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POGOJI ZA VPIS:
V višješolski študij se lahko vpiše kdor:

v je opravil splošno ali poklicno maturo oz. je končal temu ustrezno izobraževanje 
po prejšnjih predpisih, ali

v ima mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil 
preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za 
poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

TRAJANJE ŠTUDIJA IN OVREDNOTENJE S KREDITNIMI TOČKAMI
Višješolski študijski program traja dve leti za redni ter dve leti in pol za izredni študij. Usklajen 
je z Bolonjsko deklaracijo in ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.

NAČIN IN OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA
v Študijski program poteka v šoli in pri delodajalcih
v Redni študij obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega 

dela, od tega 24 tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 
tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih.

v Izredni študij obsega v prvem in drugem letniku po 34, v tretjem letniku pa 17 
tednov.

v Praktična naravnanost študija omogoča študentom lažjo zaposlitev in hitrejše 
uvajanje oz. vključitev v delo.
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uporabljati okolju prijazne tehnologije kmetovanja in 
alternativne vire energije;

učinkovito organizirati, izvajati in spremljati kmetijsko 
proizvodnjo, predelavo in dodelavo kmetijskih proizvodov;

oblikovati blagovno znamko in sodobne metode trženja v 
kmetijstvu in v drugih dejavnostih na podeželju;

voditi prodajo kmetijskih pridelkov in storitev ter izdelkov 
dopolnilnih dejavnosti.



BIONIKA

% uporabljajo bionična procesna orodja pri delovnih 
postopkih in procesih;

% sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi posodobitev, nadzoru in 
optimiranju bioničnih procesov;

% vključujejo obnovljive in alternativne vire energije v 
procese;

% uporabljajo interdisciplinarna znanja biologije in tehnike za 
reševanje konkretnih izzivov v okolju.

Diplomanti – inženirji in inženirke bionike:

analizirati statistične podatke, organizirati in obvladovati 
logistične poslovne procese ter definirati razvojne strategije 
podjetij;

uporabljati pravila ekonomičnosti poslovanja in trženja izdelkov 
ter storitev, zakonodajo in predpise s področja ekonomskih ved 
in so usposobljeni za razvojno ter operativno vodenje malih in 
srednje velikih podjetij, za uvajanje podjetništva in razvojnih 
zamisli, za podjetniško planiranje turizma, logistike, 
računovodstva, za poslovanje z nepremičninami ...

imajo znanja s področij strojništva, elektrotehnike in 
računalništva v povezavi z ekonomijo, vodenjem in poslovnim 
sporazumevanjem;

uporabljajo temeljno zakonodajo, standardizacijo, tehnične 
predpise in sisteme za zagotavljanje kakovosti s področja 
mehatronike in drugih področij, ki se navezujejo na osnovno 
dejavnost;

obvladajo komunikacijo v tujih jezikih, poznajo strokovno 
terminologijo in jo uporabljajo za mednarodno sodelovanje ter 
spremljanje novosti v tujini.


