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1. Kateri tuji jeziki so na voljo? 

2. Kdaj in kje potekajo? 

3. Kako se vpiše? 

4. Koliko kreditov prinese? 



Celo 

leto 

Dan v 

tednu 

Termin Predavalnica, 

UP FHŠ 

Kitajščina  6 ECTS Ponedeljek 16.40 do 18.15 Burja 2 

Ruščina A1 6 ECTS Ponedeljek 17.50 do 19.55 Burja 3 

Ruščina A2 6 ECTS Četrtek 17.30 do 19.55 Levant 2 

Španščina A1 6 ECTS Torek 16.40 do 19.05 Burja 2 

Španščina A2 6 ECTS Sreda 15.00 do 17.25 Maestral 2 



Kako se prijavi? 

ŠTUDENTI: 

1) Preko zunanje izbirnosti -  brezplačno /na račun matične fakultete/.  

 Izpolni  se obrazec –»PRIJAVA za izbirnost v študijskem letu 2014/15«,  

 ki se potem odda na Referat matične fakultete. 

 
 

2) Kot dodatni predmet (EKSTRA) –  150 EUR za celo leto (možno je plačilo na obroke). 

    Izpolni se Prijavnica za tečaj CJUP , ki se skupaj s POTRDILOM  O  VPISU  

    odda neposredno učitelju na tečaju. 

 
 

ZAPOSLENI,  ZUNANJI: 

1) Cena celoletnega tečaja za zaposlene na UP (90 ur) – 250 EUR.  

Izpolni se prijavnica za tečaj CJUP, ki se odda učitelju. 

 

ZUNANJI SLUŠATELJI: 
 

1) Cena celoletnega tečaja za zunanje slušatelje (90 ur)– 320 EUR,  

izpolni se prijavnica za tečaj CJUP, ki se odda učitelju. 
 

Vse prijavnice so dostopne na spletni strani CJUP 

 – www.cjup.upr.si/dokumenti 

 

http://www.cjup.upr.si/dokumenti


* Projekt „Ruski jezik na Univerzi na Primorskem“ 

 

 

 

*Sklad „Ruski Mir“ je v letu 2014 posebej podprl dejavnosti, 

namenjene učenju ruskega jezika in promociji ruske 

kulture na Univerzi na Primorskem. 

 

*V okviru projekta je v letu 2014 predvidenih več aktivnosti. 

 



*

*Družina mojstrov - ikonopiscev iz ruskega mesta Jaroslavlj 

predstavijo tradicijo ruske ikone in izvedejo praktično 

delavnico, kako se ustvari ruska ikona – od brušene lesene 

tablice do končnega izdelka. 

UP FHŠ,  

oktober 2014 



*Mojstri-ikonopisci uporabijo originalni les, t.i. 
„susalno“ zlato in druge dragocene materiale, skladno 
bogatni ruski ikonopisni tradiciji. 

*Se lahko preizkusite tudi sami! 



*

*Na delavnici ob vodenju ruske mojstrice boste 

spoznali tradicije ruske nacionalne obrti  – 

babuške, hohlomo, - in se boste lahko tudi sami 

preizkusili v vlogi ruskih mojstrov-obrtnikov. 

UP FHŠ, november 2014 



*

 

*Udeleženci dobijo potrebna navodila in materiale, da lahko ustvarijo 

svojo babuško oz. kak drug prepoznavni ruski spominek 



*

*Degustacijska delavnica bo posvečena najbolj prepoznavnim 

tradicijam ruskega omizja, udeleženci boste lahko preizkusili 

nekatere najbolj znane ruske jedi. 

UP FHŠ, december 2014 



Degustacijska delavnica 

Spoznajmo rusko kuhinjo 



*

*Moskva 



*

*Peterburg 



*

*Kazanj 



*

*Soči – ruska olimpijska prestolnica 


