
Magistrski
študijski programi

. stopnja

IZZIVAMO 
PRIHODNOST





novih načinov uporabe obogatene ali virtualne resničnosti in senzorskih oblek, razvoj





Podatkovne vede
(smer programa Računalništvo in informatika)

Uporabna statistika
(s Fakulteto za elektrotehniko, Biotehniško fakulteto, Ekonomsko 
fakulteto, Fakulteto za matematiko in fiziko, Medicinsko 
fakulteto in Fakulteto za družbene vede) 

,



magister računalništva in informatike in prejemnik univerzitetne 
Prešernove nagrade za diplomsko delo

Magistrski programi na Fakulteti za 
računalništvo in informatiko ponujajo 
študentom poglobljena znanja z mnogih 
področij. Na izbiro je široka paleta predmetov, 
nekateri so tudi neposredno povezani z 
industrijo. Študenti lahko teoretična znanja, 
ki jih pridobijo na predavanjih, na vajah 

neposredno preslikajo na zanimive praktične 
probleme in tako utrdijo svoje znanje. Menim, 
da mi je fakulteta nudila veliko možnosti za 
kvalitetno izobraževanje, pri tem pa so mi z 
dobro voljo in prijaznim pristopom ter 
možnostjo sodelovanja v laboratorijih 
pomagali tudi profesorji in asistenti.



Vpiše se lahko: a) kdor ima opravljen študij I. 
stopnje strokovnih področij računalništvo ali 
informatika, oziroma študij naravoslovja in 
tehnike (matematika, fizika, elektrotehnika, 
kemija in kemijska tehnologija, strojništvo, 
gradbeništvo), b) ima opravljen študij
I. stopnje s področja, ki ni zajeto pod a), in je 
pred vpisom opravil naslednje izpite iz 
prvostopenjskega programa FRI: 
Programiranje 1, Diskretne strukture, Osnove 
digitalnih vezij, Arhitektura računalniških 
sistemov, Osnove informacijskih sistemov; ali 
pa je tekom svojega prvostopenjskega študija 
osvojil snov pokrito v naštetih predmetih.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati izbrani glede na:

•  povprečno oceno, doseženo na študiju I.   
 stopnje (40 % točk);
•  rezultate izbirnega izpita (60 %).

Izbirni izpit bo zajemal področja matematike, 
programiranja, algoritmov in računalniških
sistemov, izvajal pa se bo v prvi polovici 
septembra, po zaključenem roku za prijavo na
študijski program. 

Sestavni del skupne ocene bo izkazovanje 
izjemnih dosežkov, ki se ovrednotijo na 
podlagi strukturiranega življenjepisa in 
potencialnega intervjuja. Obseg izjemnosti 
oceni Komisija za študijske zadeve FRI.

Magister inženir/magistrica inženirka računalništva in informatike



Računalništvo in informatika
Študenti opravljajo en obvezni predmet, izberejo 
tri module strokovnih izbirnih predmetov (po 4 
predmete), en dodaten strokovni izbirni predmet 
in dva splošna izbirna predmeta. Študij zaključijo z 
izdelavo magistrskega dela.

Modul VII:

Metode 
računalniškega 

zaznavanja

Strojno učenje

Uvod v 
bioinformatiko

Umetna
inteligenca

Analiza
omrežij

Računalniška 
zvočna

produkcija
Iskanje in

ekstrakcija
podatkov s 

spleta

Interaktivnost 
in oblikovanje 

informacij

Napredna
računalniška

grafika

Računalniški 
sistemi

Visoko
zmogljivo 
računanje

Nekonvencion-
alne platforme 

in metode 
procesiranja

Računalniške 
storitve v oblaku

Topološka
analiza

podatkov

Numerična
matematika

Skupinsko 
vedenje

Diskretna
matematika

Slikovna 
biometrija

Obdelava
naravnega

jezika

Obdelava
biomedicinskih

signalov in
slik

Napredne
metode

računalniškega 
vida

Modul II:

Medijske
tehnologije

Modul I:

Inteligentna
analiza 
podatkov

Modul III:

Računalniški 
sistemi in 
računanje

Modul VI:

