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Magistrski študijski program Uporabna psihologija: Možnosti prehodov oziroma vzporednega študija za študente magistrskega študija Biopsihologija 

 

V tabeli v nadaljevanju so predstavljene možnosti prehodov oziroma vzporednega študija za študente magistrskega študijskega programa Biopsihologija v magistrski 

študijski program Uporabna psihologija.  

Študent ima skladno z veljavno visokošolsko zakonodajo možnost enkrat v času študija (na vsaki stopnji) ponavljati letnik ali zamenjati študijski program. Določilo velja 

ne glede na način študija (redni, izredni). Študent, ki to možnost izkoristi, ne more koristiti absolventskega staža.  

Prehodi med študijskimi programi. Prehodi med programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med študijskimi programi, 

akreditiranega študijskega programa, v katerega študent prehaja, ter v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. Pri prehodu se upošteva primerljivost 

študijskih programov in opravljene študijske obveznosti študenta v vpisanem študijskem programu.  

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na vpisanem študijskem programu (študijski program, iz katerega študent prehaja), 

in nadaljevanje študija v višjem ali istem letniku drugega študijskega programa (študijski program, v katerega študent prehaja). V kolikor se študent vpiše v isti letnik (2. 

letnik), je s tem izkoristil zakonsko možnost za ponovni vpis v letnik oziroma spremembo (zamenjavo) študijskega programa (t.j. pri nadaljnjem študiju na drugi stopnji 

ne more več ponavljati letnika ali zamenjati študijskega programa, prav tako pa ne more več koristiti absolventskega staža). 

V primeru omejitve vpisa bodo prijavljeni kandidati za vpis izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti na vpisanem študijskem programu 

(študijski program, iz katerega študent prehaja). 

Zamenjava študijskega programa. Iz absolventskega staža ni mogoče prehajati v nov študijski program v skladu z Merili za prehode, pač pa lahko študent zamenja 

študijski program. Zamenjava pomeni vpis v 1. letnik novega študijskega programa, študent pa je z vpisom izkoristil zakonsko možnost za ponovni vpis v letnik oziroma 

spremembo (zamenjavo) študijskega programa (t.j. pri nadaljnjem študiju na drugi stopnji ne more več ponavljati letnika ali zamenjati študijskega programa, prav tako 

pa ne more več koristiti absolventskega staža). 

V primeru omejitve vpisa bodo prijavljeni kandidati za vpis v študijskem letu 2016/17 izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija (pri tem bo upoštevano 

povprečje vseh opravljenih obveznosti v dodiplomskem programu, vključno z zaključno nalogo). 

Vzporedni študij. Uspešnim študentom, ki imajo po opravljenem 1. letniku študija povprečno oceno najmanj prav dobro (8), lahko pristojna komisija fakultete omogoči, 

da se hkrati izobražujejo po dveh študijskih programih – vzporedni študij. Vzporedni študij je možen na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze na 

Primorskem.  

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti na vpisanem študijskem programu na matični 

fakulteti. 
 
Oznake v tabeli v nadaljevanju pomenijo: 

PBP = magistrski študijski program Biopsihologija; UPsi = magistrski študijski program Uporabna psihologija; PBP-1 = 1. letnik PBP; PBP-2 = 2. letnik PBP; UPsi-1 = 1. letnik UPsi; UPsi-2 = 2. letnik UPsi; BP10 = 

dodiplomski študijski program Biopsihologija pred prenovo;  PDM = »Psihološki diferencialni modul«, t.j. predmeti, ki predstavljajo diferencialne obveznosti za vpis v magistrski študijski program UPsi za 

kandidate, ki so zaključili študij BP10 
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PBP: VPIS 
2015/16  

UPsi: MOŽNOSTI 
ZA VPIS 2016/17 

POGOJI OPOMBE 

PBP-1  UPsi-2  
(prehod) 

- Študent mora izpolnjevati pogoje za 
napredovanje v 2. letnik PBP (opravljenih 48 
KT iz predmetov 1. letnika). 

- Študent mora imeti priznanih vsaj 44 KT iz 
predmetov 1. letnika UPsi. 

