




Kaj lahko obljubimo tistim, ki razmišljajo o računalništvu?

Računalništvo se razvija hitreje kot katerakoli druga veda. Zato se izobraževanje ne konča z diplo-
mo: takrat se šele zares začne. Računalničar danes dela drugačne stvari kot pred tremi leti. Oni, ki je 
še lani mislil, da bo vse življenje pisal programe za Windowse, letos sestavlja spletne aplikacije, ki 
tečejo na Googlovem ali Amazonovem oblaku. Jutri pa se bo morda izuril za pametne ure ali za nekaj 
novega. Ta, ki je še prejšnji mesec razvijal multimedijske vsebine na DVD-jih, je DVD-je že skoraj 
pozabil, saj danes redkokje srečamo optične enote. Tisti, ki je še pred kratkim razvijal izključno igre 
za igralne konzole, je mogoče danes dojel, da je prihodnost v mikro mobilnih igrah, ki vključujejo 
mrežo igralcev po celem spletu. Še več, pred vrati so še bolj kompleksne igre za virtualne svetove in 
očala (VR) in virtualni asistenti, ki tečejo s pomočjo umetne inteligence (AR).

Kaj pa lahko obljubimo študentom računalništva?

Med študijem vam prav gotovo ne bo dolgčas. Ste se že vprašali, kako delujejo zasloni, kako je 
sestavljeno svetovno medmrežje ali razvije sodobno aplikacijo za mobilne telefone? Bi vas zanimalo 
poskusiti povezati senzorsko obleko, ki zajema človekove gibe, z robotom, ki bi jih ponavljal v 
sosednji sobi (stavbi, mestu, državi)? Vas morda bolj kot male humanoidne igrače zanimajo pravi, 
veliki, industrijski roboti? Ste že kdaj slišali za virtualne asistente prihodnosti?

















študent magistrskega študija



študentka magistrskega študija





















V prvem letniku je osem obveznih pred- 
metov in en izbirni predmet. Drugi letnik 
sestavlja osem obveznih predmetov in 
dva izbirna predmeta. V tretjem letniku 
je osem obveznih predmetov, en izbirni 
predmet ter diplomsko delo.
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