AREMA, VISOKA ŠOLA ZA LOGISTIKO IN MANAGEMENT

Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija
Tel +386 41 34 97 97; +386 3 819 19 80
Fax: +386 3 819 19 81
E-mail: info@arema.si
Spletna stran: www.arema.si
Informativno mesto: AREMA, Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina
AREMA, Visoka šola za logistiko in management Rogaška Slatina (AREMA) bo v študijskem
letu 2022/2023 izvajala študijski program prve stopnje Management transportne
logistike

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
MANAGEMENT TRANSPORTNE LOGISTIKE
TRAJANJE ŠTUDIJA
Študij traja tri leta (šest semestrov pedagoškega procesa) in obsega 180 kreditnih točk po
ECTS.
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
Rogaška Slatina, redni in izredni študij.
VPISNI POGOJI
V visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management transportne logistike se
lahko vpiše kdor je opravil zaključni izpit, poklicno maturo ali splošno maturo.
ČE BO SPREJET SKLEP O OMEJITVI VPISA, BODO
kandidati izbrani glede na:
 Splošni uspeh na zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi
 Splošni uspeh v tretjem in četrtem letniku

60% točk
40% točk
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PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZ. POD
POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE)
Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode
oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave«
Skupnih določb razpisa.
Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem
programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem
programu, v katerem se del študijske obveznosti ali vse študijske obveznosti, ki jih je študent
že opravil v prvem študijskem programu priznajo kot opravljene.
Za prehode med programi se ne šteje vpis v začetni letnik novega študijskega programa,
čeprav se študentu priznajo posamezne obveznosti, ki jih je opravil v prvem študijskem
programu. V tem primeru mora kandidat izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik v skladu
z zakonom in študijskim programom.
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Prehod med različnimi programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe je mogoč, če je
kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih
je opravil na prvem študijskem programu. O izpolnjevanju pogojev odloča komisija Senata
AREME, Visoke šole za logistiko in management.
VPISNA MESTA
Management transportne logistike (VS) - 2.
letnik
Management transportne logistike (VS) - 3.
letnik

redni
Število vpisnih mest je
omejeno z razpisanimi
vpisnimi mesti za 1. letnik
generacije
Število vpisnih mest je
omejeno z razpisanimi
vpisnimi mesti za 1. letnik
generacije

izredni
60

60

INFORMATIVNI DNEVI
Informativni dnevi bodo potekali on-line, in sicer:
- v petek 11. 2. 2022 ob 17:00 in v soboto, 12. 2. 2022, ob 11.00 uri
Dodatne informacije o informativnih dnevih, točnih datumih in povezavah na
informativne dni bodo objavljene na spletni strani www.arema.si.
Na informativnem dnevu se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji,
možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma z delom, možnostmi zaposlovanja in
nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o
študiju.
Kandidati lahko informacije o študijskih programih dobijo po telefonu 041 34 97 97 in 03 819
19 80 ter po elektronski pošti info@arema.si.
SLOVENCI/KE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCI/KE
Vpisna mesta za Slovence/ke brez slovenskega državljanstva
Management
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strokovni

redni izredni
/
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Vpisna mesta za tujce/ke (državljani/ke nečlanic EU)
Management
program

transportne
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redni izredni
strokovni
/
5
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Prijavni roki
Prvi prijavni rok: od
15. februarja do 18.
marca 2022
Drugi prijavni rok:
od 1. do 30. avgusta
2022
Tretji prijavni rok:
od
5.
do
25.
Septembra 2022

Roki za oddajo
prilog
Prvi prijavni rok:
Do zaključka
prijavnega roka
Drugi prijavni rok:
Do zaključka
prijavnega roka
Tretji prijavni rok: do
zaključka prijavnega
roka

opozorila

Kandidat/ka lahko
odda eno prijavo z
eno študijsko željo

Kdo lahko odda
prijavo

državljani/ke
nečlanic EU
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