 Socialna	 varnost;	 099	 –	 Zdravstvo	 in	 socialna	 varnost,	
drugo. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa 
prizna	praviloma	60	ECTS.	Kandidat	se	vpiše	v	drugi	letnik	
študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za 
prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.

8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet 
pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev 
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z v prejšnji 
točki nenavedenih strokovnih področij:	00	–	Splošne	
izobraževalne	aktivnosti/izidi;	01	–	Izobraževalne	znanosti	
in	izobraževanje	učiteljev;	02	–	Umetnost	in	humanistika;	
05	–	Naravoslovje,	matematika	 in	statistika;	07	–	Tehnika,	
proizvodne	tehnologije	in	gradbeništvo;	08	–	Kmetijstvo,	
gozdarstvo,	 ribištvo	 in	 veterinarstvo;	 09	 –	 Zdravstvo	 in	
socialna	 varnost;	 10	 –	 Transport,	 varnost,	 gostinstvo	 in	
turizem,	osebne	storitve;	99	–	Področje	neznano.	Takemu	
kandidatu	se	znotraj	študijskega	programa	prizna	30	ECTS,	
le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA:
Pri	izbiri	kandidatov	za	vpis	v	študijski	program	2.	stopnje	Var-
stvoslovje se upošteva uspeh pri študiju prve stopnje:
•	 Povprečna	ocena:	80	%	
•	 Ocena	diplomskega	dela:	20	%
V primeru, ko na dodiplomskem študijskem programu za-
ključno delo ni bilo predvideno, se upošteva samo povpreč-
na	ocena	vseh	učnih	enot	100	%.

MERILA ZA PREHODE MED ŠTUDIJSKIMI 
PROGRAMI: 
Po	 merilih	 za	 prehode	 je	 na	 študijski	 program	 2.	 stopnje	
Varstvoslovje omogočen prehod kandidatom, vpisanim na 
študijske	 programe	 2.	 stopnje	 z	 naslednjih	 področij:	 103	 –	
Varnost	države,	ljudi	in	premoženja;	108	–	Interdisciplinarne	
izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno transport, varnost, 
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gostinstvo	in	turizem,	osebne	storitve;	03	–	Družbene	vede,	
novinarstvo	in	informacijska	znanost;	04	–	Poslovne	in	uprav-
ne	vede,	pravo;	06	–	Informacijske	in	komunikacijske	tehnolo-
gije	(IKT);	092	–	Socialna	varnost;	099	–	Zdravstvo	in	socialna	
varnost, drugo, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev 
primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim 
prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijske-
ga programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega 
študijskega programa. 

Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene 
študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, 
ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če že-
lijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

VPISNA MESTA 
Način študija: redni in izredni

Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik: 
40 (redno), 40 (izredno)

Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode:
10 (izredno)

Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence 
brez slovenskega državljanstva: 2	(redno),	10	(izredno)

Opomba: Posamezni način študija (redno ali izredno) izvaja-
mo	pri	minimalno	15	vpisanih	študentih.

Pridobljeni strokovni naslov: 
Magister/magistrica varstvoslovja

Prijava za vpis
Kandidati za vpis v podiplomske študijske programe Univer-
ze v Mariboru se prijavijo na način in v roku, ki je določen  
z razpisom za vpis v podiplomske študijske programe.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na 
spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/

Vpis v podiplomske študijske programe se opravi najkasneje 
do	30.	 septembra,	 iz	upravičenih	 razlogov,	o	katerih	odloči	
pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do  
30.	oktobra.
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Stroški študija
Višina prispevka za izredni študij je določena in objavljena v 
začetku meseca julija. 

PREDMETNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA 
PROGRAMA VARSTVOSLOVJE

1. LETNIK

Ime predmeta ECTS

Pravo o prekrških 7

Kriminologija in kriminalitetna politika 7

Strateško upravljanje varnostnih organizacij 8

Varnost kibernetskega prostora 8

Varnost v lokalnih skupnostih 8

Kriminalistika in forenzične znanosti 8

Preiskovalna psihologija 7

Zasebnovarnostna industrija 7

Skupaj 60

2. LETNIK

1. SEMESTER

Ime predmeta ECTS

Metodologija družboslovnega raziskovanja in 
multivariatne statistične metode

10

Skupaj 10

 Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana16    



MODULI: študent izbere enega od modulov in en izbir-
ni predmet, ki ga izbere iz nabora predmetov preosta-
lih dveh modulov

MODUL KRIMINOLOGIJA IN KRIMINALISTIKA

Ime predmeta ECTS

Viktimologija 5

Preiskovanje izbranih oblik kriminalitete 5

Kriminaliteta belih ovratnikov 5

Izbirni predmet 5

Skupaj 20

MODUL INFORMACIJSKA VARNOST

Ime predmeta ECTS

Varnost pametnih sistemov 5

Digitalna forenzika 5

Informacijska varnost poslovnih sistemov 5

Izbirni predmet 5

Skupaj 20

MODUL KORPORATIVNA VARNOST

Ime predmeta ECTS

Korporativna obveščevalna dejavnost 5

Integralna korporativna varnost 5

Korporativno upravljanje in forenzični finančni 
nadzor

5

Izbirni predmet 5

Skupaj 20
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2. SEMESTER

Ime predmeta ECTS

Magistrska naloga 20

IZBIRNI PREDMETI 2. SEMESTRA – 
študent izbere 2 predmeta iz nabora 5 predmetov

Ime predmeta ECTS

Obvladovanje informacijske varnosti 5

Odklonskost na delovnem mestu 5

Upravne notranje zadeve in azilno pravo 5

Migracije, kriminaliteta in varnost 5

Oblikovanje strategije preiskovanja kriminalitete 5

Skupaj 10

 Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova 8, 1000 Ljubljana18    



DOKTORSKI
ŠTUDIJSKI 
PROGRAM 
VARSTVOSLOVJE
(3. stopnja)
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Osnovni cilji študijskega programa:
•	 izobraziti	vrhunske	strokovnjake	za	varstvoslovje;
•	 prispevati	k	razumevanju	trendov	na	področju	izvajanja	nad-

zorstvenih dejavnosti, delovanja institucij formalnega druž-
benega nadzorstva (policija, tožilstva, sodišča, zapori, ob-
veščevalne službe), neformalnega družbenega nadzorstva 
(dejavniki socializacije, družina, šola, društva, civilna družba) 
in institucionaliziranega neformalnega nadzorstva (pred-
vsem detektivske agencije in zasebnovarnostna podjetja); 

•	 poglobitev	znanja	s	področja	razumevanja	družbenih,	psi-
holoških, filozofskih, ekonomskih, vedenjskih, zgodovinskih 
in političnih vidikov kriminalitete;

•	 poglobitev	 znanja	 s	 področja	odklonskosti	 in	 sistema	 ka-
zenskega pravosodja;

•	 merjenje	 in	 odkrivanje	 kriminalitete	 in	 drugih	 odklonskih	
pojavov v družbi;

•	 preučevanje	kazenskega	prava	in	kazenskega	postopka;
•	 razumevanje	in	izboljšanje	policijske	dejavnosti,	dela	tožil-

stev, sodstva in institucij za izvrševanje kazenskih sankcij.

Splošni pogoji za vpis na doktorski študijski 
program:
Skladno s pravnimi akti Univerze v Mariboru je priporočljivo, 
da kandidat pred vpisom naveže stik s potencialnim men-
torjem in ima izdelan osnutek teme doktorske disertacije ali 
izbrano ožje področje, na katerem namerava doktorirati.
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ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE
VARSTVOSLOVJE 

Kraj izvajanja študijskega programa: Ljubljana
Trajanje študija: 4	leta,	240	ECTS

VPISNI POGOJI
V	 študijski	 program	 3.	 stopnje	Varstvoslovje	 se	 lahko	 vpiše	
kandidat, ki je zaključil:
1. Študijski program 2. stopnje.
2. Študijski program za pridobitev univerzitetne izo-

brazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
3. Študijski program za pridobitev visoke strokovne izo-

brazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program 
za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred 
vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti 
v obsegu 41 ECTS točk. Te obveznosti so predmeti z ma-
gistrskega	študijskega	programa	2.	stopnje	Varstvoslovje:	
Strateško	upravljanje	varnostnih	organizacij	(8	ECTS),	Me-
todologija družboslovnega raziskovanja in multivariantne 
statistične metode (10 ECTS), Kriminologija in kriminalite-
tna	politika	(8	ECTS),	Kriminalistika	in	forenzične	znanosti	
(8	ECTS),	Zasebnovarnostna	industrija	(7	ECTS).

4. Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene 
z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski 
program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno 
izobraževanje v tujini.
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MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA
V primeru omejitve vpisa bo izbira temeljila na: 
•		podlagi	povprečne	ocene	študija	(15	%),	
•		ocene	diplomske	ali	magistrske	naloge	(5	%)	in	
•		uspeha	pri	izbirnem	izpitu	(80	%),	ki	je	sestavljen	iz	pisnega	
izpita	s	področja	varstvoslovja.	Kandidat	lahko	40	%	ocene	
pisnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvene-
ga in strokovnega dela na področju študijskega programa. 

Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, 
kot so:
•		znanstvena	monografija,
•		samostojni	znanstveni	sestavek	v	monografiji,
•		izvirni	ali	pregledni	znanstveni	članki	v	revijah	s	faktorjem	

vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih zbir-
kah SCI, SSCI ali A&HCI, in revije s področja kriminologije, 
kazenskega pravosodja in varnostnih študij iz sekundarnih 
baz (npr. sociological abstract, world wide political science 
abstract),

•		objavljeni	 prispevek	 v	 zborniku	mednarodne	 znanstvene	
konference.

Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:
•	 strokovna	monografija	ali	recenzenstvo,
•	 samostojni	strokovni	sestavek	v	monografiji,
•	 objavljeni	strokovni	prispevki	na	konferencah,
•	 strokovni	članki	in/ali	recenzenstvo	teh	člankov,
•	 uredništvo	monografije	ali	revije,
•	 druge	oblike	dokumentirane	strokovne	dejavnosti.
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MERILA ZA PREHODE MED ŠTUDIJSKIMI 
PROGRAMI:  
Po	merilih	 za	 prehode	 se	 v	 2.	 letnik	 študijskega	 programa	  
3.	stopnje	Varstvoslovje	lahko	vpiše	kandidat,	ki	je	zaključil:
•		študijski	program	za	pridobitev	magisterija	znanosti,	spre-
jet	pred	11.	6.	2004,	in	se	mu	ob	vpisu	prizna	60	ECTS	točk;	

•		študijski	 program	 za	 pridobitev	 univerzitetne	 izobrazbe,	
sprejet	pred	11.	6.	2004,	in	študijski	program	za	pridobitev	
specializacije	in	se	mu	ob	vpisu	prizna	60	ECTS	točk.

Po	merilih	 za	 prehode	 se	 lahko	 v	 študijski	 program	3.	 sto-
pnje	Varstvoslovje	 vpišejo	 študenti	 študijskih	programov	3.	
stopnje	s	področij:	103	–	Varnost	države,	ljudi	in	premoženja;	
108	–	Interdisciplinarne	izobraževalne	aktivnosti/izidi,	prete-
žno transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve; 
03	–	Družbene	 vede,	 novinarstvo	 in	 informacijska	 znanost;	
04	 –	 Poslovne	 in	 upravne	 vede,	 pravo;	 06	 –	 Informacijske	
in	komunikacijske	tehnologije	(IKT);	092	–	Socialna	varnost;	
099	–	Zdravstvo	 in	 socialna	varnost,	drugo,	 ki	ob	zaključku	
študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in se 
jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete 
v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti 
(ECTS točk) iz prvega študijskega programa. Pristojna komi-
sija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih 
morajo opraviti, če želijo zaključiti študij v novem programu.

