
Dodiplomski študij - bodoči študenti: prvi vpis na UP FAMNIT 

 

Prijava, sprejem in vpis v študijski program  

Vsak kandidat, ki se je prijavil za vpis v študijski program UP FAMNIT, prejme sklep o izbiri ter 

ločeno vabilo k vpisu v sprejeti študijski program. Za sprejete kandidate sledi kratko pojasnilo k 

postopku vpisa, ki je povzet v nadaljevanju.  

 

Vpisni postopek in navodila za prvi vpis 2020/21  

Izpolnjevanje vpisnega lista za vpis na UP FAMNIT poteka preko Študentskega informacijskega 

sistema (ŠIS), ki je dostopen preko spletne strani fakultete. Vpisni list z zahtevano dokumentacijo 

navedeno v vabilu k vpisu se v predpisanem roku posreduje na naslov: UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 

6000 Koper.  

Postopek vpisa opisan v vabilu je povzet v nadaljevanju: 

1. V vabilu k vpisu sta navedena tudi podatka o uporabniškem imenu in geslu za dostop do 

osebne intranetne strani v Šisu-u, preko katere bodoči študent izpolni tudi vpisni list. 

Informacije o možnostih, ki jih ponuja ŠIS, so opisane v Splošnih navodilih za uporabo 

ŠIS-a. 

2. Ob izpolnjevanju vpisnega lista v ŠISu kandidati, ki se vpisujejo v študijski program 

Varstvena biologija izberejo tudi izbirne predmete za 1. letnik. Podatki o 

kvartalu/semestru izvedbe bodo posredovani kandidatom. 

3. Kandidat natisne vpisni list in pregleda, če so vsi vneseni podatki točni ter se nanj 

podpiše ter mu priloži naslednjo zahtevano dokumentacijo:   

a. podpisane Splošne pogoje plačevanja šolnin in prispevkov za študij na UP FAMNIT – 

dokument se avtomatsko izpiše hkrati z vpisnim listom; 

b. eno novejšo fotografijo (3,5 x 4,5 cm v barvni tehniki, fotografija mora ustrezati 

standardom, ki veljajo za osebno izkaznico); na podlagi Pravilnika o študentski 

izkaznici Univerze na Primorskem kandidati priložijo fotografijo za potrebe 

izdelave študentske izkaznice; 

c. fotokopijo potrdila o plačanih prispevkih ob vpisu (vpisnina). 

4. Če kandidat na izpisu vpisnega lista ugotovi napake, le-te popravi neposredno na 

natisnjenem vpisnem listu (ročni popravek). Popravke bo v ŠIS vnesel Referat za 

študente. 

5. Vpisni list in zahtevano dokumentacijo pošlje kandidat v predpisanih rokih vpisa (glej 

naslednje poglavje Roki vpisa) na naslov: UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper. 

6. Po prejemu vpisnega lista in zahtevane dokumentacije bo Referat za študente UP 

FAMNIT zaključil vpisni list študenta. Ko bo vpisni list zaključen, bo študent na svoj e-

mail prejel obvestilo, da lahko do potrdil o vpisu dostopa v svojem ŠIS-u. Študentsko 

izkaznico prevzame študent naknadno v Referatu za študente (informacija o prevzemu 

izkaznic bo objavljena v obvestilih za študente). 

 

Termini za vpis kandidatov v dodiplomski študij 

Vse informacijo o terminih za vpis kandidatov za dodiplomske študijske porgame ter podrobnejša 

navodila za vpis so kandidati prejeli v vabilu k vpisu.  

 

 

 

 

https://www.famnit.upr.si/sl/sis
https://www.famnit.upr.si/sl/sis
https://www.famnit.upr.si/sl/sis
http://www.famnit.upr.si/studentske-strani/vpis/dodiplomski-kandidati/roki
http://www.famnit.upr.si/sl/obvestila


Šolnine in prispevki za študij 2020/21  

V rubriki O fakulteti / Cenik storitev je dostopen veljaven Cenik UP FAMNIT za študijsko leto 

2020/21 in dokument Splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov za študij na UP FAMNIT ter 

podrobnejša določila o zaračunavanju šolnin in prispevkov za študij. 

Študent bo račun za plačilo vpisnine prejel po e-pošti. Račun je dostopen tudi v ŠISu v rubriki Moji 

podatki / Moje finance. Kopija potrdila o plačani vpisnini je obvezna priloga k vpisnemu listu. V 

primeru, če bo študentu vpisnino oz. šolnino plačalo podjetje (oz. druga organizacija), priloži 

izpolnjen obrazec Izjava plačnika. Obrazec vam bo posredoval Referat za študente UP FAMNIT.  

 

POMEMBNO: Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program v RS, se 

za redni študij lahko prijavijo in vpišejo, vendar je za njihov študij predvideno plačilo šolnine 

skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu. 

 

Terenske vaje  

Študenti študijskih programov, ki imajo predvideno terensko delo, se pri posameznih predmetih 

udeležujejo terenskih vaj. Stroške povezane z izvajanjem programa na terenu krije študent, 

fakulteta pa sofinancira del teh stroškov. Obseg sofinanciranja stroškov je odvisen od finančnih 

zmožnosti fakultete in obsega stroškov terenskih vaj. Več informacij si lahko preberete v rubriki 

Študij / Terenske vaje.  

