
iz
ob

ar
až

ev
an

je

��   60(2008) št. 1 

Marko petrič*

šTUDIJ LESARSTvA NA BIoTEHNIšKI 
FAKULTETI v LJUBLJANI »po BoLoNJSKo«:
KAKo So NASTAJALI IN KAKšNI So NovI BoLoNJSKI šTUDIJSKI 
pRoGRAMI LESARSTvA

Na kratko o zgodovini študija lesarstva v 
Ljubljani

B iotehniška fakulteta (BF) na Univerzi v Ljubljani ima 
bogato zgodovino in 10. oktobra 2007 smo z zelo 

lepo in svečano slovesnostjo proslavili njeno 60-letnico. 
Že leta 1949 je bil pri predhodnici BF, Agronomski fakulte-
ti, ustanovljen Gozdarski oddelek, katerega študijski pro-
gram je vseboval tudi lesarske predmete. Leta 1968 je štu-
dij lesarstva postal samostojen, rojstna letnica sedanjega 
Oddelka za lesarstvo pa je 1975. Seveda so se ves čas štu-
dijski programi lesarstva spreminjali, reformirali, s ciljem 
zadovoljevanja potreb za Slovenijo zelo pomembne le-
snopredelovalne industrije, z željo slediti mednarodnemu 
razvoju na področju lesarstva in ne nazadnje tudi pod 
različnimi političnimi vplivi. Ena od najpomembnejših re-
form visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja pa 
v Sloveniji poteka prav sedaj. Govorim seveda o uvajanju 
bolonjskih študijskih programov. Na nekaterih članicah le-
ti že uspešno potekajo, na mnogih so šele v pripravi, na 
Biotehniški fakulteti pa smo bolonjske študijske programe 
začeli izvajati v študijskem letu 2007/08, tako da že imamo 
nekaj prvih, še povsem svežih izkušenj.

Bolonjski študij – kaj je to?
Temelj bolonjske prenove visokošolskih in univerzitetnih 
študijev je skupna deklaracija evropskih ministrov za izo-
braževanje, ki je bila sprejeta  junija 1999 v Bologni (Italija). 
Namen deklaracije je bil skrajšanje časa študija, uresniče-
vanje prostega pretoka študentov in delovne sile v Evrop-
ski zvezi (EU) ter okrepitev sodelovanja visokošolskih 
zavodov z gospodarstvom. Bolonjski visokošolski študiji 
obsegajo tri stopnje: 3-4 leta dodiplomskega študija (prva 
stopnja), 1-2 leti magisterija (druga stopnja) ter 3 leta dok-
torskega študija (tretja stopnja). Tako se bo čas študija do 

končanega doktorata skrajšal, programi pa kljub temu ne 
bodo slabši, saj bodo bolj intenzivni. Načini pedagoške-
ga dela naj bi se bistveno spremenili: manj predavanj ex 
katedra, več interaktivnosti, dela v manjših skupinah, več 
individualnega dela s študenti in dela študentov doma, 
predvsem pa več praktičnih vaj v laboratorijih. Prav tako 
bodo imeli študentje večjo možnost lastnega oblikovanja 
programa tako, da jim bo le-ta kar najbolj ustrezal, kar bo 
doseženo z večjim številom izbirnih predmetov, tako na 
matičnem visokošolskem zavodu kakor tudi na drugih fa-
kultetah in univerzah po Sloveniji in celo v drugih državah 
EU. Vsi predmeti so v bolonjskih programih ovrednoteni s 
kreditnimi točkami, študent pa mora za dokončanje štu-
dija zbrati zadostno število točk.

Kako so bolonjskimi programi nastajali na 
BF in na Oddelku za lesarstvo?
Na Oddelku za lesarstvo, kakor tudi na celotni Biotehni-
ški fakulteti, smo s pripravami na oblikovanje bolonjskih 
študijskih programov pričeli že zelo zgodaj, pred približ-
no petimi leti. Pri pripravi je bilo v prvi vrsti potrebno 
upoštevati prizadevanja za čim boljši, kar se da koristen 
in učinkovit študijski program. Poskrbeli smo, da so pro-
grami mednarodno primerljivi. Zahteve zakonodajalca 
so bile prav tako velike in pri pripravi programov niso 
omogočale veliko manevrskega prostora. Pridobili smo 
mnenja študentov in mnenja iz gospodarstva ter jih, koli-
kor je bilo mogoče, tudi upoštevali. Neodvisni recenzenti 
Univerze v Ljubljani so predlagane programe natančno in 
zahtevno recenzirali. Recenzije so bile narejene v priza-
devanju za izboljšanje kvalitete predlaganih programov, 
na žalost pa so, po mojem mnenju, v nekaterih primerih 
zahteve univerzitetnih recenzentov izražale ozke cilje ma-
tičnih fakultet ali pa celo njihove osebne motive. Po vseh 
opisanih in zelo dolgotrajnih postopkih je Senat Univerze 
v Ljubljani prižgal zeleno luč za to, da smo pripravljene 
programe poslali v obravnavo in sprejem na Svet za vi-
soko šolstvo Republike Slovenije. Končni rezultat je, da 
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smo v študijskem letu 2007/08 lahko pričeli z izvajanjem 
novih bolonjskih prvostopenjskih študijskih programov s 
področja lesarstva.

