UNIVERZA NA PRIMORSKEM

Kaj je najboljše za vaš študij?

MI VAM LAHKO POMAGAMO.
Univerza na Primorskem (UP) želi svojim
študentom ponuditi čimbolj bogato ponudbo
izbirnih predmetov. Pravilnik o izvajanju
izbirnosti med članicami Univerze na
Primorskem omogoča študentom, da izbirajo
predmete na drugih članicah UP, tam
opravljajo študijske in izpitne obveznosti ter
nabirajo kreditne točke po ECTS, ki bodo
priznane kot del opravljene študijske
obveznosti na matični članici UP.
Pravilnik je objavljen na spletni strani UP:
www.upr.si.
Poleg možnosti, ki jih ponujata mednarodna
in nacionalna mobilnost, je študentom UP na
voljo tudi izbiranje predmetov drugih članic
UP, v obsegu, ki ga omogoča študijski
program, v katerega so vpisani.

Fakulteta za humanistične
študije
Titov trg 5, SI-6000 Koper
T: + 386 5 663 77 40
F: + 386 5 663 77 42
www.fhs.upr.si

Pedagoška fakulteta
Cankarjeva 5, SI-6000 Koper
T: + 386 5 663 12 60
F: + 386 5 663 12 68
www.pef.upr.si

Fakulteta za management
Cankarjeva 5, SI-6104 Koper
T: + 386 5 610 20 00
F: + 386 5 610 20 15
info@fm-kp.si
www.fm-kp.si

Fakulteta za turistične študije
– Turistica
Obala 11a, 6320-Portorož
T: + 386 5 617 70 00
F: + 386 5 617 70 20
www.turistica.upr.si

Fakulteta za matematiko,
računalništvo
in informacijske tehnologije
Glagoljaška 8, SI-6000 Koper
T: + 386 5 611 75 00
F: + 386 5 611 75 71
www.famnit.upr.si

Fakulteta za vede o zdravju
Polje 42, 6310-Izola
T: + 386 5 662 64 60
F: + 386 5 662 64 80
www.fvz.upr.si

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UNIVERSITA’ DEL LITORALE
Titov trg 4, SI-6000 Koper
SLOVENIJA
Tel. ++386 (0)5 611 76 30
Fax: ++386 (0)5 611 75 30
e-mail: vpis@upr.si
www.upr.si

IZBIR(Č)NA?
IZBIR(Č)EN?

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA

V
O

IZBIRNOST.
Pomeni več!

Izbirnost mi omogoča, da si:
izbirne predmete lahko izberem tudi
na drugi fakulteti UP
izmed množice ponujenih predmetov
drugih fakultet UP izberem tisti
predmet, ki me dodatno zanima in ga
v mojem študijskem programu ni
študij prikrojim po svoji meri

Na spletni strani Univerze na Primorskem
http://www.upr.si/sl/studij/izbirnost-medclanicami-univerze je objavljen
informacijski paket UP 2017/2018,
v katerem so podatki o ponudbi predmetov, ki jih lahko
izbirate na drugih fakultetah UP, besedilo razpisa in
prijavnica na izbirnost.
Za splošne informacije o izbirnosti se lahko obrnete na
Službo za prijavno-vpisne postopke in študentske
zadeve Univerze na Primorskem, za podatke o
izbirnosti v okviru študijskih programov fakultet pa na
koordinatorja za izbirnost, ki ga določi vsaka fakulteta
in je naveden v razpisu za izbirnost. Študenti boste o
izboru obveščeni do 30. septembra 2017, najkasneje
do 5. oktobra 2017 pa se bo z izbranimi kandidati
podpisalo študijske sporazume.

Razpis za izbirnost s prijavnico
informacijskim paketom, v katerem
podatki o ponujenih predmetih,
praviloma objavljen vsako leto do
junija na spletni strani UP.
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Kako se lahko prijavim?

O

Prijaviš se tako, da do 20. septembra
izpolniš prijavnico, ki je objavljena na
spletni strani UP. Izpolnjeno prijavnico
oddaš koordinatorju izbirnosti na tvoji
fakulteti.
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Z IZBIRNOSTJO BO ŠTUDIJ, KI SEM SI GA IZBRAL,
USKLAJEN Z MOJIMI ŽELJAMI.

Kdaj in kje izvem o izbirnih predmetih, ki
jih druge fakultete UP ponujajo?

Koliko predmetov lahko izberem?
Izbereš lahko toliko predmetov, kolikor
jih določa študijski program, v katerega
si vpisan-a. Za vse predmete pa oddaš
samo eno prijavo.
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Kdaj izvem,
predavanja
predmeta?

O

O tem, ali si bil-a izbran-a, te bo
koordinator obvestil do 30. septembra. Z
datumom pričetka izvajanja predmeta pa
te bo obvestil koordinator na fakulteti, na
kateri si predmet izbral-a.

V
O

ali lahko
želenega

obiskujem
izbirnega

Kako je s priznavanjem opravljenih
obveznosti?
Referat za študente fakultete, na kateri si
izbral izbirni predmet, ti bo po opravljenih
vseh obveznostih ter izpitu izdal potrdilo,
iz katerega bo razvidno ime predmeta,
ocena predmeta ter število pridobljenih
kreditnih točk. Potrdilo boš nato uveljavila na svoji fakulteti.

