
 

 

 

 
Koroška cesta 160 

2000 Maribor, Slovenija  
 

 
 

www.fnm.um.si | dekanat.fnm@um.si | t +386 2 22 93 844 | f +386 2 25 18 180 | IBAN: SI56 0110 0600 0020 490 | VAT: SI71674705 

 

                                             

         Maribor, 16. 2. 2016 

     

Nadaljevanje in zaključevanje bolonjskih dvopredmetnih študijskih programov prve in druge stopnje  

 
Spoštovana študentka, spoštovani študent! 
 

Fakulteta za naravoslovje in matematiko skladno z določili Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite 
magistrske študijske programe za študijsko leto 2016/17, v študijskem letu 2016/17 ne bo več razpisala 1. 
letnika dvopredmetnih pedagoških študijskih programov prve stopnje. Od tega študijskega leta dalje se bo 
razpisoval in izvajal nov, enoviti pedagoški magistrski študijski program Predmetni učitelj z usmeritvami: 
Izobraževalna biologija, Izobraževalna fizika, Izobraževalna kemija, Izobraževalna matematika, 
Izobraževalno računalništvo in Izobraževalna tehnika.  

 

Vse študentke in študente, ki ste vpisani na dvopredmetne študijske programe prve ali druge stopnje 
obveščamo, da bo Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru postopno opuščala 
izvajanje dvopredmetnih programov in jih nadomeščala s programom Predmetni učitelj, kot je 
predstavljeno v spodnji tabeli, oz.: 

- v študijskem letu 2016/2017 bo zadnjič izvajala 2. letnik dvopredmetnih študijskih programov prve 
stopnje,  

- v študijskem letu 2017/2018 bo zadnjič izvajala 3. letnik dvopredmetnih študijskih programov prve 
stopnje,  

- v študijskem letu 2019/2020 bo zadnjič razpisala in izvajala 1. letnik dvopredmetnih študijskih 
programov druge stopnje in  

- v študijskem letu 2020/2021 bo zadnjič izvajala 2. letnik dvopredmetnih študijskih programov 
druge stopnje.  

 

Program / leto 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

EMAG PU 1.letnik X X X X X

EMAG PU 2.letnik X X X X

EMAG PU 3.letnik X X X

EMAG PU 4.letnik X X

EMAG PU 5.letnik X

Izobraževalni 1.st 1.letnik X

Izobraževalni 1.st 2.letnik X X

Izobraževalni 1.st 3.letnik X X X

Izobraževalni 2.st 1.letnik X X X X X

Izobraževalni 2.st 2.letnik X X X X X X  
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Vsi, ki ste v študijskem letu 2015/2016 vpisani v 1. letnik dvopredmetnih študijskih programov prve 
stopnje in ne boste izpolnjevali pogojev za napredovanje v 2. letnik, v času študija pa še niste ponavljali ali 
spremenili študijskega program, boste lahko skladno z določili razpisa za vpis na dodiplomske in enovite 
magistrske študijske programe kot novinec kandidirali za vpis v 1. letnik novega študijskega programa. 
Ponovni vpis v 1. letnik dvopredmetnih študijskih programov prve stopnje od študijskega leta 2016/2017 
ne bo več mogoč.  

Za vse študente, ki ste vpisani v dvopredmetne študijske programe prve ali druge stopnje navedeno 
pomeni, da boste lahko s študijem na teh programih nadaljevali in zaključili v zgoraj navedenih študijskih 
letih.  

 

Če pogojev za napredovanje do študijskega leta, ko se bodo zadnjič izvajali letniki dvopredmetnih 
študijskih programov prve stopnje, ne boste izpolnili, boste lahko ob izpolnjevanju pogojev za vpis po 
merilih za prehode in skladno z določili vsakoletnega razpisa za vpis na dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe s študijem nadaljevali na enovitem enopredmetnem študijskem programu Predmetni 
učitelj. Te možnosti študenti dvopredmetnih študijskih programov vezave z dvopredmetnimi študijskimi 
programi Filozofske fakultete UM in Teološke fakultete UL ne boste imeli, ker študijski program Predmetni 
učitelj ne predvideva vezav s Filozofsko fakulteto UM in Teološko fakulteto UL. 

 

Vabimo vas, da se na to temo udeležite srečanja študentov dvopredmetnih študijskih programov prve 
stopnje, ki bo v četrtek, 3. 3. 2016 ob 11. uri v predavalnici 0.103.  

 

Lepo pozdravljeni. 

 

       Prodekan za izobraževalno dejavnost 

          red. prof. dr. Franc Janžekovič l. r.  

 

 


