
3.
 le

tn
ik

2.
 le

tn
ik

1.
 le

tn
ik

Predmetnik
Prvi letnik sestavlja deset obveznih 
predmetov. V drugem letniku sta 
dva obvezna, sedem strokovnih iz-
birnih in en splošni izbirni predmet. 
V tretjem letniku sta poleg enega 
obveznega, štirih strokovnih izbirnih 
in enega splošno izbirnega pred-
meta na predmetniku še delovna 
praksa in diplomski seminar.

Obvezni
predmet

Strokovni
izbirni
predmet

Smerni
izbirni
predmet

Programiranje
1

Računalniška
arhitektura

Diskretne
strukture

Uvod v
računalništvo Matematika

Operacijski
sistemi

Podatkovne
baze

Programiranje
2

Osnove
verjetnosti in 

statistike

Računalniške
komunikacije

Delovna
praksa

Diplomski
seminar

Splošni
izbirni

predmet

Digitalna
vezja

Programski
jezik C

Algoritmi
in podatkovne

strukture 1

Tehnologija 
iger in 

navidezna
resničnost

Procesna
avtomatika

Vgrajeni
sistemi

Planiranje
in upravljanje
informatike

Sistemska
programska

oprema

Multimedijske 
tehnologije

Numerične
metode

Vzporedni
in porazdeljeni

sistemi in
algoritmi

Tehnologija
programske

opreme

Robotika in
računalniško
zaznavanje

Odločitveni 
sistemi

Komunikacijski
protkoli

in omrežna 
varnost

Grafično
oblikovanje

Elektronsko
in mobilno
poslovanje

Podatkovne
baze 2

Izbrana
poglavja

iz RI

Splošni
izbirni

predmet

Načrtovanje
digitalnih

naprav

Uporabniški
vmesniki

Prevajalniki
in navidezni

stroji

Algoritmi 
in podatkovne

strukture 2

Testiranje
in kakovost

Spletne
tehnologije

Tehnične
veščine 2

Produkcija
multimedijskih

gradiv

Tehnične
veščine

Smiselne 
skupine 
predmetov

Predpogoj

Vhodno
izhodne
naprave

Digitalno
procesiranje

Računalniška
grafika

Umetna
inteligenca

Informacijski
sistemi

Legenda:

Splošni izbirni predmeti na FRI:

Računalništvo v praksi I,

Računalništvo v praksi II, 

Športna vzgoja,

Uporaba IT za študijske zadeve, 

ali kateri koli predmeti na študijskih 
programih UL z ustreznim številom 
kreditnih točk.

Podatkovno
rudarjenje

Število vpisnih mest: 145 (redni), 16 (izredni)
Omejitev vpisa 2020/21: 79,8 točk
Pridobljeni naziv: diplomirani inženir/diplomirana 
inženirka računalništva in informatike (VS)

Računalništvo 
in informatika

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ

Program ponuja veliko izbir-
nih predmetov, kjer spozna-
vamo najrazličnejša računal-
niška orodja, na delovni praksi 
pa se seznanimo z dejanskim 
delom v IT podjetjih.
Anže, absolvent

Visokošolski program daje poudarek praktičnim znanjem in 
strokovnostim s področja računalništva in informatike. Pro-
gram omogoča večjo prilagodljivost pri izvedbi predmetov, saj 
se lahko študentje v drugem in tretjem letniku z izbiranjem 
predmetov usmerijo v določena področja računalništva, kot so 
npr. spletne tehnologije, programska oprema, strojna oprema, 
informacijski sistemi, računalniška omrežja, ipd. V zadnjem se-
mestru se študij zaključi z devettedensko prakso v podjetju in 
z diplomskim delom. V osnovi je študijski program namenjen 
takojšnji zaposljivosti diplomantov, četudi imajo študenti še 
vedno možnost študij nadaljevati na drugi in tretji stopnji.

upravljalec informacijskih sistemov • 
razvijalec programske opreme • inženir 
za informacijsko varnost • sistemski ad-
ministrator • spletni razvijalec • robotik • 
inženir interneta stvari
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