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ODLOČANJE ZA IZBIRNE PREDMETE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021
Študenti 1. in 2. letnika študijskih programov 1. stopnje in 1. letnika študijskih programov 2. stopnje bodo v
prvem izbirnem krogu, v času od 30. 3. 2020 (od 10.00 ure) do 3. 4. 2020 (do 10.00 ure), izbirali izbirne
predmete za višji letnik v študijskem letu 2020/2021, če jih študijski program v višjem letniku vsebuje.
Izbirne predmete bodo izbirali v programskem vmesniku na spletni povezavi http://portal.ff.um.si.
Študent se bo lahko v programski vmesnik prijavil z digitalno identiteto, ki je sestavljena iz:
- uporabniškega imena oblike ime.priimek@student.um.si in
- gesla (enako kot za prijavo v AIPS račun).
Na voljo bo izbira izbirnih predmetov matičnega študijskega programa oz. matičnih študijskih programov v
primeru dvopredmetnih vezav in skupna lista izbirnih predmetov Filozofske fakultete UM. Vsak študent
lahko izbira iz celotne ponudbe, pri čemer mora obvezno upoštevati navodilo glede posebnosti svojega
študijskega programa ali vezave dveh študijskih programov. Če študijski program omogoča izbiro
predmetov iz ponudbe matičnega študijskega programa in predmetov skupne liste Filozofske fakultete UM,
izbere le ponujene predmete, ki se bodo izvajali v istem semestru kot na matičnem študijskem programu
(zimski, poletni) in v istem ali večjem obsegu ECTS kreditnih točk. Pri izbiri predmetov iz skupne liste FF UM
bodite pozorni tudi na pojasnila in pogoje za vključitev (npr. zahtevana stopnja znanja tujega jezika, izvedba
v tujem jeziku, predhodno opravljene obveznosti za vključitev, izvedba strokovne ekskurzije, povezane s
stroški).
Ponudbo natančno preglejte, se odločite in potrdite svojo izbiro. Vaše izbire bodo osnova za pripravo
izvedbe predmetov. Izvedba bo zagotovljena za predmete, h katerim bo prijavljenih najmanj 10 oz. dve
tretjini vpisanih, če je v programu vpisanih 10 ali manj študentov, in najmanj 15 študentov, če se predmet
izvaja v dveh ali več študijskih programih). Maksimalno število študentov pri izbirnem predmetu je 30.
V primeru, da posameznega izbirnega predmeta v prvem izbirnem krogu ne bo izbralo zadostno število
študentov, bodo ti študenti po zaključku izbirnega postopka obveščeni na uradni e-naslov
ime.priimek@student.um.si in pozvani k izbiri izbirnih predmetov v novem terminu (drugi izbirni krog).
Izbira in potrditev izbirnih predmetov bo zavezujoča ob vpisu v višji letnik, podatki bodo upoštevani v
vpisnih podatkih študenta za naslednje študijsko leto. Zato pred izbiro in potrditvijo odločitve natančno
preberite navodilo in dobro premislite. Če potrebujete pomoč, se obrnite na oddelčnega učitelja tutorja
ali študenta tutorja.
Svetujemo vam, da pred odločitvijo o izbiri izbirnih predmetih preberete tudi objavljene učne načrte
predmetov, za katere se zanimate. Za vpisane v 1. letnik veljajo študijski programi 2019/2020, za vpisane v
2. letnik pa programi 2018/2019.
Študijski programi 1. stopnje:
http://www.ff.um.si/studenti/studijski-programi/#prva_stopnja
Študijski programi 2. stopnje:
http://www.ff.um.si/studenti/studijski-programi/#druga_stopnja
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Pomembno: če boste izbrali izbirni predmet iz skupne liste FF UM je ob predmetu naveden tudi študijski
program pri katerem lahko pred odločitvijo preberete učni načrt predmeta.
Študenti, ki v študijskem letu 2019/2020 niso vpisani (pavzerji), niso vključeni v izbiranje v programskem
vmesniku. Svojo namero lahko v zgoraj navedenem terminu sporočijo oddelčnemu učitelju tutorju (kontakt
je naveden na spletni strani oddelka). V primeru, da študent svoje namere ne sporoči, mu bo učitelj tutor
ob vpisu omogočil vključitev v izbirne predmete, ki bodo v naslednjem letu izbrani za izvedbo.
Študenti, ki so v študijskem letu 2019/2020 vpisani v letnik in ne bodo izpolnjevali pogojev za vpis v višji
letnik v študijskem letu 2020/2021 in se nameravajo ponovno vpisati 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).
K izbiri izbirnih predmetov ne bodo vabljeni študenti, ki so v študijskem letu 2019/2020 vpisani v letnik,
in zimskem izpitnem obdobju niso opravili nobene študijske obveznosti oz. so opustili študij. Seznam teh
študentov imajo oddelčni učitelji tutorji.
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