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PROSTA MESTA, NAVODILA IN OBRAZEC ZA TRETJI PRIJAVNI ROK ZA VPIS 

NOVINCEV ZA ŠTUD. LETO  2010/11 

 

 
1.  PRIJAVNI ROK : OD 1. DO 5. OKTOBRA 2010.  

Na objavljena prosta vpisna mesta se lahko prijavijo le kandidati, ki so oddali 

prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku niso uvrstili v nobenega od v 

prijavi naštetih študijskih programov (Razpis za vpis v študijskem letu 2010/11 

MVŠZT, objavljen 1. februarja 2010).  

Prijave, oddane po tem roku se ne upoštevajo! 

 

2. NAČIN PRIJAVE:   

 Pisna prijava - obvezno na objavljenem obrazcu Tretja prijava za vpis v 1. 

letnik v  študijskem letu 2010/2011 (objavljen v priponki pod točko 7) 

Odda se lahko samo en obrazec in  na obrazcu se lahko napiše samo en 

študijski  program, za katerega kandidat izpolnjuje splošne pogoje za vpis.  

 

OBVEZNE PRILOGE:  overjena fotokopija  spričeval mature, poklicne mature ali 

zaključnega izpita (obvezno z obvestilom o doseženih točkah), overjeno 

obvestilo o opravljenem petem dodatnem predmetu, overjeni fotokopiji 

spričeval za 3. in 4. letnik in kuverto z naslovom za obveščanje.   

 ODDAJA TRETJE PRIJAVE: osebno, v Referatu za študentske zadeve Fakultete 

za naravoslovje in matematiko, med 10. in 12. uro (pisarna 01.78) ali s 

priporočeno pošiljko na: Fakulteto za naravoslovje in matematiko, Koroška 

cesta 160, 2000 Maribor. 

 

3. OBJAVA REZULTATOV:  Kandidati bodo predvidoma 8. 10. 2010 na dom  prejeli 

obvestilo o rezultatu tega roka. 

    Vpis sprejetih kandidatov bo predvidoma v ponedeljek 11. oktobra 2010.  

4. PROSTA VPISNA MESTA:  

ŠTUDIJSKI PROGRAMI     PROSTA MESTA 
1. letnik  -  redni in izredni študij   

       REDNI                 REDNI         IZREDNI 
                                                                                                           povezava s FF UM 

 

UNIVERZITETNI ENOPREDMETNI PROGRAMI 

PRVE STOPNJE 
   

1. Biologija 0 - - 

2. Ekologija z naravovarstvom 0 - - 

3. Fizika 26 - - 

4. Matematika 19 - - 

UNIVERZITETNI DVOPREDMETNI  PROGRAMI 

PRVE STOPNJE  (obvezno izbrati vezavo dveh 

dvopredmetnih programov) 

   

5. Izobraževalna biologija 4 4 - 

6. Izobraževalna fizika 21 10 - 



7. Izobraževalna kemija 32 8 - 

8. Izobraževana matematika 20 9 - 

9. Izobraževalno računalništvo 23 9 - 

10. Izobraževalna tehnika 25 10 - 

    

5. DODATNA POJASNILA IN NAVODILA 

 

 

 Prijavijo se kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje za vpis na študijske 

programe Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru 

zapisane v Razpisu za vpis v študijskem letu 2010/2011.  

 

 Dokazila o izpolnjevanju pogojev: Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev 

v prijavno-sprejemnem postopku veljajo fotokopije zahtevanih spričeval, 

overjene pri notarju, uradni osebi katerekoli upravne enote ali pri uradnih 

osebah visokošolskih-prijavno informacijskih služb univerz in samostojnih 

visokošolskih zavodov. Kandidati ne pošiljajo izvirnikov spričeval. 

 

 Univerzitetne dvopredmetne  študijske programe prve stopnje  je možno   

poljubno vezati v okviru dvopredmetnih programov, kjer so prosta mesta.  

 

Kandidati, ki se odločate za vpis za študijsko povezavo razpisanega 

univerzitetnega dvopredmetnega programa prve stopnje na Fakulteti za 

naravoslovje in matematiko v povezavi z razpisanim univerzitetnim 

dvopredmetnim programom prve stopnje Filozofske fakultete Univerze v 

Mariboru (glej razpisana mesta objavljena v Razpisu za štud. leto 2010/11 pod 

Filozofsko fakulteto), pošljete tretjo prijavo samo na Fakulteto za naravoslovje 

in matematiko UM. 

Kandidati, ki se odločate za vpis za študijsko povezavo razpisanega 

univerzitetnega dvopredmetnega programa na Fakulteti za naravoslovje in 

matematiko v povezavi z razpisanim univerzitetnim dvopredmetnim 

programom prve stopnje Teološke študije Teološke fakultete UL, pošljete tretjo 

prijavo samo na Fakulteto za naravoslovje in matematiko UM. 

     

 Vezava dveh dvopredmetnih študijskih programov se  šteje kot en študijski 

program. Izbira samo enega dvopredmetnega študijskega programa ni 

možna.  

 

 Če bo število prijav preseglo število prostih vpisnih mest,  se za izbiro 

kandidatov smiselno uporabljajo merila, ki so s študijskim programom 

določena ob omejitvi vpisa. 

 

7. Obrazec TRETJA PRIJAVA ZA VPIS v prvi letnik v študijskem letu 2010/2011 
http://www.fnm.uni-mb.si/Lists/Novice/Attachments/179/Obrazec_TRETJA_PRIJAVA_za_vpis_2010-2011.pdf 

 

 

Pripravila:      Prodekan za izobraževalno dejavnost 

Cecilija Loparič             izr.  prof. dr. Franc Janžekovič 
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