Računske 
metode

2 1Modula 
strokovnih 

izbirnih
predmetov

Matematika 1
Splošni
izbirni

predmet
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1 11 Strokovni
izbirni

predmet

Splošni
izbirni

predmet

Modul 
strokovnih 

izbirnih
predmetov

Kriptografija
in računalniška

varnost

Brezžična
senzorska
omrežja

Informacijska
varnost in
zasebnost

Digitalna
forenzika

Funkcijsko
programiranje

Aproksimacijski
in naključnostni

algoritmi

Komunikacija 
človek-računalnik

Algoritmi

Modul IV:

Omrežja in 
varnost

Modul V:

Algoritmi in 
programska 

oprema

Splošni izbirni predmeti:
–  Obštudijska strokovna 
 dejavnost 1
–  Obštudijska strokovna 
 dejavnost 2
–  Podatkovno rudarjenje in   
 vizualizacija

Zunanja izbirnost je predvidena pri 
vseh splošnih izbirnih predmetih. 

Ostali strokovni izbirni predmeti:
–  Aktualno raziskovalno področje 1
–  Aktualno raziskovalno prodočje 2
–  Globoko učenje
–  Izbrana poglavja iz računalništva  
 in informatike
–  Management proizvodnih in  
 storitvenih procesov
–  Poučevanje algoritmičnega  
 razmišljanja
–  Raziskovalni seminar
–  Sodobne metode razvoja   
 programske opreme
–  Velepodatki
–  Zaznavanje v kognitivnih   
 sistemih

Študent lahko izbere tudi 
predmet iz poljubnega modula 
ali iz seznama ostalih strokovnih 
izbirnih predmetov. 

Magistrsko
delo





MATEJ HRLEC,
magister računalništva in informatike 

Izmenjavo na Tehniški univerzi Gradec bi 
priporočil vsem, ki želijo poglobiti svoja 
znanja iz računalniške grafike in nevronskih 
mrež. Zelo sem hvaležen za vso podporo 
osebja na tamkajšnjem inštitutu, ki sem jo 
užival pri pisanju svojega magistrskega 

dela. Osvojil sem nova znanja o VR, AR in 
dronih ter prispeval celo pri znanstvenem 
članku. Med izmenjavo pa imaš še vedno čas 
za bolj tipična prostočasna doživetja, značilna 
za izmenjave: potovanja, spoznavanje tujih in 
domačih študentov.
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Magistrski študij na FRI je izkušnja, polna 
izzivov in priložnosti, ki je ne bom pozabil. 
Nedvomno vznemirljiv študijski progam 
ponuja uravnoteženost med teoretskim 

znanjem in praktičnimi veščinami. Vpis na 
podiplomsko stopnjo priporočam vsakomur, 
ki razmišlja bodisi o akademski karieri ali 
zaposlitvi v gospodarstvu.

BOŽEN JOVANOSKI
študent magistrskega programa Računalništvo in informatika
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18 (redni študij)

Vpiše se lahko: a) kdor ima opravljen študij I. 
stopnje strokovnih področij računalništvo ali 
informatika, oziroma študij naravoslovja in 
tehnike (matematika, fizika, elektrotehnika, 
kemija in kemijska tehnologija, strojništvo, 
gradbeništvo), b) ima opravljen študij
I. stopnje s področja, ki ni zajeto pod a), in je 
pred vpisom opravil naslednje izpite iz 
prvostopenjskega programa FRI: 
Programiranje 1, Diskretne strukture, Osnove 
digitalnih vezij, Arhitektura računalniških 
sistemov, Osnove informacijskih sistemov; ali 
pa je tekom svojega prvostopenjskega študija 
osvojil snov pokrito v naštetih predmetih.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati izbrani glede na:

•  povprečno oceno, doseženo na študiju I.   
 stopnje (40 % točk);
•  rezultate izbirnega izpita (60 %).

Izbirni izpit bo zajemal področja matematike, 
programiranja, algoritmov in računalniških
sistemov, izvajal pa se bo v prvi polovici 
septembra, po zaključenem roku za prijavo na
študijski program. 

Sestavni del skupne ocene bo izkazovanje 
izjemnih dosežkov, ki se ovrednotijo na 
podlagi strukturiranega življenjepisa in 
potencialnega intervjuja. Obseg izjemnosti 
oceni Komisija za študijske zadeve FRI.

