
IZVEDBA V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021 Objavljeno: 13. 7. 2020

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM UP FAMNIT: VARSTVO NARAVE (2. stopnja) Zadnja sprememba: 21. 7. 2020

OBVEZNI PREDMETI

1. LETNIK (4 obvezni predmeti, seminar, študijska praksa, 2 modularna izbirna in 2 izbirna predmeta)

Ekologija kopenskih ekosistemov 6 obvezni 1. slovenski jesenski

Sodobni pristopi k varstveni biologiji 6 obvezni 1. slovenski jesenski

Ekologija morja 6 obvezni 1. slovenski jesenski

Družbeni vidiki v varstveni biologiji 6 obvezni 1. angleški 3. kvartal

Seminar 6 obvezni 1. slovenski spomladanski

Študijska praksa 6 obvezni 1.

Modularni izbirni predmet I 6 izbirni 1.

Modularni izbirni predmet II 6 izbirni 1.

Izbirni predmet I 6 izbirni 1.

Izbirni predmet II 6 izbirni 1.

2. LETNIK (3 obvezni predmeti, 1 modularni izbirni predmet, 1 izbirni predmet in magistrsko delo)

Populacijska biologija 6 obvezni 2. slovenski jesenski

Varstvo kopenskih ekosistemov 6 obvezni 2. slovenski jesenski

Varstvena biologija morja 6 obvezni 2. slovenski jesenski

Modularni izbirni predmet III 6 izbirni 2.

Izbirni predmet III 6 izbirni 2.

Magistrsko delo 30 obvezni 2.

IZBIRNI PREDMETI

Okoljska mikrobiologija 6 izbirni - Kopno 1. modularni izbirni ALI izbirni Irena Maček slovenski jesenski

Ornitologija 3 izbirni - Kopno 1. modularni izbirni ALI izbirni Andrej Sovinc slovenski jesenski

Okoljske tehnologije 6 izbirni - Kopno 1., 2. modularni izbirni ALI izbirni Andreja Kutnar slovenski spomladanski

Paleoekologija 3 izbirni - Kopno 1., 2. modularni izbirni ALI izbirni Borut Toškan slovenski spomladanski

Biotska globalizacija v oceanih 3 izbirni - Morje 2. modularni izbirni ALI izbirni Lovrenc Lipej slovenski jesenski

Varstvena ekologija morskih sesalcev 
5 3 izbirni - Morje 2. modularni izbirni ALI izbirni Bojan Lazar angleški jesenski

Morska botanika 6 izbirni - Morje 1. modularni izbirni ALI izbirni Patricija Mozetič slovenski, angleški spomladanski

Izbrana poglavja iz zoologije morskih živali 6 izbirni - Morje 1. modularni izbirni ALI izbirni Lovrenc Lipej slovenski, angleški spomladanski

Zdravje prostoživečih divjih živali 6 izbirni - skupni 1. izbirni Vladimir Ivović slovenski jesenski

Biološki monitoring 6 izbirni - skupni 2. izbirni Elena Bužan slovenski jesenski

Vodenje projektov 6 izbirni - skupni 2. izbirni Laura Iacolina angleški jesenski

Laboratorijski praktikum 3 izbirni - skupni 1. izbirni Elena Bužan slovenski jesenski

Grajeno okolje in trajnostni razvoj 6 izbirni - skupni 2. izbirni Andreja Kutnar slovenski spomladanski

OPOMBE:

[1] Študijski koledar 2019/20 je dosegljiv tukaj: https://www.famnit.upr.si/sl/studenti/studijski-koledar.

[2] Nosilce predmetov bo potrdil Senat UP FAMNIT v septembru 2019.

[3] Kreditne točke (ECTS).

[4] Urnik izvedbe predmeta bo prilagojen le študentom navedenega letnika.

[5] Terenske vaje (TV) se bodo izvajale na Lošinju oz. drugem hrvaškem otoku, po dogovoru z izvajalcem. Študenti krijejo strošek izvedbe TV (prevoz, bivanje, prehrana).

Termin izvedbe TV bo dogovorjen med izvajalcem in študenti.

POMEMBNE INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE PRI IZBIRI PREDMETOV:

V času študija opravi študent 7 obveznih, 6 izbirnih predmetov (3 modularne izbirne in 3 izbirne), seminar, študijsko prakso ter pripravi in zagovarja magistrsko nalogo.

Študent ob vpisu v 1. letnik izbere modul. Izbira modularnih predmetov je odvisna od izbranega modula študija - vsakemu modulu pripadajo določeni izbirni predmeti.

Predmetnik programa je dostopen na spletni strani fakultete pri predstavitvi programa na naslovu http://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/podiplomski-magistrski-studij/varstvo-narave#heading7

Ob vpisu v 1. letnik študenti izberejo modul: Kopno ali Morje. Glede na modul študenti 1. letnika izberejo modularna izbirna predmeta.

V okviru izbirnosti v 1. letniku študenti izberejo 4 izbirne predmete, in sicer:

* 2 modularna izbirna predmeta (po 6 KT, skupaj 12 KT); študenti izberajo modularna izbirna predmeta v naboru izbirnih predmetov posameznega modula,

* 2 izbirna predmeta (po 6 KT, v skupnem obsegu 12 KT); študenti lahko izberejo predmete iz nabora skupnih izbirnih predmetov, modularnih izbirnih predmetov ali zunanjih izbirnih predmetov.

V okviru izbirnosti v 2. letniku študenti izberejo 2 izbirna predmeta, in sicer:

* 1 modularni izbirni predmet (po 6 KT); študenti izberejo modularni izbirni predmet v naboru izbirnih predmetov posameznega modula,

* 1 izbirni predmet (po 6 KT); študenti lahko izberejo predmet iz nabora skupnih izbirnih predmetov, modularnih izbirnih predmetov ali zunanjih izbirnih predmetov.

Naknadno spreminjanje izbirnih predmetov, ki jih študenti izberete ob vpisu bo možno le z oddajo prošnje. Prošnjo za zamenjavo

izbirnega predmeta študent izpolni preko e-obrazca v ŠISu. Študent mora prošnjo natisniti in jo posredovati v Referat 

UP FAMNIT do 15. 10. 2020 (za predmete, ki se izvajajo v jesenskem semestru) oz. 26. 2. 2021 

(za predmete, ki se izvajajo v spomladanskem semestru). Prošnje, oddane po teh datumih bo obravnavala

Komisija za študijske in študentske zadeve fakultete. V prošnji mora študent utemeljiti razloge za zamenjavo izbirnega predmeta.

MOREBITNE NAKNADNE SPREMEMBE IZVEDBE:

Morebitne naknadne spremembe izvedbe obveznih in izbirnih predmetov bodo objavljene v sredo, 16. 9. 2020 in v tem dokumentu označene z rdečo barvo.
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