Opis novih študijskih programov s področja 
lesarstva

Visokošolski strokovni študijski program Tehnolo-
gije lesa in vlaknatih kompozitov
Visokošolski strokovni študij Tehnologije lesa in vlakna-
tih kompozitov je tehniško naravosloven in aplikativno, 
predvsem k praktičnemu delu študentov usmerjen študij. 
Znanje diplomantov temelji na poznavanju zgradbe in la-
stnosti lesa kot obnovljivega inženirskega materiala, razvoju 
in uporabi tehnologij in tehnoloških procesov v lesarstvu, 
razvoju izdelkov, zakonitosti poslovanja podjetij ter trženja 
proizvodov. Med študijem študenti pridobijo kompetence 
za reševanje praktičnih vprašanj ter za projektni pristop. 
Predvidena sta tako redni kot tudi izredni študij, ki se bosta 
izvajala v obliki kontaktnega dela, kot so predavanja, semi-
narji, seminarske naloge, vaje in konzultacije s profesorji ter 
asistenti in samostojno delo študentov.

V prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program 
Tehnologije lesa in vlaknatih kompozitov se lahko vpiše, 
kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem 
srednješolskem programu, poklicno maturo oziroma ma-
turo. Prvostopenjski visokošolski študijski program Tehno-
logije lesa in vlaknatih kompozitov traja 3 leta (6 seme-
strov), od tega je en semester praktičnega usposabljanja. 
Skupaj obsega 180 kreditnih točk. Strokovni naslov, ki ga 
pridobi diplomant je diplomirani/-a inženir/-ka lesarstva 
(VS), okrajšano dipl. inž. les. (VS). Pridobljeno znanje diplo-
mantom omogoča takojšnjo zaposlitev v podjetjih, ki se 
ukvarjajo s proizvodno dejavnostjo, ki vključuje predelavo 
in obdelavo lesa ter vlaknatih kompozitov, v podjetjih, ki 
se ukvarjajo s trgovino z lesom in lesnimi proizvodi, na 
področju storitvenih dejavnosti, ki vključujejo les in lesne 
proizvode, v javnem sektorju (zbornica, kontrolne in certi-
fikacijske organizacije). S t.i. enotnim izobraževalnim pro-
storom se diplomantom odpira tudi možnost zaposlitve 
v državah EU.

Pogled na predmetnik visokošolskega strokovnega študi-
ja tehnologij lesa in vlaknatih kompozitov pokaže, da se 

Pouk na Katedri za pohištvo - površinska obdelava■
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bodo študentje v 1. semestru 1. letnika spopadli predvsem 
s splošnimi naravoslovnimi predmeti, že v 2. semestru pa 
pridejo na vrsto »splošni« lesarski predmeti, kot so npr. 
anatomija lesa, raba lesa in npr. primarna predelava lesne 
surovine. V 2. in 3. letniku sledijo predvsem različni lesarski 
tehnološki predmeti ter predmeti s področja ekonomike 
in organizacije proizvodnje. Nabor izbirnih predmetov 
je lep, ponujamo 14 predmetov na Oddelku za lesarstvo 
in na drugih oddelkih Biotehniške fakultete, seveda pa si 
študentje lahko izbirajo predmete tudi z drugih fakultet 
in univerz. V 3. letniku je poudarek na praktičnem usposa-
bljanju študentov v podjetjih ter na diplomskem projektu, 
s katerim študentje končajo visokošolski strokovni študij. 
Predmetnik si je možno ogledati na spletnem naslovu 
http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/studijski-programi/viso-
kosolski-strokovni/tehnologije-lesa-in-vlaknatih-kompo-
zitov/predmetnik.html.

Univerzitetni študijski program Lesarstvo
Temeljni cilj prvostopenjskega univerzitetnega študij-
skega programa Lesarstvo je izobraziti strokovnjake, ki 
so sposobni interdisciplinarno povezati naravoslovne, 
tehniške, ekonomske in družboslovne vsebine s ciljem 
trajnostnega razvoja stroke – lesarstva. Študenti pridobi-

jo znanja o lesu, tehnologijah predelave in obdelave lesa 
in lesnih kompozitov ter organizacijska, ekonomska, kon-
struktorska in oblikovalska znanja. Diplomanti so sposob-
ni vrednotiti les kot trajnostni vir, iskati načine za njegovo 
optimalno rabo, obvladajo vodenje in načrtovanje teh-
nologij predelave in obdelave lesa ter lesnih kompozitov, 
konstruiranje lesnih proizvodov, organizacijo in vodenje 
podjetja in so usposobljeni za sodelovanje v interdisci-
plinarnih vodstvenih in raziskovalno razvojnih ekipah, za 
gospodarjenje z lesom in lesnimi proizvodi ter za sode-
lovanje pri razvoju izdelkov iz lesa in lesnih kompozitov. 
Predviden je redni študij, enako kot v primeru visokošol-
skega strokovnega programa tudi tu v obliki kontaktnega 
dela, kot so predavanja, seminarji, seminarske naloge, vaje 
in konzultacije s profesorji ter asistenti in samostojno delo 
študentov.