Magister inženir/magistrica inženirka računalništva in podatkovnih ved

Smer programa Računalništvo in informatika
Podatkovne vede

Smer Podatkovne vede je selektiven magistrski program za študente z dobrim 
predznanjem na področju matematike, računalništva in/ali uporabne statistike. 
Program ima zahteven predmetnik, ki študente opremi s teoretičnimi znanji in 
praktičnimi spretnostmi, ki jih potrebujejo, da lahko postanejo vodilni 
strokovnjaki, raziskovalci ali pedagogi na področju podatkovnih ved. 

Študijska smer Podatkovne vede se v celoti izvaja v angleškem jeziku.



Podatkovne vede
Študenti v prvem letniku opravljajo šest obveznih 
predmetov in izberejo en modul strokovnih izbirnih 
predmetov (izmed modulov študija Računalništvo 
in informatika). V drugem letniku izberejo dva 
poglobljena predmeta podatkovnih ved (skupina 
A), tri strokovne predmete podatkovnih ved 
(skupina B) in en splošni izbirni predmet. Študij 
zaključijo z magistrskim delom.

61 Obvezni
predmeti

Načela 
negotovosti

Modul 
strokovnih 

izbirnih
predmetov

Projekt

Strojno učenje 
za podatkovne 

vede 1

Matematika 1 Matematika 2

Uvod v 
podatkovne 

vede

Modul VII:

Metode 
računalniškega 

zaznavanja

Strojno učenje

Uvod v 
bioinformatiko

Umetna
inteligenca

Analiza
omrežij

Računalniška 
zvočna

produkcija
Iskanje in

ekstrakcija
podatkov s 

spleta

Interaktivnost 
in oblikovanje 

informacij

Napredna
računalniška

grafika

Računalniški 
sistemi

Visoko
zmogljivo 
računanje

Nekonvencion-
alne platforme 

in metode 
procesiranja

Računalniške 
storitve v oblaku

Topološka
analiza

podatkov

Numerična
matematika

Skupinsko 
vedenje

Diskretna
matematika

Slikovna 
biometrija

Obdelava
naravnega

jezika

Obdelava
biomedicinskih

signalov in
slik

Napredne
metode

računalniškega 
vida

Modul II:

Medijske
tehnologije

Modul I:

Inteligentna
analiza 
podatkov

Modul III:

Računalniški 
sistemi in 
računanje

Modul VI:

Računske 
metode

12



3 12 Poglobljena
izbirna

predmeta

Strokovni
izbirni

predmeti

Magistrsko
delo

Splošni
izbirni

predmet

Skupina A: Poglobljeni predmeti:
– Bayesova statistika
–  Globoko učenje 
–  Strojno učenje za
 podatkovne vede 2
–  Velepodatki

Skupina B: Strokovni predmeti:
– Bayesova statistika 
–  Globoko učenje 
–  Strojno učenje za
 podatkovne vede 2
–  Velepodatki 
–  Analiza omrežij
–  Iskanje in ekstrakcija
 podatkov s spleta
–  Napredne metode
 računalniškega vida
–  Obdelava biomedicinskih 
 signalov in slik
–  Obdelava naravnega jezika
–  Slikovna biometrija
–  Strojno učenje
–  Umetna inteligenca
–  Uvod v bioinformatiko
–  Visoko zmogljivo računanje

Splošni izbirni predmeti:
–  Obštudijska strokovna dejavnost 1
–  Obštudijska strokovna dejavnost 2
–  Podatkovno rudarjenje in    
 vizualizacija

Zunanja izbirnost je predivdena pri 
vseh splošnih izbirnih predmetih.

Kriptografija
in računalniška

varnost

Brezžična
senzorska
omrežja

Informacijska
varnost in
zasebnost

Digitalna
forenzika

Funkcijsko
programiranje

Aproksimacijski
in naključnostni

algoritmi

Komunikacija 
človek-računalnik

Algoritmi

Modul IV:

Omrežja in 
varnost

Modul V:

Algoritmi in 
programska 

oprema
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LIDIJA MAGDEVSKA,
študentka magistrskega programa Računalništvo in matematika

Od nekdaj so me bolj kot uporabne veščine 
privlačila teoretična vprašanja. Poleg 
matematičnih predmetov mi je tako med 
študijem Računalništva in matematike 
največje zadovoljstvo predstavljalo 
sodelovanje na mednarodnem tekmovanju 
iz sintezne biologije iGEM in raziskovalno 

delo v Laboratoriju za računalniške 
strukture in sisteme. Največjo zahvalo 
zato dolgujem mentorjem, saj brez njihove 
dostopnosti ter predanosti pedagoškemu 
in raziskovalnemu delu ne bi uspela tako 
zgodaj objaviti prvih konferenčnih 
prispevkov in znanstvenih člankov.

