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         Maribor, 3. 1. 2019 

 Zadeva: Zaključek vpisa v 1. letnike bolonjskih dvopredmetnih študijskih programov 2. stopnje 

Fakultete za naravoslovje in matematiko   

 Spoštovana študentka, spoštovani študent!  

V mesecu februarju 2016  smo vas že obveščali, da Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM 

postopoma opušča dvopredmetne študijske programe 1. in 2. stopnje.  Preglednica postopnega opuščanja 

dvopredmetnih študijskih programov FNM UM je objavljena tudi na spletni strani fakultete pod naslovom 

»Nadaljevanje in zaključevanje bolonjskih dvopredmetnih študijskih programov prve in druge stopnje.« 

Vse, ki še niste zaključili študija na dvopredmetnih študijskih programih prve stopnje obveščamo, da  

Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru , v študijskem letu 2019/20 zadnjič razpisuje 

dvopredmetne študijske programe 2. stopnje. Od študijskega leta 2016/17  namreč razpisujemo enoviti 

magistrski študijski program Predmetni učitelj  z usmeritvami: Izobraževalna biologija, Izobraževalna fizika, 

Izobraževalna kemija, Izobraževalna matematika, Izobraževalno računalništvo in Izobraževalna tehnika.   

Če ne boste izpolnjevali pogojev za vpis na dvopredmetne študijske programe 2. stopnje in se v študijskem 

letu 2019/20 ne boste vpisali v 1. letnik  dvopredmetnih študijskih programov 2. stopnje, 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 magistrskem 

študijskem programu Predmetni učitelj, ustrezne usmeritve.  Te možnosti študenti dvopredmetnih 

študijskih programov vezave z dvopredmetnimi študijskimi programi Filozofske fakultete UM ne boste 

imeli, ker enoviti magistrski študijski program Predmetni učitelj ne predvideva vezav s Filozofsko fakulteto 

UM. V primeru, da želite s študijem na katerega ste vpisani nadaljevati tudi na drugi stopnji, navedeno 

pomeni, da je potrebno v študijskem letu 2018/19 dvopredmetni študijski program prve stopnje zaključiti 

in se skladno z določili razpisa za vpis na podiplomske študijske programe UM za študijsko leto 2019/20 

vpisati v 1. letnik dvopredmetnega študijskega programa druge stopnje. Glede nadaljevanja v študijskem 

letu 2018/19 in dokončanja dvopredmetnega študijskega programa, ki ga izvaja Filozofska fakulteta v 

študijskem letu 2018/19, vas iz referata Filozofske fakultete pozivajo, da skladno z obvestilom, ki je 

objavljeno na spletni povezavi Filozofske fakultete UM http://www.ff.um.si/novice/obvestila-sluzbe-za-

studentske-zadeve.dot?inode=73852  čim prej naslovite prošnjo na pristojno Komisijo za študijske zadeve 

FF UM. Po izdaji odločbe vam bo podaljšana veljavnost AIPS računa za študijsko leto 2018/2019. 

Lepo pozdravljeni. 

       Prodekan za izobraževalno dejavnost 

       red. prof. dr. Franc Janžekovič 
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