CENIK STORITEV
Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem (UP FAMNIT)
v študijskem letu 2019/2020

Cenik UP FAMNIT je pripravljen na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem in je usklajen
s Cenikom Univerze na Primorskem za študijsko leto 2019/2020, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze na Primorskem na seji dne 11. 7. 2019.
Postavke cenika veljajo za študijsko leto 2019/2020.
Kjer ni določeno drugače, so cene navedene v eurih (EUR).
V cenah storitev ni vključen DDV, ki se zaračunava na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 - UPB3 in spremembe).

I. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

Znesek v EUR

1. PRISPEVKI OB VPISU
prispevki ob prvem vpisu v začetni letnik oz. v višji letnik (po merilih za prehode):
- vpisna dokumentacija
- potrdilo o vpisu (6 izvodov)
- študentska izkaznica

a)

b)

- nalepka za potrditev veljavnosti študentske izkaznice
- prispevek za informacijski sistem univerze
- prispevek za letno članarino za knjižnice univerze
- prispevek za obštudijsko dejavnost [1]
prispevki ob vpisu v višji letnik, absolventski staž oz. ob ponovnem vpisu v isti letnik:
- vpisna dokumentacija
- potrdilo o vpisu (6 izvodov)
- potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (2 izvoda)
- nalepka za potrditev veljavnosti študentske izkaznice
- prispevek za informacijski sistem univerze
- prispevek za letno članarino za knjižnice univerze
- prispevek za obštudijsko dejavnost [1]
prispevki ob vpisu v programe vseživljenjskega izobraževanja:
- vpisna dokumentacija
- potrdilo o opravljenih obveznostih programa vseživljenjskega izobraževanja
- prispevek za informacijski sistem univerze
- prispevek za letno članarino za knjižnice univerze

c)

[1]

37,11
5,27
4,56
2,44
0,18
4,95
4,71
15,00
36,19
5,27
4,56
1,52
0,18
4,95
4,71
15,00
15,69
5,27
0,76
4,95
4,71

Prispevek za obštudijsko dejavnost za študijsko leto 2019/2020 je določil Študentski svet UP FAMNIT na 11. dopisni seji dne 23. - 24. 5. 2019.

2. ŠOLNINE
a)

b)

c)

šolnina za dodiplomski redni študij po univerzitetnih študijskih programih prve stopnje - za letnik
- Varstvena biologija / Biodiverziteta
- Bioinformatika (slovenska / angleška izvedba)
- Biopsihologija
- Matematika (slovenska / angleška izvedba)
- Matematika v ekonomiji in financah
- Računalništvo in informatika (slovenska / angleška izvedba)
- Sredozemsko kmetijstvo - univerzitetni
- Sredozemsko kmetijstvo - visokošolski strokovni

[2]

šolnina za podiplomski redni študij po magistrskih študijskih programih druge stopnje - za letnik [2]
- Matematične znanosti (slovenska / angleška izvedba)
- Računalništvo in informatika
- Varstvo narave
- Biopsihologija
- Matematika s finančnim inženiringom
- Uporabna psihologija
- Trajnostno grajeno okolje (slovenska / angleška izvedba)
- Podatkovna znanost (slovenska / angleška izvedba)
šolnina za podiplomski izredni študij po doktorskih študijskih programih tretje stopnje - za letnik
- Matematične znanosti (slovenska / angleška izvedba)
- Računalništvo in informatika (slovenska / angleška izvedba)

[2]

3.150,00
3.150,00
3.150,00
3.150,00
3.150,00
3.150,00
3.150,00
3.150,00
3.255,00
3.255,00
3.255,00
3.255,00
3.255,00
3.255,00
3.255,00
3.255,00
5.100,00
5.100,00

Šolnina za letnik študijskega programa je določena za študij tujcev, ki se izobražujejo na UP FAMNIT. Šolnina za študij po javnoveljavnih študijskih programih se tujcem (državljanom držav, ki
niso članice EU) zaračunava v skladu s Pravilnikom o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
77/16). Višina šolnine za letnik študija za tujce je skladno s 3. členom pravilnika določena v enakem znesku, kot je določena za državljane Republike Slovenije za letnik izrednega študija za
posamezni študijski program. Državljanom Republike Slovenije in državljanom članic Evropske unije se šolnina za redni študij lahko zaračuna, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj
ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega se vpišejo, oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v
katerega se vpišejo, in jim je prenehal status študenta v skladu z 70. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe) na prejšnjem
študijskem programu.
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3. PRISPEVKI ZA ŠTUDIJ IN DRUGE STORITVE NA PODROČJU IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI
a)
b)
c)
d)

e)

d)

f)

četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri predmetu (učni enoti)
komisijsko opravljanje izpita pri predmetu (učni enoti)
diferencialni izpit
Priprava in zagovor zaključne naloge, magistrskega dela in doktorske disertacije za osebe iz 15. člena
- dodiplomski študijski programi
- magistrski študijski programi
- doktorski študijski programi
opravljanje študijskih obveznosti za osebe, ki so brez statusa več kot eno leto: [3]
- opravljanje izpita pri predmetu (učni enoti)
- vrednost kreditne točke za izračun cene posameznega predmeta (učne enote) [3]
* dodiplomski študij
* podiplomski študij
- praksa, nastopi
priprava in zagovor zaključne naloge (diplomska oz. magistrska naloga, doktorska disertacija) za osebe, ki so brez
statusa študenta več kot eno leto: [6]
- študijski programi 1. stopnje
- študijski programi 2. stopnje
- študijski programi 3. stopnje
vrednost kreditne točke za izračun cene posameznega predmeta (učne enote) za druge osebe (občane):
* dodiplomski študij

g)
h)