14



Vpiše se lahko: a) kdor je končal študijski 
program najmanj prve stopnje, ovrednoten z 
najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih 
področij računalništva ali informatike, 
matematike, finančne matematike, 
pedagoške matematike, statistike, fizike, ali 
enakovreden študijski program, pridobljen po 
dosedanjih predpisih v RS ali tujini;
b) študijski program najmanj prve stopnje, 
ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, 
z drugih strokovnih področij, ali enakovreden 
študijski program, pridobljen po dosedanjih 
predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom 
opravil študijske obveznosti, bistvene za 
nadaljevanje študija. Te obveznosti določi 
študijska komisija in obsegajo od 10 do največ 
60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko 

opravijo med študijem na prvi stopnji, v 
programih za izpopolnjevanje ali z 
opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski 
študijski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati izbrani glede na:
•  povprečno oceno, doseženo na študiju I.   
 stopnje (50 % točk);
•  rezultate izbirnega izpita iz obeh področij, v  
 kateri sodi študijski program  (50 %).

Izbirni izpit bo v prvi polovici septembra, po 
zaključenem roku za prijavo na študijski 
program.

Magister inženir/magistrica inženirka računalništva in matematike

15

33 (redni študij)



Digitalna

Napredne
metode 

računalniškega 
vida

16

Strojno učenje 
za podatkovne 

vede 1

2



17



DAMJAN PJEVIĆ,
študent prvostopenjskega študijskega programa Multimedija
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Vpiše se lahko: a) kdor ima opravljen študij 
prve stopnje ali visokošolski strokovni 
študijski program, sprejet po zakonskih 
določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, s 
strokovnih področij multimedije, računalništva 
ali informatike, elektrotehnike oziroma 
študijev drugih področij naravoslovja in 
tehnike (matematika, fizika, kemija in 
kemijska tehnologija, strojništvo, 
gradbeništvo); b) ima opravljen študij prve 
stopnje ali visokošolski strokovni študijski 
program, sprejet po zakonskih določilih, 
veljavnih pred 11. 6. 2004, s področja, ki ni 
zajeto pod a), in je pred vpisom opravil 
naslednje izpite iz prvostopenjskega programa 
Multimedija: Programiranje 1, Programiranje 2, 
Uvod v multimedijske sisteme ter 
Komunikacijski sistemi ali pa je tekom svojega 
prvostopenjskega študija osvojil snov pokrito 

v naštetih predmetih, o čemer odločata
Komisija za študijske zadeve FRI in Študijska 
komisija FE; c) ima končano enakovredno 
izobraževanje, kot je navedeno v točkah a) in 
b), v tujini.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati izbrani glede na:
•  povprečno oceno, doseženo na študiju I.   
 stopnje (20 % točk);
•  rezultate izbirnega izpita (80 %).

Izbirni izpit bo zajemal področja matematike, 
programiranja, algoritmov, komunikacijskih 
sistemov, internetnih protokolov ter lastnosti 
multimedijskih vsebin, izvajal pa se bo v prvi 
polovici septembra, po zaključenem roku za 
prijavo na študijski program. 

Interdisciplinarni magistrski študij Multimedija se izvaja skupaj s Fakulteto za 
elektrotehniko ter združuje znanja računalništva in telekomunikacij. Program 
usposobi študente za učinkovito načrtovanje in izvedbo multimedijskih rešitev, 
razvoj programske opreme, analizo in obdelavo multimedijskih vsebin ter vizualno 
predstavitev informacij. Predstavlja nadgradnjo univerzitetnega programa prve 
stopnje Multimedija. Številni izbirni predmeti študentu omogočajo, da poglobi 
znanja s specifičnih področij multimedije in pridobi kompetence, ki ustrezajo 
profilom snovalca multumedijskih storitev, oblikovalca uporabniške izkušnje, 
analitika multimedijskih vsebin ali sistemskega inženirja multimedije.

