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O NOVI UNIVERZI

Nova univerza je mlada,
avtonomna, zasebna
izobraževalna ustanova, ki gradi
na znanju kot temeljni dobrini
skupnega dobra.

Vizija Nove univerze temelji na odličnosti
na pedagoškem, mednarodnem ter raziskovalnem področju in se zrcali skozi
vse tri ustanovne članice Nove univerze:
Evropsko pravno fakulteto, Fakulteto
za državne in evropske študije ter
Fakulteto za slovenske in mednarodne
študije.
Izvirna področja študija in znanstvenega
raziskovanja trenutno zajemajo pravo,
upravo, mednarodne odnose, evropske
študije, alternativno reševanje sporov,
varnostne študije, slovenoslovje, etiko
v javnem življenju ter interdisciplinarne
programe prava in managementa na
področjih nepremičnin, infrastrukture

in trajnostne gradnje. Skupaj s svojimi
pridruženimi članicami pa Nova univerza ponuja še širši nabor znanja tudi
na drugih področjih, in sicer v zdravstvu,
gradbeništvu ter ekonomiji.
Hkrati je Nova univerza vseslovenska
univerza, saj deluje kar na štirih lokacijah: v Novi Gorici, Kranju, Mariboru
in seveda v Ljubljani, v samem osrčju
glavnega mesta, kjer ima prostore tudi
bogato založena univerzitetna knjižnica.
Cilj Nove univerze je torej postati osrednje intelektualno središče, ki bo
tesno vpeto v evropski in mednarodni
prostor.

Nova univerza za nove izzive
in nove priložnosti.

O NOVI UNIVERZI

prof. dr. Peter Jambrek,
predsednik Nove univerze:
»Nova univerza predstavlja
visokošolsko skupnost
profesorjev in študentov
njenih članic, ki se skupaj
umeščajo v širši slovenski,
evropski in globalni prostor
znanstvenih in študijskih
izmenjav.«

prof. dr. Matej Avbelj,
rektor Nove univerze:
»Nova univerza je v
kratkem roku postala eden
od temeljnih gradnikov
slovenskega visokošolskega
prostora in uvaja nov
metodološki pedagoški
pristop k delu. Ne ustvarjamo
znanja za včeraj, ampak
študente usposabljamo
za zadeve za jutri. Naše
znanje je izjemno aktualno,
saj je naš namen ustvariti
kritično razmišljujočega
posameznika.«

KAJ JE TISTO, KAR DELA

NOVO UNIVERZO ODLIČNO?

• KAKOVOSTNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI, ki temeljijo na proučevanju prakse
skozi teorijo;
• VRHUNSKI AKADEMSKI KADER, ki ga sestavljajo domači in tuji
strokovnjaki iz prakse;
• INOVATIVNI PEDAGOŠKI PRISTOPI, ki sledijo sodobnim trendom;
• PRIJAZEN IN INDIVIDUALEN PRISTOP DO ŠTUDENTOV, saj univerza
študentom pomaga, da kar najbolje izkoristijo svoje potenciale in talente,
tudi na finančnem področju;
• MEDNARODNO OBARVAN ŠTUDIJSKI PROCES, ki ga bogatijo številni tuji
predavatelji in gosti iz prakse;
• AKTIVNO VKLJUČEVANJE ŠTUDENTOV V RAZISKOVALNE PROJEKTE in
spodbujanje njihovega raziskovalnega dela že v času študija;
• PRIJAZNE STROKOVNE IN PODPORNE SLUŽBE;
• ŠTEVILNE OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI, kot so akademski forumi, okrogle
mize, gostujoča predavanja, jesenske in poletne šole, tekaški klub NU itd.;
• INOVATIVNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI ZA PRIHODNOST, kot sta Slovenski
študiji ter Alternativno reševanje sporov ipd.;
• ERASMUS+ PROGRAM MOBILNOSTI za namene študija ali prakse v tujini;
• LASTNA KNJIŽNICA z bogatim naborom domačega in tujega strokovnega
gradiva;
• LASTNA ZALOŽBA, ki izdaja najnovejše raziskovalne dosežke s področij
delovanja fakultet;
• možnost REDNEGA (BREZPLAČNEGA) ŠTUDIJA na nekaterih
dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih;
• SPLETNI PORTAL eUNIVERZA, ki na enem mestu združuje obsežne
študijske vsebine v obliki videoposnetkov predavanj in drugih gradiv.

