Diferencialni izpiti in priznavanje študijskih obveznosti
za diplomante iz višješolskega strokovnega programa BIONIKA
Z opravljeno diplomo na višješolskem strokovnem programu BIONIKA se študent vpiše v 2. letnik,
s priznanimi 44 ECTS iz prvega letnika, in mora opraviti diferencialne izpite za prvi letnik:
Diferencialni izpiti predmetov 1. letnika VS študijskega programa 1. stopnje
Bionika v tehniki, ki jih morajo študenti opraviti pred vpisom v tretji letnik.

Letnik

ECTS

1. Uporabna matematika v tehniki 1
2. Uporabna matematika v tehniki 2
3. Delno: Mehanika in bionika (za pridobitev manjkajočih 2 ECTS točk mora študent
opraviti obveznosti iz vsebin Trdnost in Mehanika tekočin

1
1
1

7
7
2 od 7

Skupaj za opraviti

16 ECTS

V ostalih letnikih ima priznane izpite:
Priznani izpiti 2. letnika VS Bionika v Letnik
tehniki
modul
Energetika v bioniki
Biodiverziteta in trajnostni razvoj
Strokovna terminologija v tujem jeziku
Delno: Bionski sistemi (Za pridobitev
manjkajočih 2. ECTS točk mora študent
opraviti obveznosti iz vsebin Načrtovanje
bionskih projektov
Umetna inteligenca

Priznano
št. ECTS

2
2
2
2

6
5
6
5 od 7

2

6

Energetika v bioniki
Trajnostni razvoj bionskih sistemov
Strokovna terminologija v tujem jeziku
Bionski sistemi

Bionska umetna inteligenca

28 ECTS

Skupaj priznani izpiti 2. letnika
Priznani izpiti 3. letnika VS Bionika v
tehniki

Osnova za priznavanje – opravljen
predmet na VSŠ

Letnik
modul

Priznano
št. ECTS

3
3
3

7
5
16

Biomehatronika
Bionske mikro in nanotehnologije
Praktično izobraževanje

Osnova za priznavanje – opravljen
predmet na VSŠ
Biomehatronika
Bionske mikro in nanotehnologije
Praktično izobraževanje

Skupaj priznani izpiti 3. letnika

28 ECTS

Skupaj priznanih obveznosti 1., 2., 3. letnika

100 ECTS

»Informativna cena enega diferencialnega izpita je 50 €.
V kolikor bo dovolj kandidatov, bomo za posamezni diferencialni izpit organizirali priprave v
obsegu 15 ur. V tem primeru je cena priprave in diferencialnega izpita med 150 in 200 €, odvisno
od števila kandidatov.«
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