
PRILOGA 1: Prijava študenta 

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM         

 
 
 
 

PRIJAVA ZA IZBIRNOST V ŠTUDIJSKEM LETU 20 ___ / 20 ___ 
 
 
 
 
PODATKI O ŠTUDENTU IN MATIČNI ČLANICI 

IZPOLNI ŠTUDENT!                                                Vpisna številka:  __________________________ 

Ime: ________________________________  Priimek: ____________________________________ 

Kraj in datum rojstva: ____________________   Spol:   moški / ženski 

Stalno bivališče:  
_________________________________________________________________________________ 

Začasno bivališče (če je drugo kot stalno):   
_________________________________________________________________________________ 

Kontaktni telefon(i): _____________________    E-naslov: __________________________________ 

Članica in študijski program, v katerega je študent vpisan ter podatki o vpisu: 

Naziv matične članice: 
__________________________________________________________________  

Ime študijskega programa: 
__________________________________________________________________ 

Vrsta programa
1
: ______ Letnik študija na dan prijave: ___    

Povprečna ocena vseh opravljenih obveznosti: _____ 

Koordinator na matični članici: 

Ime in priimek koordinatorja: _________________________________________________  

PODATKI O ČLANICI, KI PONUJA IZBRANE PREDMETE (ČLANICA GOSTITELJICA)   

IZPOLNI ŠTUDENT!  

Naziv članice, ki izvaja izbrani predmet: ________________________________________________  

Ime in priimek koordinatorja na članici: _________________________________________________    

 
PODATKI O IZBRANEM PREDMETU (1)   

IZPOLNI ŠTUDENT!  

Ime predmeta (ECTS
2
): _____________________________________________________ 

Ime študijskega programa: ___________________________________________________ 

Vrsta programa
1
: ______________ 

_________________________________________________________ 

                                                   
1
 Uporabite legendo oznak iz informacijskega paketa 

2
 V oklepaju vpišite število ECTS kreditnih točk za predmet (podatek iz informacijskega paketa). 
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IZPOLNI MATIČNA ČLANICA! 

Potrjujemo, da prijava vsebuje točne podatke in je v skladu z zahtevami študijskega programa, v 
katerega je vpisan študent. Študent izpolnjuje pogoje, navedene pri izbranem predmetu. 
 
Podpis koordinatorja:  ____________________________________________________ 
 

PODATKI O IZBRANEM PREDMETU (2)   

IZPOLNI ŠTUDENT!  

Ime predmeta (ECTS): 
__________________________________________________________________ 

Ime študijskega programa: 
__________________________________________________________________ 

Vrsta programa: ___________ 

__________________________________________________________ 

IZPOLNI MATIČNA ČLANICA! 

Potrjujemo, da prijava vsebuje točne podatke in je v skladu z zahtevami študijskega programa, v 
katerega je vpisan študent. Študent izpolnjuje pogoje, navedene pri izbranem predmetu. 
 
Podpis koordinatorja: _________________________________________________ 
 

PODATKI O IZBRANEM PREDMETU (3)   

IZPOLNI ŠTUDENT!  

Ime predmeta (ECTS): 
__________________________________________________________________ 

Ime študijskega programa: 
__________________________________________________________________ 

Vrsta programa: __________ 

_________________________________________________________ 

IZPOLNI MATIČNA ČLANICA! 

Potrjujemo, da prijava vsebuje točne podatke in je v skladu z zahtevami študijskega programa, v 
katerega je vpisan študent. Študent izpolnjuje pogoje, navedene pri izbranem predmetu. 
 
Podpis koordinatorja: _________________________________________________ 
 

PODATKI O IZBRANEM PREDMETU (4)   

IZPOLNI ŠTUDENT!  

Ime predmeta (ECTS): 
__________________________________________________________________ 

Ime študijskega programa: 
__________________________________________________________________ 

Vrsta programa: __________ 

__________________________________________________________ 
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IZPOLNI MATIČNA ČLANICA! 

Potrjujemo, da prijava vsebuje točne podatke in je v skladu z zahtevami študijskega programa, v 
katerega je vpisan študent. Študent izpolnjuje pogoje, navedene pri izbranem predmetu. 
 
Podpis koordinatorja: _________________________________________ 
 

 
 
 
Kraj in datum:       Podpis študenta:  
 
_______________________                                    ________________________________  