 

Izpit iz znanja slovenščine za tuje državljane 

Tuji državljani, vpisani v dodiplomske študijske programe UP FAMNIT, ki se izvajajo v 

slovenskem jeziku, morajo opraviti izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni na stopnji A2 do 

vpisa v 2. letnik. 

 

Izpita iz znanja slovenskega jezika pa ni potrebno opravljati naslednjim tujim državljanom: 

- kandidati, ki so končali osnovno in/ali srednjo šolo v Sloveniji; 

- kandidati, ki so končali srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom v tujini; 

- kandidati, ki so končali dvojezično srednjo šolo v tujini; 

- kandidati, ki se vpisujejo v študijski program, ki se izvaja v angleškem jeziku. 

 

Tečaje učenja in izpite slovenščine za študente Univerze na Primorskem organizira Fakulteta za 

humanistične študije Univerze na Primorskem in so za študente brezplačni.  

 

Leto Plus 

Kaj je Leto plus? 

Leto plus je način organizacije študija, ki tujim študentom zaradi pomanjkljivega znanja 

slovenskega jezika, v katerem poteka študijski proces, omogoča boljšo študijsko uspešnost s 

podaljšanjem statusa v 1. letniku. Študenti, vključeni v Leto plus, morajo za podaljšanje statusa 

študenta v 1. letniku v okviru prvega leta študija opraviti študijske obveznosti vpisanega študijskega 

programa v obsegu najmanj 24 kreditnih točk (KT) in najmanj 6 kreditnih točk (KT) iz znanja 

slovenskega jezika. 

http://www.famnit.upr.si/sl/o-fakulteti/cenik-storitev
https://www.famnit.upr.si/sl/studij/terenske-vaje


Kdo lahko koristi Leto plus? 

Leto plus lahko koristijo tuji študenti in so prvič vpisani v študijski program UP FAMNIT, ki se izvaja 

v slovenskem jeziku. Pred vpisom v Leto plus morajo biti tuji študenti vpisani v enega od študijskih 

programov UP FAMNIT. 

Obveznosti študenta, vključenega v Leto plus 

V prvem letu študija študenti prioritetno opravijo tečaj slovenskega jezika v obsegu najmanj 6 

kreditnih točk (KT). Poleg tega pa morajo v okviru predmetnika vpisanega študijskega programa 

opraviti še druge študijske obveznosti, skupno s tečajem slovenskega jezika in drugimi študijskimi 

obveznostmi v višini najmanj 30 kreditnih točk (KT). Manjkajoče obveznosti iz prvega letnika lahko 

opravijo študenti naslednje študijsko leto, ko bodo imeli podaljšan status študenta v 1. letniku 

istega študijskega programa. 

Pravice študenta, vključenega v Leto plus 

Študentom, vključenim v Leto plus, se ob zaključku tekočega študijskega leta in ob dejstvu, da je 

študent pridobil najmanj 30 kreditnih točk (KT) ter od tega najmanj 6 kreditnih točk (KT) iz znanja 

slovenskega jezika, omogoči podaljšanje statusa v 1. letniku. 

Prijava v Leto plus 

Prijava v Leto plus je mogoča ob vpisu oz. po zaključku vpisa na UP FAMNIT, vendar najkasneje do 

30. oktobra tekočega leta. Prijavni obrazec bodo študenti, ki so upravičeni do koriščenja Leta plus, 

prejeli s strani Referata za študente. 

Vzporedni študij in študij diplomantov - vpis v 1. letnik 

Prijavni rok za vzporedni vpis in vpis na mesta za diplomante traja od 1. do 17. septembra 2020. 

Kandidati za vzporedni vpis oziroma vpis na mesta za diplomante oddajo prijavo za vpis preko 

elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/ 

 

Kandidat lahko odda več prijav. V prijavah navede preferenčni vrstni red prijav (ročni pripis na 

prijavi).  

 

Vzporedni študij 

Visokošolskemu zavodu, na katerega se prijavljajo kandidati, pošljejo: 

 natisnjen in podpisan prijavni obrazec, 

 potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik na visokošolskem zavodu, kjer so že 

vpisani,  

 soglasje tega (matičnega) visokošolskega zavoda za vzporedni študij, 

 fotokopije srednješolskih spričeval. 

 

POMEMBNO: Za vpis v 1. letnik vzporednega študija za Slovence in EU državljane ni predvideno 

plačilo šolnine za redni študij. 

 

http://portal.evs.gov.si/prijava/


Diplomanti 

Visokošolskemu zavodu, na katerega se prijavljajo, kandidati pošljejo: 

 natisnjen in podpisan prijavni obrazec, 

 overjeno fotokopijo diplome,  

 fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih, 

 fotokopije srednješolskih spričeval.  

 

POMEMBNO: Za študij na teh vpisnih mestih je predvideno plačilo šolnine, ne glede na to, ali gre za 

redni ali izredni študij (skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu). 

 