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Lesarstvo 
traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk. Štu-
dij nima različnih smeri oz. modulov. Pridobljeni strokov-
ni naslov ob zaključku študija je diplomirani/-a inženir/-K 
lesarstva (UN), okrajšano dipl. inž. les. (UN). Pridobljeno 
znanje diplomantom omogoča nadaljevanje študija na 
magistrskem programu ali pa zaposlitev.

Pogoji za vpis na univerzitetni študijski program Lesarstvo 
so opravljena matura ali opravljena poklicna matura v ka-
teremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od 
maturitetnih predmetov, pri čemer izbrani predmet ne 
sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni 
maturi. Tako kot pri visokošolskem strokovnem študiju, so, 
samo po sebi razumljivo, v prvem letniku najpomembnej-
ši naravoslovni in osnovni tehnološki predmeti (matema-
tika, fizika, kemija lesa, kvantitativne metode, strojništvo 
ipd.) v drugem in tretjem letu pa prevladujejo strokovni 
predmeti, ki profilirajo diplomanta. Izbirnih predmetov je 

Študenti pri praktičnem delu - sušenju lesa■

Vaje na Katedri za lesna tvoriva■
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nekoliko manj kot pri visokošolskem strokovnem študiju, 
ni praktičnega usposabljanja, študij pa se konča z diplom-
skim projektom (http://www.bf.uni-lj.si/dekanat/studijski-
programi/univerzitetni/lesarstvo/predmetnik.html).

Drugostopenjski (magistrski) študij lesarstva
Program je namenjen predvsem diplomantom prve sto-
pnje univerzitetnega programa Lesarstvo, boljšim diplo-
mantom prve stopnje visokošolskega strokovnega študija 
Tehnologij lesa in vlaknatih kompozitov, seveda pa tudi 
diplomantom z različnih drugih študijskih smeri. Vpisne 
možnosti so shematsko prikazane na sliki 1. Želimo si, 
da bi bili diplomanti magistrskega bolonjskega študija 
lesarstva sposobni reševati najzahtevnejše raziskovalne, 
razvojne, tehnološke in organizacijske naloge, opravljati 
samostojno razvojno in raziskovalno delo ter v skladu s 
sodobnimi izzivi skrbeti za vsestranski razvoj stroke na 
področju trajnostne rabe lesa.

Program je strukturiran tako, da študentje v 1. semestru 
poslušajo skupne tri obvezne predmete (zgradba in la-
stnosti lesa, les kot inženirski material, lesni kompoziti), v 
drugem semestru pa se odločijo bodisi za smer »Obde-
lovalne in predelovalne tehnologije lesa« bodisi za smer 
»Trajnostna raba lesa«, s po štirimi obveznimi predmeti. 
V 2. in 3. semestru študentje vpisujejo predvsem izbirne 
predmete, izdelajo projektno nalogo ter v 4. semestru še 
magistrsko nalogo.  Glede na izbirne predmete študentje 
poglobijo znanje s poudarkom na enem od področij: les 
kot material biološkega izvora, lesarske obdelovalne in 

predelovalne tehnologije s poudarkom na tehnoloških 
optimizacijah in fleksibilnosti tehnologij, snovanje in raba 
lesnih kompozitov, optimalno vrednotenje lesnih ostan-
kov in biomase kot tehnološke in energetske surovine, 
organizacija in vodenje podjetja, gospodarjenje z lesom 
in lesnimi proizvodi ter konstruiranje ter oblikovanje pohi-
štva in proizvodov iz lesa ter lesnih kompozitov.

Kaj pa doktorski študij?
Doktorski študij lesarskih znanosti trenutno še vedno 
poteka v okviru podiplomskih študijskih programov bio-
loških in biotehniških znanosti na Biotehniški fakulteti v 
Ljubljani, torej po starem sistemu. Na fakulteti pa se seve-
da že intenzivno pogovarjamo tudi o pripravi novih bo-
lonjskih doktorskih programov, ki bodo končali vertikale 
v sistemu (3+2+3). Pred nami je še zelo veliko dela, vendar 
sem prepričan, da bomo tudi to nalogo dobro opravili 
tako, da bomo čez 8 let že lahko promovirali prve »bo-
lonjske« doktorje lesarskih znanosti.

Sklep
Priprava novih bolonjskih študijskih programov lesarstva 
je bil naporen in dolgotrajen proces. Ocenjujemo, da smo 
pripravili kvalitetne programe, seveda pa bodo pravo 
oceno izkazali bolonjski diplomanti s svojim delom v pra-
ksi, v podjetjih, kjer se bodo zaposlili. 

Slika 1: Vpisni pogoji za prvostopenjska (BSc) programa visokošolskega strokovnega študija tehnologij 
lesa in vlaknatih kompozitov in univerzitetnega študija lesarstva ter drugostopenjskega magistrskega 
programa lesarstva.
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