Število vpisnih mest: 30 (redni študij)
Naziv izobrazbe: Magister inženir/magistrica inženirka multimedije
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opreme

Iskanje in 
ekstrakcija 
podatkov s 

spleta

Uvod v 
odkrivanje znanj 

iz podatkov

Odkrivanje znanj 
iz podatkov
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Komunikacija 
človek 

računalnik

Funkcijsko 
programiranje

Informacijska 
varnost in 
zasebnost

Modul FE A:
Uporabniško
usmerjen 

Tematski sklop FRI A:
Snovanje 

multimedijskih 
storitev

Tematski sklop FRI B:
Uporabniki in 
uporabniška 

izkušnja 

Modul FE B:
Sistemsko
usmerjen 

Tematski sklop FRI C:
Obdelava in analiza 

multimedijskih 
vsebin 

Tematski sklop FRI D:
Multimedijski 

sistemski
inženir

21
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magistrica kognitivne znanosti



Vpiše se lahko: a) kdor je končal študijski 
program najmanj prve stopnje, ovrednoten z 
najmanj z 180 kreditnimi točkami, z vseh
strokovnih področij ali enakovreden študijski 
program, pridobljen po dosedanjih predpisih v 
RS ali tujini.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati izbrani glede na:
•  povprečno oceno, doseženo na študiju I.   
 stopnje (50 % točk);
•  rezultate izbirnega izpita (50 %).

Izbirni izpit bo v prvi polovici septembra, po 
zaključenem roku za prijavo na študijski 
program. 



Uvod v 
statistiko

Programiranje

Statistična 
analiza v 

kognitivni 
znanosti

Prvoosebno 
raziskovanje

Napredna 
kognitivna 

nevroznanost
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2Obvezni
izbirni predmeti
(konstitutivne 

discipline)

Obvezni
predmeti

Obvezni
izbirni predmeti

(orodja)

Uvod v 
kognitivno 
znanost 1

Uvod v 
kognitivno 
znanost 2

Uvod v 
raziskovanje 1

Uvod v 
raziskovanje 2
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12
Trendi v 

kognitivni 
znanosti

Interdiscipl.
obravnava 

kognitivnega 
fenomena 2

Vzajemno 
učenje in 

raziskovanje

Interdiscipl.
obravnava 

kognitivnega 
fenomena 1

Izbirni splošni
predmet



I find the Master's program at FRI to be 
exciting and challenging at the same time 
while providing students with great 
opportunities. There is a great balance 
between theoretical knowledge and 
practical skills that can be learned here.

I would highly recommend this program to 
anyone who is looking to advance in  their 
academic career as well as for people more 
inclined to start working in the industry 
because FRI represents the best of both 
worlds.
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BOŽEN JOVANOSKI
Computer and Information Science Master’s Student

Na začetku nisem bila prepričana, če bi se 
odločila za podiplomski študij na Fakulteti 
za računalništvo in informatiko, zdaj pa mi 
zagotovo ni žal. Na drugi stopnji študija se 
stvari, ki smo se jih naučili na prvi stopnji, 
začele povezovati. Moje znanje je bilo z 

vsakim tednom bolj celostno. Izvedeti nove 
stvari o področju, ki sem ga že poznala, je 
bilo veliko bolj zanimivo in manj naporno, 
kakor učenje osnov. Veliko več je svobode in 
manj strogo postavljenih rokov. Študij res 
postane užitek.
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MANCA ŽEROVNIK MEKUČ
magistrica računalništva in informatike



Uporabna statistika

Na magistrski drugostopenjski študij Uporabna 
statistika se lahko vpiše, kdor je zaključil 
študijski program vsaj prve stopnje s katerega 
koli strokovnega področja.

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri 
kandidatov za vpis v magistrske študijske 
programe upošteva povprečna ocena na 
študijskem programu prve stopnje, 
dosedanjem univerzitetnem študijskem 
programu ali specializaciji (brez diplomskega 
oz. magistrskega dela). 

Podrobnosti o programu so dostopne prek: 
http://stat.uni-lj.si

27

Interdisciplinarni magistrski študij Uporabna statistika izvajamo skupaj s Fakulteto 
za elektrotehniko, Biotehniško fakulteto, Ekonomsko fakulteto, Fakulteto za 
matematiko in fiziko, Fakulteto za medicino in Fakulteto za družbene vede. 
Magister bo obvladal statistični način razmišljanja in bo usposobljen za samostojno 
opravljanje vseh stopenj kakovostne statistične analize, od načrtovanja raziskave do 
obdelovanja podatkov z zahtevnimi programskimi orodji, izbire ustrezne 
metodologije in interpretacije. S pomočjo osvojenih temeljnih znanj statistike bo 
sposoben svoje znanje razširjati z novimi oziroma alternativnimi pristopi in črpati 
ideje iz sorodnih problemov. Študijski program ponuja šest modulov. Moduli, izmed 
katerih lahko študenti ob vpisu izberejo enega, so: Družboslovna statistika, 
Ekonomska in poslovna statistika, Matematična statistika, Strojno učenje, Tehniška 
statistika in Uradna statistika.