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze izvaja
edinstven študijski program Slovenski študiji, katerega jedro predstavlja
slovenoslovje.

I. STOPNJA:
• univerzitetni študijski program Slovenski študiji (IZREDNI)
II. STOPNJA:
• magistrski študijski program Slovenski študiji (IZREDNI)
III. STOPNJA:
• doktorski študijski program Slovenski študiji (IZREDNI)

Oskar Črnivec, študent:
»S pridobljenim znanjem
na Fakulteti za slovenske in
mednarodne študije se bom trudil
krepiti zdravo narodno zavest,
za katero menim, da nam je v
Sloveniji primanjkuje.«

www.fsms.nova-uni.si
T: +386 5 9344 762
E: info@fsms.nova-uni.si

Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze izvaja študijske
programe, ki nudijo širok nabor znanja s področja delovanja javne uprave
in institucij Evropske unije, prava človekovih pravic ter mednarodnih
odnosov in diplomacije.
I. STOPNJA:
• visokošolski strokovni študijski program Upravno pravo (IZREDNI)
• univerzitetni študijski program Javna uprava (REDNI in IZREDNI)
II. STOPNJA:
• magistrski študijski program Javna uprava (REDNI in IZREDNI)
• magistrski študijski program Mednarodne in diplomatske študije
(REDNI in IZREDNI)
III. STOPNJA:
• doktorski študijski program Javna uprava (IZREDNI)
• doktorski študijski program Mednarodne in diplomatske študije (IZREDNI)

Jasna Ibradžić, študentka:
»Všeč sta mi osebni pristop in
fleksibilnost, tako predavateljev kot
strokovnega osebja na Fakulteti
za državne in evropske študije, saj
imam kot tujka vedno ogromno
vprašanj in tudi potrebe po
dodatnih napotkih.«

www.fds.nova-uni.si
T: +386 4 2601 850
E: info@fds.nova-uni.si

Evropska pravna fakulteta Nove univerze v spodbudnem okolju izvaja
študijske programe, ki ob odlični teoretični osnovi močno poudarjajo
prakso.

I. STOPNJA:
• visokošolski strokovni študijski program Pravo in management
infrastrukture in nepremičnin (IZREDNI)
• univerzitetni študijski program Pravo (REDNI in IZREDNI)
II. STOPNJA:
• magistrski študijski program Pravo (REDNI in IZREDNI)
• magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin
(REDNI in IZREDNI)
• magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo (IZREDNI)
• magistrski študijski program Alternativno reševanje sporov (IZREDNI)
III. STOPNJA:
• doktorski študijski program Pravo (IZREDNI)
• doktorski študijski program Pravo in management nepremičnin (IZREDNI)

Matic Mlakar, študent: »Študentje
na Evropski pravni fakulteti smo
intenzivno vključeni v predavanja,
saj profesorji spodbujajo kritično
razmišljanje študentov in dajejo
velik poudarek praksi.«

www.epf.nova-uni.si
T: +386 5 3384 400
E: info@epf.nova-uni.si

Nova univerza
Delpinova ulica 18 B, 5000 Nova Gorica
T: +386 5 338 44 99
E: rektorat@nova-uni.si

Univerzitetna knjižnica Nove univerze
Mestni trg 23, 1000 Ljubljana
T: +386 1 251 44 85
E: knjiznica@nova-uni.si
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