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Oddelek za lesarstvo
Biotehniška fakulteta | Univerza v Ljubljani

kjer so doma
tehnologija lesa
dizajn

Študij s prihodnostjo

Rožna dolina, Cesta VIII/34
1000 Ljubljana
http://les.bf.uni-lj.si/

≥

≥Oddelek za lesarstvo

Tajništvo Oddelka
tel.: +386 (0)1 320 3602
Dodatne informacije o študiju:
Referat za študente
tel.: +386 (0)1 320 3603
faks: +386 (0)1 25 72 297
Obiščite nas tudi na

.

Pozdravljena dijakinja, dijak!
Se morda sprašuješ “Kaj naj študiram?”
in ne veš ali te bolj veseli: okolje | narava | tehnika | kemija | oblikovanje ali ekonomija?

≥

Če je tako, pridi pogledat na naš Oddelek za lesarstvo,
ki je del Biotehniške fakultete in Univerze v Ljubljani.
Pri nas lahko za študij izbereš prvostopenjski študij, ki ponuja širše znanje iz zgoraj naštetih
tematik. Po zaključeni prvi stopnji se lahko vpišeš na drugostopenjski študij (bolonjski
magisterij), kjer je predvidena usmeritev in poglobitev v eno od naštetih področij. Študij
lahko nadaljuješ na tretji stopnji in pridobiš doktorat znanosti.

≥Zakaj bi morali uporabljati več lesa
in izumiti nove načine uporabe lesa
Les je tkivo dreves in se je pojavil že pred več kot 300 milijoni let. Prestavlja prastari »izum«
za skladiščenje sončne energije. Kot široko uporaben material in vir energije je v vseh obdobjih zgodovine odigral pomembno vlogo v človeškem razvoju. Šele v zadnjih desetletjih so ga
nadomestili novi umetni materiali, večinoma narejeni iz nafte, njihova pridelava in uporaba pa
povzroča številne okoljske težave. Zato les v zadnjem času spet pridobiva na pomenu kot okolju
prijazen obnovljiv in razgradljiv material. Radi bi ga več uporabljali, pri tem pa iščemo inovativne načine uporabe, kjer bi z majhno obremenitvijo za okolje naredili nove materiale. Vse to
je mogoče, a za to potrebujemo znanja o zgradbi ter optimalni predelavi in uporabi lesa. Naš
Oddelek je edini v Sloveniji, kjer les celovito obravnavamo in vzgajamo strokovnjake na prvi,
drugi in tretji stopnji izobraževanja.

≥Razlogi, da prideš k nam
■ V zadnjih letih nismo imeli omejitve vpisa.
■ Smo študentkam in študentom prijazna ustanova.
■ Naše visokošolske učiteljice in učitelji so dobri
pedagogi in strokovnjaki, preverjeni po strogih
merilih.
■ Naša fakulteta in oddelek se nahajata v Ljubljani, v zelenem okolju Rožne doline v bližini študentskega naselja in drugih fakultet.
■ Naše diplomantke in diplomanti po zaključku
študija dobijo zaposlitev.

■ Gozd je kemična tovarna na sončni pogon. Lesni izdelki pa naravno skladišče CO 2.
■ Dva načina zmanjševanja CO 2 v atmosferi: z zmanjšanjem izpustov ali skladiščenjem CO 2. Les ima
sposobnost obojega.
■ Zato, ker je les uporaben, obetaven in bogat.
■ Pa zato, ker je najpomembnejša surovina, s katero
Slovenija razpolaga in bo razpolagala.
■ Zato, ker je študij lesarstva perspektiven. Za uvajanje naprednih obdelovalnih in predelovalnih
tehnologij ter domiselno oblikovanje in trženje potrebujemo veliko visoko izobraženih ljudi, ki bodo
uspešno delovali v gospodarstvu, državni upravi,
pa tudi kot bodoči raziskovalci na univerzah in inštitutih.
■ Večina naših diplomantk in diplomantov po zaključnem študiju dobi ustrezno zaposlitev.

≥

≥

Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Lesarstvo

V prvostopenjski univerzitetni študijski program Lesarstvo se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od
maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program
Trajanje študija:
3 leta (6 semestrov)
Predmetnik vsebuje:
24 obveznih predmetov (157 kreditnih točk - ECTS), 3-6 izbirnih predmetov (18 ECTS), diplomsko
delo (5 ECTS).

≥

Magistrski študijski
program 2. stopnje

Lesarstvo, bolonjski magisterij

V drugostopenjski magistrski študijski program Lesarstva se lahko vpiše, kdor je končal:
a) prvostopenjski študijski program s področja lesarstva na Biotehniški fakulteti ali katerikoli od
primerljivih študijskih programov prve stopnje lesarstva na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
b) prvostopenjski študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, ki obsega vsaj
180 kreditnih točk - ECTS, če dodatno opravi do 45 ECTS, iz nabora predmetov prvostopenjskega
univerzitetnega študijskega programa Lesarstvo, ki jih po pravilniku določi pristojna študijska
komisija;
c) star visokošolski strokovni študijski program Lesarstvo ali katerikoli primerljiv visokošolski
strokovni študijski program s področja lesarstva na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;
d) star visokošolski strokovni študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če dodatno opravi do 45 ECTS iz nabora predmetov prvostopenjskega študijskega programa Lesarstvo.
Trajanje študija: 2 leti (4 semestri)

Pridobljen strokovni naslov:
diplomirani/-a inženir/-ka lesarstva (UN) (dipl. inž. les. (UN)), pisano za imenom

Predmetnik vsebuje: 12 obveznih predmetov (75 kreditnih točk - ECTS), 2-5 izbirnih predmetov
(15 ECTS), magistrska naloga (30 ECTS).

Po zaključku se lahko vpišeš na magistrski študijski program 2. stopnje (imenovan tudi bolonjski
magisterij), ki traja 2 leti, po tem pa še na doktorski program. Po diplomi se lahko tudi zaposliš.

Pridobljen strokovni naslov: magister/-ica inženir/-ka lesarstva (mag. inž. les.), pisano za imenom

≥

Kje lahko izveš več?
≥http://les.bf.uni-lj.si/izobrazevanje/studijski-programi/
≥www.informativni-dan.si

≥

Po zaključku se lahko zaposliš ali vpišeš na tretjo stopnjo - doktorski program.
Kje lahko izveš več?
≥http://les.bf.uni-lj.si/izobrazevanje/studijski-programi/
≥www.informativni-dan.si

Visokošolski strokovni
študijski program 1. stopnje

Lesarsko inženirstvo*

≥

V prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Lesarsko inženirstvo se lahko vpiše:
kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo oziroma maturo.

≥

Trajanje študija:
3 leta (6 semestrov)

Pridobljen strokovni naslov:
diplomirani/-a inženir/-ka lesarstva (VS) (dipl. inž. les. (VS)), pisano za imenom
Po zaključku študija se lahko zaposliš, po diplomi pa se lahko tudi vpišeš na drugo stopnjo (imenovano tudi bolonjski magisterij), ki traja 2 leti, po tem pa še na doktorski program.

≥

Kje lahko izveš več?
≥http://les.bf.uni-lj.si/izobrazevanje/studijski-programi/
≥www.informativni-dan.si
* Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Lesarsko inženirstvo se izvaja od študijskega leta 2015/2016 naprej, do takrat
pa se izvaja visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov.

≥

Predmetnik vsebuje:
22 obveznih predmetov (140 kreditnih točk - ECTS), 3-6 izbirnih predmetov (18 ECTS), praktično
usposabljanje (17 ECTS), diplomska naloga (5 ECTS).

