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Tradicija usmerjenosti k študentom

Fakulteta je bila 

ustanovljena leta 

1960 v Portorožu.

Smo članica 

Univerze v Ljubljani.

Študentom zagotavljamo 

kakovostne pogoje študija.

Prenovili smo prostore 

Fakultete in jih opremili s 

sodobnimi video in avdio 

pripomočki.



Naša Fakulteta izvaja izobraževanje in usposabljanje 

tehnologov prometa, logistov, navtikov in ladijskih strojnikov.

Študenti raziskujejo, se usposabljajo in delujejo na 

mednarodnih projektih.



Dodiplomski študijski programi Fakultete za 

pomorstvo in promet
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Transportna logistika

Tehnol. cestnega prometa

Tehnol. pomorskega prom.

Tehnol. zračnega prometa

Tehnol. železniškega prom.



Zakaj izbrati študij prometne tehnologije in 

transportne logistike?

• Za gospodarstvo zanimiv študijski program.

• Obvezen del študija predstavlja strokovna praksa v 

gospodarstvu.

• Zagotavlja pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja s 

področja prometa in logistike.

• Interdisciplinarnost znanja tudi iz drugih področij: ekonomije, 

prava, menedžmenta, računalništva, angleščine ter drugih

naravoslovno-tehničnih znanj.



• Zelo dobro ocenjeni profesorji in asistenti.

• Zanimanje za logistične igre, uporabo računalniških 

programov in simulacije je veliko.

• Zadovoljstvo ob uporabi sodobnih avdio in video 

pripomočkov.

• Kakovost bivanja je visoka.

• Študentje se zelo dobro in hitro vklopijo v kasnejše delo.

• Visoko zadovoljstvo z obštudijskimi dejavnostmi (veslanje, 

jadranje, druženje itd.)

Zadovoljstvo…



Možnosti za zaposlitev vseh diplomantov

• Transportna, 

prometna, logistična in 

pomorska podjetja,

• Železnice, pošta, 

letališča,

• Pristanišča, marine, 

ladjarji,

• Logistični in 

distribucijski centri

• Zunanja trgovina

• Policija in vojska

• Špedicijske družbe in 

agencije



• Državna uprava s 

področja prometa, 

• Nabavno prodajne 

službe podjetij, 

• Zavarovalnice, 

• Komunalne družbe, 

• Notranji transport in 

skladiščenje, 

• Fakulteta, višje in 

srednje šole s področja 

pomorstva in prometa

Možnosti za zaposlitev vseh diplomantov

https://mail.google.com/mail/u/0/h/1fzn40achnnlw/?view=att&th=134131df8c926ebb&attid=0.20&disp=inline&realattid=f_gvutoelm19&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/h/1fzn40achnnlw/?view=att&th=134131df8c926ebb&attid=0.20&disp=inline&realattid=f_gvutoelm19&safe=1&zw


NASVIDENJE NA FPP V PORTOROŽU

Obiščite našo                 stran: www.facebook.com/ULFPP