VPISNA MESTA 
Način študija: izredni

Predvideno število vpisnih mest za vpis v 1. letnik 
(izredno): 5
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Predvideno število vpisnih mest po merilih za prehode 
(izredno): 2

Predvideno število vpisnih mest za tujce in Slovence 
brez slovenskega državljanstva: 5	(izredno)

Pridobljeni znanstveni naslov: Doktor/doktorica znanosti

Prijava za vpis
Kandidati za vpis v podiplomske študijske programe se pri-
javijo na način in v roku, ki je določen z razpisom za vpis v 
podiplomske študijske programe.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na 
spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/

Vpis v podiplomske študijske programe se opravi najkasneje 
do	30.	 septembra,	 iz	upravičenih	 razlogov,	o	katerih	odloči	
pristojni	organ	visokošolskega	zavoda,	pa	najpozneje	do	30.	
oktobra.

Stroški študija
Višina prispevka za študij je določena in objavljena v začetku 
meseca julija. 
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PREDMETNIK DOKTORSKEGA ŠTUDIJSKEGA 
PROGRAMA VARSTVOSLOVJE

1. LETNIK
OBVEZNI  PREDMETI

Ime predmeta ECTS

Znanstveno raziskovalne metode v varstvoslovju 9

Individualno raziskovalno delo 1 15

Individualno	raziskovalno	delo	2 24

IZBIRNI PREDMETI 
(področje doktorske naloge)	 –	 študent	 izbere	 enega	
izmed izbirnih predmetov in dela individualno z izbranim 
mentorjem za dosego cilja.

Ime predmeta ECTS

Izbirni predmet 1 6

Izbirni	predmet	2 6

Skupaj 60

2. LETNIK
OBVEZNI  PREDMETI

Ime predmeta ECTS

Prenosljiva znanja v znanstvenem delu 6

Individualno raziskovalno delo s področja 
varstvoslovja 24

Individualno	raziskovalno	delo	3 24
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IZBIRNI PREDMETI 
(področje doktorske naloge)	 –	 študent	 izbere	 enega	
izmed izbirnih predmetov in dela individualno z izbranim 
mentorjem za dosego cilja.

Ime predmeta ECTS

Izbirni	predmet	3 6

Skupaj 60

3. LETNIK
OBVEZNI  PREDMETI

Ime predmeta ECTS

Prenosljiva znanja - akademska in raziskovalna etika 6

Individualno raziskovalno delo 4 24

Individualno	raziskovalno	delo	5 24

IZBIRNI PREDMETI 
(področje doktorske naloge)	 –	 študent	 izbere	 enega	
izmed izbirnih predmetov in dela individualno z izbranim 
mentorjem za dosego cilja.

Ime predmeta ECTS

Izbirni predmet 4 6

Skupaj 60

4. LETNIK
OBVEZNI  PREDMETI

Ime predmeta ECTS

Individualno	raziskovalno	delo	6 30

Izdelava in zagovor doktorske disertacije 30

Skupaj 60
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NABOR IZBIRNIH PREDMETOV	–	študent	v	sodelova-
nju z mentorjem izbere 4 predmete iz nabora in dela z 
izbranim mentorjem za dosego cilja.

Ime predmeta ECTS

Izbrana poglavja forenzične psihologije 6

Izbrana poglavja kibernetske varnosti 6

Razumevanje sodobnih družb 6

Finančna in organizirana kriminaliteta v kontekstu 
hibridnih ogrožanj 6

Kriminološki vidiki varstva okolja 6

Ustavno kazensko procesno pravo za preiskovalce 6

Kriminalistični in sodnomedicinski vidiki odkrivanja, 
preiskovanja in dokazovanja izbranih kaznivih dejanj 6

Kritično razmišljanje in reševanje problemov 6

Izbrana poglavja varnosti v mobilnih sistemih 6

Kriminologija 6

Varnost pametnih mest 6

Privatizacija varnostne funkcije v sodobni družbi 6

Pravni status organizacij in odgovornih oseb na 
področju varstvoslovja 6

Kibernetska varnost v zasnovi 6
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Največja nagrada za trud ni tisto, kar zanj 
dobiš, temveč tisto, kar z njim postaneš.   

John Ruskin

Univerza v Mariboru
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE

Kotnikova 8, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/300-83-06; 01/300-83-08
http://www.fvv.um.si
https://www.facebook.com/FVV.INFO
https://www.facebook.com/UMFVV


