Koper, 2. junij 2017

Na podlagi Pravilnika o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem, ki ga je
Senat Univerze na Primorskem sprejel na svoji 32. redni seji z dne 9. 7. 2014, objavljam

RAZPIS ZA IZBIRNOST
MED ČLANICAMI UNIVERZE NA PRIMORSKEM
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018
1. Ponudba izbirnosti:
V študijskem letu 2017/2018 ponujajo predmete v izbirnost naslednje članice Univerze na
Primorskem (UP):
 UP Fakulteta za humanistične študije,
 UP Fakulteta za management,
 UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije,
 UP Pedagoška fakulteta,
 UP Fakulteta za turistične študije – Turistica,
 UP Fakulteta za vede o zdravju.
Članice v izbirnost ponudijo predmete, ki se izvajajo v okviru študijskih programov. Odločitev o
številu predmetov in številu prostih mest za posamezni predmet, ki je ponujen v izbirnost, je v
pristojnosti članice UP.

2. Pogoji za vključitev in izbor študentov:
 v izbirnost se lahko vključijo redni in izredni študenti dodiplomskih in podiplomskih
študijskih programov UP, v skladu z izbirnostjo, ki jo omogočajo študijski programi, v
katere so vpisani.
V primerih, ko je k posameznemu ponujenemu predmetu prijavljenih več študentov kot je prostih
mest, izbere članica gostiteljica študente na osnovi lastnih kriterijev (npr. letnik študija, smer
študija, povprečna ocena itd.). Kriteriji za izbiro so navedeni v Informacijskem paketu.
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3. Predstavitev ponudbe izbirnosti za študijsko leto 2016/2017:
 Informacijski paket ponujenih izbirnih predmetov je priloga temu razpisu in je
objavljen
na
spletni
strani
Univerze
na
Primorskem
(http://www.upr.si/sl/studij/izbirnost-med-clanicami-univerze);
 predmeti, ki so ponujeni v izbirnost na posameznih članicah UP, so podrobneje
predstavljeni na spletnih straneh članic UP.
4. Oddaja prijave za izbirnost:
 študenti se prijavijo s prijavnico za izbirnost. Prijavni obrazec je na voljo v elektronski
obliki na spletni strani Univerze na Primorskem (http://www.upr.si/sl/studij/izbirnostmed-clanicami-univerze);
 ustrezno izpolnjeno in podpisano prijavnico oddajo koordinatorju na matični članici
do 20. septembra 2017 (matična članica je članica, na kateri je študent vpisan –
kontaktni podatki o koordinatorjih so navedeni v Informacijskem paketu UP);
 študent, ki želi izbrati več predmetov na različnih članicah UP, izpolni za vsako članico
UP samostojno prijavnico. V prijavnici za posamezno članico UP navede študent vse
predmete, ki jih je izbral na tej članici UP.
5. Izbor študentov in sklenitev študijskega sporazuma:
 študenti bodo obveščeni o izboru predvidoma do 29. septembra 2017.
 najkasneje do 5. oktobra 2017 bodo podpisali študijski sporazum.

6. Dodatne informacije:
Za več informacij o izbirnosti se lahko študent obrne na koordinatorja izbirnosti na članici, na
kateri je vpisan – kontaktni podatki so navedeni v Informacijskem paketu UP.

Postopek izbirnosti je natančno opredeljen v Pravilniku o izvajanju izbirnosti med članicami
UP, ki je objavljen na spletni strani UP na naslovu http://www.upr.si/sl/studij/izbirnost-medclanicami-univerze.

doc. dr. Sonja Rutar, l.r.
prorektorica za študijske zadeve
Univerze na Primorskem
Priloga:
 Informacijski paket UP 2017/18
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