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NAVODILA KANDIDATOM 1. LETNIKA 2. STOPNJE ZA IZBIRO IZBIRIH PREDMETOV ZA LETNI SEMESTER
Študenti 1. letnika študijskih programov 2. stopnje boste v času od 2. 10. 2019 do 6. 10. 2019 izbirali izbirne
predmete za letni semester, če jih študijski program, v katerega ste vpisani vsebuje. Izbirne predmete boste
izbirali v programskem vmesniku na spletni povezavi https://portal.ff.um.si. V programski vmesnik se
prijavite z:
- uporabniškim imenom: vaš uradni univerzitetni e-naslov (ime.priimek@student.um.si),
- geslom: isto kot za AIPS račun.
Na voljo bo izbira izbirnih predmetov matičnega študijskega programa oz. matičnih študijskih programov v
primeru vezave dvopredmetnih študijskih programov in predmeti skupne liste izbirnih predmetov Filozofske
fakultete, v kolikor študijski program omogoča izbiro teh predmetov. Vsi kandidati, ki so vpisani na pedagoške
študijske programe, morajo izbrati tudi izbirne predmete v okviru PDP modula (razen enopredmetnega
pedagoškega študijskega programa Pedagogika).
Pri izbiri obvezno upoštevajte navodilo, ki vsebuje posebnosti vašega študijskega programa ali vezave dveh
študijskih programov. Če študijski program omogoča, da študent lahko izbirne predmete iz oddelčne
ponudbe matičnega študijskega programa zamenja z izbirnimi predmeti, ki jih ponujajo drugi oddelki (izbirni
predmeti skupne liste), lahko izbere le ponujene predmete v istem ali večjem obsegu ECTS.
Ponudbo natančno preglejte, se odločite in na koncu potrdite svojo izbiro. Izvedba bo zagotovljena le za
predmete, kjer bo prijavljenih zadostno število študentov (10 oz. dve tretjini vpisanih, če je v programu
vpisanih 10 ali manj študentov, in najmanj 15, če se predmet izvaja na dveh študijskih programih oz. je
ponujen v skupno listo izbirnih predmetov). Maksimalno število študentov pri izbirnem predmetu je 30. V
kolikor se predmet, ki ste ga izbrali ne bo izvajal, vam bo učitelj tutor dodelil drugi izbirni predmet.
Izbirni predmeti bodo razvidni med obveznostmi v evidenci AIPS.
Izbira in potrditev izbirnih predmetov bo zavezujoča, predmeti, ki jih boste izbrali, bodo upoštevani v vaših
vpisnih podatkih za študijsko leto 2019/2020. Svetujemo vam, da pred odločitvijo za izbirne predmete
preberete tudi objavljene učne načrte predmetov, za katere se zanimate (velja akreditacija študijskega
programa 2019/2020). Študijski programi 2. stopnje so objavljeni na spletni strani FF UM:
http://www.ff.um.si/studenti/studijski-programi/#druga_stopnja.
Skladno z določilom 11. člena Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru Štev.: N
19/2010-41 AG (Uradno prečiščeno besedilo - UPB2, s sprem. in dopol. do 8. 9. 2017) in sklepom 6. redne
seje Poslovodnega odbora Filozofske fakultete Univerze v Mariboru z dne 23. 4. 2019, si morajo kandidati, ki
bodo v sklopu izbirnosti izbrali predmet »Šola v naravi« urediti tudi nezgodno zavarovanje zaradi posebnih
tveganj pri študijskem procesu (strokovne ekskurzije in terensko delo), ki ga lahko za študijsko leto 2019/2020
(1. 10. 2019 do 30. 9. 2020) uredijo pri katerikoli zasebni zavarovalnici. Kopijo dokazila o ureditvi nezgodnega
zavarovanja mora kandidat predložiti v Službo za študentske zadeve.

Študenti, ki so bili v študijskem letu 2018/2019 vpisani v 1. letnik in ne izpolnjujejo pogojev za vpis v
višji letnik v študijskem letu 2019/2020 ter so letos ponovno vpisani v isti letnik NE izbirajo izbirnih
predmetov. Morajo pa o tem obvezno obvestiti oddelčnega učitelja tutorja (v primeru dvopredmetnih
vezav pa oba oddelčna učitelja tutorja).
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