39,55
87,87
39,55
120,00
200,00
819,00
39,55
38,33
43,33
65,17

200,00
350,00
700,00
38,33

* podiplomski študij
prispevki za terenski pouk, strokovne ekskurzije
"Psihološki diferencialni modul" (PDM) za vpis v magistrski študijski program Uporabna psihologija:
Plačilo posameznega diferencialnega izpita oziroma delnega predmeta

43,33
po dejanskih stroških
39,55

[3]

V skladu s 15. členom Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem lahko študent, ki je izgubil status študenta (v primeru, ko študentu poteče abs. staž oz. se ne
vpiše v višji oz. isti letnik študija) v času enega leta od dneva, ko je prvič izgubil status študenta, opravlja vse študijske obveznosti pod enakimi pogoji kot oseba s statusom študenta. V primeru,
da je od dneva izgube statusa študenta minilo več kot eno leto oz. je študent drugič izgubil status študenta, pa plačuje vse neopravljene študijske obveznosti v skladu s 15. in 16. členom
Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UP.

4. RAZLIČNA POTRDILA, SKLEPI IN OSTALI DOKUMENTI TER REŠEVANJE VLOG
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

izdaja potrdila na podlagi uradnih evidenc (v slovenskem ali angleškem jeziku)
izdaja potrdila na podlagi ugotovitvenega postopka (v slovenskem ali angleškem jeziku)
izdaja dvojnika:
- študentska izkaznica
- diplomska listina
- priloga k diplomi (v slovenskem ali angleškem jeziku)
- ponastavitev izgubljenega gesla za dostop do storitev UP
izdaja sklepa o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi (dveh let in več)
izdaja sklepa o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi (deset let in več)
izdaja dodatne priloge k diplomi v tujem jeziku (v angleškem ali italijanskem jeziku)
reševanje vlog:
- za določitev diferencialnih izpitov za vpis v študijske programe UP FAMNIT
- za vpis po merilih za prehode
- za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih v formalnem izobraževanju
za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in s priložnostnim
učenjem
- priznavanje oz. uveljavljanje strokovne prakse
izdaja sklepa za dokup delovne dobe ali o uveljavljanju študijskih let

1,52
5,03
10,06
67,62
88,22
5,03
46,80
232,83
32,76
58,50
77,68
46,80
175,50
52,06
52,06

II. KNJIŽNIČNE STORITVE
a)

b)
c)

č)
d)

letna članarina: [4]
- študenti UP
- študenti drugih visokošolskih zavodov
- druge fizične osebe
- pravne osebe
zamudnina (enota na dan):
- dnevna zamudnina
opomin:
- prvi opomin
- drugi opomin
- tretji opomin
- opomin pred tožbo
rezervacija gradiva:
- neprevzeto rezervirano gradivo (na enoto)
medknjižnična izposoja:
- iz knjižnice članice UP
- monografija
- fotokopija članka do 10 strani
- članek, posredovan v elektronski obliki
- iz slovenskih knjižnic
- monografija
- članek

vključena v prispevkih ob vpisu
8,00
12,00
50,00
0,12
3,76
7,89
15,07
22,13
1,00

7,00
5,00
4,00
cena dobavitelja + poštnina
cena dobavitelja + poštnina
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II. KNJIŽNIČNE STORITVE
- članek, posredovan v elektronski obliki

cena dobavitelja + poštnina
cena dobavitelja + poštnina

- iz tujine

stroški storitve medknjižnične
izposoje + poštnina
0,12
20,00

- za tujino
e)
f)
g)

h)

poizvedbe po bazah - tiskanje poizvedb iz baz podatkov na stran
poizvedbe po e-virih (na uro)
odškodnina:
- izgubljeno ali uničeno gradivo
- poškodovano gradivo
- vezava gradiva
- stroški opreme nadomestnega gradiva (na enoto)
fotokopiranje (na stran):
- stran A4
- stran A3
- skeniranje (stran)

i)

priprava, vodenje in vnos osebne bibliografije

j)

poštnina

[4]

stroški nabave + stroški opreme
dejanski stroški + stroški opreme
dejanski stroški + stroški opreme
4,24
0,10
0,14
0,50
22,00 EUR / uro + administrativni
stroški
po veljavnem ceniku Pošte
Slovenije d.o.o.

V skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03) so osebe do 18. leta starosti in brezposelne osebe oproščene plačila članarine in vpisnin.

III. POSTOPEK IZVOLITVE V NAZIVE
a)
b)
c)

visokošolski učitelj ali znanstveni sodelavec (prva izvolitev)
visokošolski učitelj ali znanstveni sodelavec (ponovna izvolitev)
visokošolski ali raziskovalni sodelavec in ostali nazivi

6.500,00
5.500,00
3.000,00

Ta cenik se objavi na spletni strani UP FAMNIT.

Koper, 12. 7. 2019
Dekanja:
prof. dr. Klavdija Kutnar, l. r.
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