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Maribor, 24. 5. 2017   

    

OBVESTILO ŠTUDENTOM ZAKLJUČNIH LETNIKOV ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 1. STOPNJE 

FNM UM O ZAKLJUČKU DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA PRVE STOPNJE ZARADI PRIJAVE IN VPISA NA 

PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME DRUGE STOPNJE FAKULTETE ZA NARAVOSLOVJE IN 

MATEMATIKO UNIVERZE V MARIBORU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 

Zaradi vpisa na podiplomske študijske programe 2. stopnje FNM UM v študijskem letu 2017/18, 

bo potrebno s študijem na študijskih programih prve stopnje FNM UM zaključiti (pomeni - 

uspešno opravljene in v bazo AIPS vnesene  ocene  vseh  obveznosti študijskega programa prve 

stopnje): 

- do 25. 8. 2017,  če se prijavljate  za vpis na podiplomske študijske programe s Prvo 
prijavo ali  

- do 20. 9. 2017, če se prijavljate za vpis na podiplomske študijske programe z Drugo 
prijavo. 

S postopkom zaključka študija na študijskih programih prve stopnje prične referat za študentske 

zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM na osnovi prejetega obvestila iz elektronske 

evidence o vseh opravljenih obveznostih študenta. S pričetkom postopka se na spletnem AIPS 

računu vsakega študenta v  Seznamu obveznosti v zaključnem letniku študija avtomatično 

aktivira anketa o zadovoljstvu s študijem, ki jo študenti obvezno  izpolnite. Obvestilo o Anketi o 

zadovoljstvu s študijem je objavljeno na spletni povezavi http://fnm.um.si/images/files/Anketa-o-

zadovoljstvu-s-studijem.pdf. 

Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge 

stopnje Univerze v Mariboru je objavljeno na spletni povezavi:  

http://www.fnm.um.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2438&Itemid=184&lan

g=sl. 

 

70. člen Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 

57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 IN 75/16) določa, da študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, 

status študenta preneha z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij (tj. s 30. 9. 2017). 

 

 

Pripravila:       Prodekan za izobraževalno dejavnost  

Cecilija Loparič Hercog    red. prof. dr. Franc Janžekovič  

http://fnm.um.si/images/files/Anketa-o-zadovoljstvu-s-studijem.pdf
http://fnm.um.si/images/files/Anketa-o-zadovoljstvu-s-studijem.pdf
http://www.fnm.um.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2438&Itemid=184&lang=sl
http://www.fnm.um.si/index.php?option=com_content&view=article&id=2438&Itemid=184&lang=sl

