
PRILOGA 3: Predstavitev predmeta  

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERZA NA PRIMORSKEM                              
 
 

PREDSTAVITEV PREDMETA PREDSTAVITEV PREDMETA PREDSTAVITEV PREDMETA PREDSTAVITEV PREDMETA     
(obvezne vsebine, ki jih mora vsebovati predstavitev predmeta) (obvezne vsebine, ki jih mora vsebovati predstavitev predmeta) (obvezne vsebine, ki jih mora vsebovati predstavitev predmeta) (obvezne vsebine, ki jih mora vsebovati predstavitev predmeta)     

    
    
OOOOsnovni podatki o predmetusnovni podatki o predmetusnovni podatki o predmetusnovni podatki o predmetu::::        

1. Ime predmeta: 
2. Nosilec predmeta:  
3. Število kreditnih točk (KT): 
4. Učni jezik: 
 
Osnovni podatki o študijskem pOsnovni podatki o študijskem pOsnovni podatki o študijskem pOsnovni podatki o študijskem programu, v okviru katerega je akreditiran predmetrogramu, v okviru katerega je akreditiran predmetrogramu, v okviru katerega je akreditiran predmetrogramu, v okviru katerega je akreditiran predmet::::        

5. Ime študijskega programa:  
6. Vrsta študijskega programa: (Označite tako, da bo razvidno, ali gre za »bolonjski« oz. »predbolonjski« 

program ter navedite vrsto programa. Primer: bolonjski programi: dodiplomski univerzitetni, 1. 
stopnja; dodiplomski visokošolski strokovni, 1. stopnja; podiplomski magistrski, 2. stopnja; 
podiplomski doktorski, 3. stopnja; predbolonjski programi: dodiplomski univerzitetni (pred ZVIS 
2004); dodiplomski visokošolski strokovni (pred ZVIS 2004); podiplomski magistrski (znanstveni 
študij – pred ZVIS 2004); podiplomski doktorski (pred ZVIS 2004)) 

7. Obvezni ali izbirni predmet: (obvezni/izbirni) 
8. Letnik, v katerega je umeščen predmet: 
9. Semester oz. kvartal izvedbe: 
 
Število kontaktnih ur in obseg samostojnega dela študentaŠtevilo kontaktnih ur in obseg samostojnega dela študentaŠtevilo kontaktnih ur in obseg samostojnega dela študentaŠtevilo kontaktnih ur in obseg samostojnega dela študenta::::        

10. Število kontaktnih ur: 
11. Oblike kontaktnih ur: (pri oblikah kontaktnih ur izpolnite le stolpec – redni oz. izredni študij – ki se 

nanaša na konkretno izvedbo predmeta, ki ga ponujate v okviru notranje izbirnosti)  

Oblika kontaktnih ur Št. ur na rednem 
študiju 

Št. ur na izrednem 
študiju 

Predavanja (P)   
Seminarji (SE)   
Seminarske vaje (SV)   
Laboratorijske vaje (LV)   

Terenske vaje (TV)   
Klinična vaje (KV)   
Skupaj   

Kratka predstavitev vsebine predmeta:Kratka predstavitev vsebine predmeta:Kratka predstavitev vsebine predmeta:Kratka predstavitev vsebine predmeta:        

(Obseg in strukturo predstavitve določi članica.) 
 
Drugi podatki o predmetu:Drugi podatki o predmetu:Drugi podatki o predmetu:Drugi podatki o predmetu:        

12. Obvezna študijska literatura:   
13. Preverjanje in ocenjevanje znanja:   


