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FNM
Biologija in ekologija z 
naravovarstvom

Maribor 30 7 5 (*) (2*)

FNM Fizika Maribor 15 7 2 (*) (2*)

FNM Izobraževalna matematika Maribor 15 7 2 (*) (2*)

FNM Izobraževalna tehnika Maribor 10 7 2 (*) (2*)

FNM Matematika Maribor 30 7 2 (*) (2*)

Legenda:

(*) - Vpisna mesta so skupna za državljane Republike Slovenije, državljane članic Evropske unije, državljane držav nečlanic Evropske unije in za Slovence brez slovenskega državljanstva. 

& - Vpisna mesta so skupna za smeri in/ali jezik izvajanja.

Zap. 
št.

Kraj 
izvajanja

UNIVERZA V MARIBORU

Visokošolski zavod

1. letnik

Število vpisnih mest za državljane 
Republike Slovenije in držav članic EU

Število vpisnih mest za Slovence brez 
slovenskega državljanstva in državljane 

držav nečlanic EU - tujce za 2. prijavni rok
Vzporedni študij

1. letnik 2. letnik 1. letnik 2. letnik

Magistrski študijski program



redni izredni
2. letnik 

redni
2. letnik 
izredni

3. letnik 
redni

3. letnik 
izredni

redni izredni
2. letnik 

redni
2. letnik 
izredni

3. letnik 
redni

3. letnik 
izredni

Ekološke znanosti Maribor 5 5 (*) # 4 (*) (*) #

Fizika Maribor 6 5 (*) # 4 (*) (*) #

Matematika Maribor 6 5 (*) # 4 (*) (*) #

Tehnika - področje izobraževanja Maribor 5 5 (*) # 4 (*) (*) #

Legenda:

(*) - Vpisna mesta so skupna za 2. in 3. letnik tako za državljane Republike Slovenije, državljane članic Evropske unije, državljane držav nečlanic Evropske unije in za Slovence brez slovenskega državljanstva. 

# - Vpisna mesta so odprta tudi za 4. letnik

& - Vpisna mesta so skupna za smeri in/ali jezik izvajanja.

UNIVERZA V MARIBORU

FNM

Zap. 
št.

Visokošolski zavod Doktorski študijski program
Kraj 

izvajanja

Število vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in 
držav članic EU

Število vpisnih mest za Slovence brez slovenskega 
državljanstva in državljane držav nečlanic EU - tujce za 2. 

prijavni rok

Vpis v 1. letnik
Vpis v višji letnik (po merilih za 

prehode oziroma pod pogoji za hitrejše 
napredovanje)

Vpis v 1. letnik
Vpis v višji letnik (po merilih za 

prehode oziroma pod pogoji za hitrejše 
napredovanje)
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