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Izbirnost med članicami Univerze v Mariboru
V izbirnost se lahko vključujejo redni in izredni študenti univerze, ki so vpisani v dodiplomske in
podiplomske bolonjske študijske programe. Študent, ki v študijskem letu, v katerem bi želel realizirati
izbirnost, nima statusa študenta, se ne more vključiti v izbirnost.
Študenti se do 20. septembra tekočega leta elektronsko prijavijo za vpis izbranih predmetov iz
elektronskega kataloga predmetov na drugih članicah za prihodnje študijsko leto. Izjemoma se lahko
študenti, ki do navedenega datuma ne izpolnjujejo pogojev za vpis v višji letnik, prijavijo do 30.
septembra tekočega leta.
Nabor predmetov se nahaja na AIPSU, v Katalogu študijskih programov in učnih enot
(https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp). Pri predmetih je v stolpcu »izbira« označeno, ali je
predmet ponujen v izbiro študentom drugih fakultet, v stolpcu »kvota« pa je navedena omejitev
glede števila študentov, ki lahko izberejo predmet. Izbiranje predmetov iz študijskih programov
drugih članic praviloma poteka po vrstnem redu prijavljanja do zapolnitve razpisanih kvot.
Študentom svetujemo, da pred izbiro podrobno pogledajo učni načrt učne enote ki bi jo želeli
izbrati na drugi članici.
Koordinatorji ECTS na članici po zaključenem roku za prijavo dobijo računalniški izpis seznama
študentov matične članice 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.
Pri pregledu prijav koordinator na matični članici preveri predvsem naslednje: ali izbrani predmeti
(npr. obseg kreditnih točk) ustreza obsegu izbirnosti, kakor jo omogoča študijski program, v katerega
je vpisan študent, ali študent izpolnjuje morebitne dodatne pogoje za izbrani predmet (če so za
posamezne predmete določeni posebni pogoji glede predznanja), ali število prijav za posamezen
predmet presega skupno število razpisanih mest za ta predmet.
V primeru nejasnosti se uskladijo s koordinatorji drugih članic in po potrebi izvedejo postopek izbire.
Ustreznost potrdijo s podpisom in pošljejo kopijo drugim članicam.
Študent, ki je na ta način izbral določen predmet in je bila izbira potrjena s strani obeh
koordinatorjev, se je dolžen vključiti v izvedbo predmeta.
Študent, ki bo vpisal predmet/e na drugi članici, bo opravljal svoje študijske in izpitne obveznosti v
skladu s pravili članice gostiteljice.
Podrobnejša Navodila o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze v Mariboru številka: N 20/200941
AG
so
objavljena
na
povezavi:
http://www.um.si/univerza/dokumentnicenter/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Forms/DispForm.aspx?ID=103.
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