Število vpisnih mest: 20 (redni študij)
Naziv izobrazbe: Magister/magistrica uporabne statistike
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Argentina • Avstralija • Avstrija • Belgija • Bosna in Hercegovina • Češka • Danska • Finska • Francija • Grčija • Hrvaška • 
Indija • Irska • Italija • Japonska • Južna Koreja • Kanada • Kitajska • Kosovo • Kostarika • Litva • Madžarska • Makedonia 
• Nemčija • Nizozemska • Poljska • Portugalska • Ruska federacija • Slovenija • Srbija • Španija • Švedska • Švica • 
Turčija • Združene države Amerike • Združeno kraljestvo 



realnih
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magister inženir računalništva in 
informatike
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V študentskem tehnološkem 
pospeševalniku Garaža FRI gradimo 
skupnost, kjer se srečujemo, učimo, 
razvijamo zanimive tehnološke projekte ter 
razpravljamo o novih idejah in tehnologijah. 
Je stična točka med študenti, akademskim 
okoljem ter gospodarstvom. Nadarjeni 
študenti vseh fakultet UL tu pridobivajo IKT 
znanja, nabirajo konkretne izkušnje, pilijo 
svoje tehnološke veščine, širijo svojo mrežo 
poznanstev in ustvarjajo začetke svojih 
zagonskih podjetij.



#Vblatu
Čez glavo v blatu so vabljena mesečna 
predavanja o tehnologijah iz industrije 
za vse tiste, ki se želijo še bolj poglobiti 
v sodobne (računalniške) tehnologije. 
Primerna so za dodiplomske in 
podiplomske študente, na njih pa 
predavajo prekaljeni strokovnjaki iz 
podjetij, ki želijo svoje izkušnje deliti z 
novo generacijo strokovnjakov.
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Po napovedih revije Forbes bo v letu 2019 med tehničnimi poklici največ delovnih 
mest za razvijalce programske opreme, podatkovne analitike, IT arhitekte ter 
strokovnjake za umetno inteligenco, kibernetsko varnost in obogateno resničnost. 
Po ocenah Evropske komisije naj bi do leta 2030 v Evropski uniji primanjkovalo 
skoraj 2.400.000 strokovnjakov na področju računalniško-informacijskih 
tehnologij. Pričakuje se, da bo pri več kot 90 % poklicev potrebna računalniška 
pismenost.
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da bi študentom široko odprli glave in s tem 
prihodnje možnosti. Sodelujemo pri 
študentskem izzivu in pri predavanjih
#vblatu. Začeli smo pri gležnjih, pasu in 
vratu, letos pa smo že čez glavo v 
(industrijskem) blatu. Več na 
http://meetup.com/vblatu
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RATKO PILIPOVIĆ,
doktorski študent

Kar iz dobrega inženirja naredi odličnega raziskovalca, so radovednost, 
zagnanost in želja po znanju. Izzivi, s katerimi se boste srečevali v času 
doktorskega študija, niso enostavni, toda ko jih rešite, prinesejo veliko 
zadovoljstva. Pot do doktorata je polna vzponov in padcev, kar te okrepi in 
oblikuje v bolj neodvisnega in prodornega raziskovalca. Z napredovanjem 
na raziskovalnem področju rasteš tudi osebnostno. Zelo sem hvaležen za 
vse te izkušnje, da vse to doživljam na FRI, ki mi s svojimi prijaznimi 
profesorji in osebjem ves čas stoji ob strani.
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Do FRI vas pripeljejo mestni avtobusi linij 14, 14B, 18 in 18L. Do fakultete vodi 
tudi lepa kolesarska steza in sprehajalna pot.



2019



Študentski referat

+386 (0)1 479 8123
magistrski.studij@fri.uni-lj.si

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko

Večna pot 113
1000 Ljubljana
Slovenija
www.fri.uni-lj.si


