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E – VPIS 2020/2021 

(IZPOLNJEVANJE VPISNEGA LISTA V ELEKTRONSKI OBLIKI) 
 

 
 
Vpisni list izpolnite v elektronski obliki. Kreirate ga v sistemu AIPS pod razdelkom e-vpis. 
 
Vljudno prosimo, da upoštevate:  
 

1. E-vpisni list lahko vidite in izpolnite samo tisti študenti, ki imate zbranih dovolj ECTS točk, ki so 
določene za napredovanje (imate izpolnjene vse pogoje za napredovanje, skladno z akreditiranim 
študijskim programom). V kolikor vpisnega lista ne vidite in ga ne morete izpolniti, pišite po 
elektronski pošti (referat.fzv@um.si) ali pokličite v Referat za študentske zadeve UM FZV v času 
uradnih ur (preverili bomo ali imate v sistemu AIPS vse izpite tudi zavedene).  

2. E-vpisni list izpolnite tudi študenti, ki se vpisujete v absolventski staž ali imate podaljšan status 
študenta (za slednje spremljajte objave na spletni strani UM FZV pri izidih Komisije za študijske 
zadeve UM FZV). 

3. Izpolniti je potrebno študentsko anketo za vsako posamezno učno enoto.  
4. Preverite zapisane podatke na vpisnem listu in jih popravite oz. dopolnite (telefon, GSM; vpiše se 

tudi morebitna sprememba stalnega ali začasnega  bivališča). 
5. Izbrane izbirne učne enote označite na predmetnik, ki ste ga prejeli po elektronski pošti, zato 

predmetnika iz sistema AIPS ni potrebno natisniti.   
 

Imate pa študenti možnost, da izberete izbirne učne enote tudi v okviru  

 PROSTE IZBIRNOSTI UM (izbirne učne enote ki jih ponujajo v izbirnost članice UM). Rok za 
izbiro je najkasneje do 20. septembra tekočega študijskega leta. V elektronskem katalogu 
predmetov (https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp) predmet izberete in se prijavite. Na 
predmetnik, ki smo vam ga poslali ta predmet ročno pripišite. V okviru proste izbirnosti UM 
je lahko izbranih največ toliko ECTS, kot to dopušča posamezni študijski program. 
Koordinatorji ECTS iz posamezne članice UM (na UM FZV je to prodekanica za izobraževalno 
dejavnost, viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič) po zaključenem roku za prijavo dobijo 
računalniški izpis seznama študentov matične članice (UM FZV) in njihovih izbranih 
predmetov na članicah gostiteljicah. Koordinatorji v roku  7  dni  od  prejema seznama 
preverijo in s študenti uskladijo njihove izbrane predmete ter s podpisom potrdijo izbiro 
(šele takrat je izbira tudi potrjena). Več informacij najdete na spletni strani UM FZV na 
povezavi 
https://www.fzv.um.si/sites/default/files/studenti/Izbirnost%20med%20clanicami%20Univ
erze%20v%20Mariboru.pdf ali pa iz 
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 Nabora predmetov OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI UM. Več informacij najdete na spletni strani 
UM FZV https://www.fzv.um.si/kreditno-ovrednotena-ob%C5%A1tudijska-dejavnost-na-
univerzi-v-mariboru. V primeru takšne izbire predmet ročno pripišite na predmetnik, ki ga 
smo vam ga poslali. Zraven pošljite tudi prijavnico, ki je del razpisanega besedila 
Obštudijske dejavnosti. 

 
BODITE POZORNI:  
Študenti si izberete toliko ECTS, kot je predvideno po študijskem programu (lahko je tudi 
več). Vsak izbran predmet je študijska obveznost, ki je zavedene v AIPS in je naknadno, po 
potrditvi, več ni možno spreminjati oziroma brisati. Svetujemo vam tudi, da pred izbiro, 
preverite urnik izbirne učne enote na članici, kjer se učna enota izvaja.   

 
6. Po vnosu podatkov vpisni list potrdite, vpišite datum, natisnite ter ga podpisanega pošljite z ostalo 

vpisno dokumentacijo. Če je vpisni list brez podpisa je neveljaven! 
7. Za študente, ki boste oddali prošnje za vpis na Komisijo za študijske zadeve UM FZV bo e-vpis 

možen šele po obravnavi in pozitivni rešitvi prošnje na Komisiji za študijske zadeve UM FZV. 
Spremljate obvestila na oglasni deski UM FZV.  

8. Z izpolnitvijo E-vpisnega lista še ne boste vpisani. Ko bomo prejeli popolno vpisno dokumentacijo 
po pošti bomo uredili vpis v sistemu AIPS.  

9. POTRDILA O VPISU, POTRDILA O OPRAVLJENIH IZPITIH (velja samo za 1. st. Zdravstvena nega) TER 
ŠTUDENTSKO IZKAZNICO S HOLOGRAMSKO NALEPKO ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021 VAM 
BOMO VRNILI OZ. BOSTE PREJELI PO POŠTI. 
 
 

 E – VPIS JE MOŽEN OD VKLJUČNO 10.08.2020 DO NAJKASNEJE 28.09.2020.  

 

 

Referat za študentske zadeve UM FZV  
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