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 (1. stopnja) Zadnja sprememba: 5. 3. 2019

OBVEZNI PREDMETI

1. LETNIK (9 obveznih in 1 izbirni predmet)

Št. Predmeti Letnik Semester izvedbe 
2 Jezik izvedbe

1 Splošna in anorganska kemija 1. jesenski slovenski

2 Matematika 1. jesenski slovenski

3 Temelji fizike z biofiziko 1. jesenski slovenski

4 Splošna botanika 1. jesenski slovenski

5 Splošna zoologija (9 KT) 1. jesenski slovenski

6 Uvod v mikrobiologijo (3 KT) 1. 3. kvartal slovenski

7 Osnove računalništva 1. spomladanski slovenski

8 Fiziologija živali 1. spomladanski slovenski

9 Fiziologija rastlin 1. spomladanski slovenski

10 Notranji izbirni predmet 1 / zunanje izbirni predmet 1 (za 2. letnik) 
7 1.

2. LETNIK (7 obveznih predmetov, 2 izbirna predmeta in študijska praksa)

Št. Predmeti Letnik Semester izvedbe 
2 Jezik izvedbe

1 Uporabna matematika za naravoslovce 2. jesenski slovenski

2 Sistematska zoologija 2. jesenski slovenski

3 Študijska praksa z osnovami raziskovalne metodologije (15 ur) 
[4] 2. 3. kvartal slovenski

4 Organska kemija in biokemija 2. spomladanski slovenski

5 Fiziologija rastlin 2. spomladanski slovenski

6 Osnove genetike in genomike 2. spomladanski slovenski

7 Biodiverziteta in ekologija Sredozemlja 2. spomladanski slovenski

8 Statistika 2. spomladanski slovenski

9 Študijska praksa (3 tedne) 2. julij, avgust slovenski

10 Notranji izbirni predmet 3/6 2.

11 Zunanji izbirni predmet 2/4 2.

3. LETNIK (4 obvezni predmeti, 5 izbirnih predmetov in projektna zaključna naloga)

Št. Predmeti Letnik Semester izvedbe 
2 Jezik izvedbe

1 Vodni ekosistemi 3. jesenski slovenski

2 Fiziologija živali 3. spomladanski slovenski

3 Ekologija 3. spomladanski slovenski

4 Varstvena biologija 3. spomladanski slovenski

5 Seminar – zaključna projektna naloga 3.

6 Notranji izbirni predmet 4/6 3.

7 Notranji izbirni predmet 5/6 3.

8 Notranji izbirni predmet 6/6 3.

9 Zunanji izbirni predmet 3/4 3.

10 Zunanji izbirni predmet 4/4 3.

IZBIRNI PREDMETI

1 Strukture bioloških molekul 6 2., 3. ZI Andrej Perdih, Katja Lakota slovenski 1. kvartal

2 Biološke vsebine v angleškem jeziku 6 1., 2. NI, ZI Snežna Sodin Šemrl angleški jesenski

3 Okoljski monitoring 6 3. NI, ZI Samar Al Sayegh Petkovšek slovenski spomladanski

4 Evolucijska genetika 6 3. NI, ZI Elena Bužan slovenski jesenski

5 Upravljanje z zavarovanimi območji in trajnostna raba 6 3. NI, ZI Andrej Sovinc slovenski jesenski

6 Uvod v mikrobiologijo 3 2. NI, ZI Irena Maček slovenski 3. kvartal

7 GIS in osnove tematske kartografije 6 2., 3. NI, ZI Nataša Kolega slovenski spomladanski

8 Biodiverziteta in ekologija Sredozemlja 6 1. NI, ZI Boštjan Surina slovenski spomladanski

9 Biogeografija 6 3. NI, ZI Bojan Lazar slovenski spomladanski

10 Oljkarstvo 6 3. ZI Primož Simončič slovenski 1. kvartal

11 Pedologija in raba tal 6 3. ZI Dunja Bandelj slovenski 3. kvartal

12 Ekonomika kmetijstva in okolja 6 3. NI, ZI Štefan Bojnec slovenski 1. kvartal

OPOMBE:

[1] S študijskim letom 2018/19 se prične izvajati prenovljen študijski program (1. letnik - prenovljen program, 2. in 3. letnik - dosedanji program). Med večjimi spremembami je tudi sprememba imena programa.

[2] Študijski koledar 2018/19 je dosegljiv tukaj: https://www.famnit.upr.si/sl/studenti/studijski-koledar.

[3] Nosilce predmetov bo potrdil Senat UP FAMNIT v septembru 2018.

[4] V 2. kvartalu bo v okviru študijske prakse 15 ur namenjenih izobraževanju študentov na področju pisanja poročil, seminarskih nalog in diplomskega dela.

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

[6] Posamezen predmet lahko študent izbere kot notranji izbirni (NI), zunanji izbirni (ZI) oziroma notranje ali zunanje izbirni (NI ali ZI).

[7] Študent 1. letnika si lahko, namesto 1 notranje izbirnega predmeta za 1. letnik, izbere 1 zunanje izbirni predmet za 2. letnik. Izbrani izbirni predmet se mu šteje med pogoje za napredovanje v 2. letnik.

POMEMBNE INFORMACIJE ZA ŠTUDENTE PRI IZBIRI IZBIRNIH PREDMETOV:

Predmetnik programa je dostopen na spletni strani fakulete pri predstavitvi programa na naslovu http://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/dodiplomski-studij/biodiverziteta/#heading7

* izbor izbirnih predmetov naj omogoča čimbolj enakomerno študijsko obremenitev študenta skozi celotno študijsko leto, zato študentom

svetujemo, da pred izborom preverijo tudi razporeditev po semestrih;

* pri izboru zunanjih izbirnih predmetov izven vpisanega programa mora študent preveriti vsebinske omejitve, ki jih posamezen program 

določa za zunanje izbirne predmete (na spletni strani fakultete v razdelku Izobraževanje - Dodiplomski študij, pri posameznem programu

v poglavju Izbirnost);

* poleg navedenih izbirnih predmetov lahko študenti kot izbirne predmete izbirajo tudi nekatere predmete drugih študijskih programov.

V kolikor študent izbere predmet kot notranji izbirni predmet, mora biti le-ta akreditiran znotraj programa, v katerega je vpisan študent

(na spletni strani fakultete v razdelku Izobraževanje - Dodiplomski študij, pri posameznem programu v poglavju Predmetnik).

V kolikor študent izbere predmet kot zunanji izbirni predmet, mora upoštevati vsebinske omejitve programa. Študente posebej opozarjamo,

da bo urnik izvedbe teh predmetov prilagojen študentom programa, za katerega je predmet razpisan. To pomeni, da bo v primeru prekrivanj

pri izvedbi potrebno individualno dogovarjanje študenta z izvajalci 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 12. 10. 2018 (za predmete, ki se izvajajo v jesenskem semestru 2018/19) oz. 1. 3. 2019 

(za predmete, ki se izvajajo v spomladanskem semestru 2018/19). 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, 19. 9. 2018 in v tem dokumentu označene z rdečo barvo.
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