- Študent prehaja iz vpisanega (PBP) na drug 
študijski program (UPsi), zato se mora pred 
vpisom v UPsi izpisati iz PBP. 

- Študent se prijavi na razpisana mesta za vpis po merilih za prehode (2. letnik).  

- Študent mora v študijskem letu 2016/17 opraviti študijske obveznosti iz PDM (kandidati, ki so 
predhodno zaključili BP-10) oziroma študijske obveznosti, ki jih določi Komisija za študijske in 
študentske zadeve UP FAMNIT (kandidati, ki so predhodno zaključili drug dodiplomski 
študijski program); obseg dodatnih študijskih obveznosti določi Komisija za študijske in 
študentske zadeve UP FAMNIT na podlagi opravljenih predmetov na dodiplomskem in 
podiplomskem študiju.  
 

PBP-1 UPsi-1  
(zamenjava 
programa) 

- Študent na magistrskem študiju še ni 
ponavljal letnika ali zamenjal magistrskega 
študijskega programa. 

- Študent prehaja iz vpisanega (PBP) na drug 
študijski program (UPsi), zato se mora pred 
vpisom v UPsi izpisati iz PBP. 

- Študent se prijavi na razpisana mesta za vpis v 1. letnik, z vpisom v UPsi pa izkoristi zakonsko 
možnost zamenjave študijskega programa oziroma ponovnega vpisa.  

- Po vpisu v UPsi lahko študent zaprosi za priznavanje študijskih obveznosti, ki jih je opravil na 
PBP. 

- Študent mora v študijskem letu 2016/17 opraviti študijske obveznosti iz PDM (kandidati, ki so 
predhodno zaključili BP-10) oziroma študijske obveznosti, ki jih določi Komisija za študijske in 
študentske zadeve UP FAMNIT (kandidati, ki so predhodno zaključili drug dodiplomski 
študijski program); obseg dodatnih študijskih obveznosti določi Komisija za študijske in 
študentske zadeve UP FAMNIT na podlagi opravljenih predmetov na dodiplomskem in 
podiplomskem študiju.  

- Študent lahko, če mu je bilo priznano večje število študijskih obveznosti in v času, krajšem od 
enega leta, opravi vse manjkajoče študijske obveznosti študijskega programa UPsi, zaključi 
UPsi v enem letu. 
 

PBP-1 UPsi-1  
(vzporedni študij) 

- Študent mora izpolnjevati pogoje za 
napredovanje v 2. letnik PBP (opravljenih 48 
KT iz predmetov 1. letnika) in dosegati 
povprečno oceno najmanj prav dobro (8). 

- Komisija za študijske in študentske zadeve 
UP FAMNIT mora študentu izdati soglasje za 
vpis na vzporedni študij. 

- Študent študira vzporedno na dveh 
študijskih programih (PBP in UPsi). 

- V študijskem letu 2016/17 sta razpisani 2 mesti za vzporedni študij, in sicer 1 na rednem in 1 na 
izrednem študiju.  

- Po vpisu v UPsi lahko študent zaprosi za priznavanje študijskih obveznosti, ki jih je opravil na 
PBP. 

- Študent mora v študijskem letu 2016/17 opraviti študijske obveznosti iz PDM (kandidati, ki so 
predhodno zaključili BP-10) oziroma študijske obveznosti, ki jih določi Komisija za študijske in 
študentske zadeve UP FAMNIT (kandidati, ki so predhodno zaključili drug dodiplomski 
študijski program); obseg dodatnih študijskih obveznosti določi Komisija za študijske in 
študentske zadeve UP FAMNIT na podlagi opravljenih predmetov na dodiplomskem in 
podiplomskem študiju.  

PBP-2  UPsi-2  
(prehod) 

- Študent mora imeti priznanih vsaj 44 KT iz 
predmetov 1. letnika UPsi. 

- Študent se prijavi na razpisana mesta za vpis po merilih za prehode (2. letnik).  

- Študent mora v študijskem letu 2016/17 opraviti študijske obveznosti iz PDM (kandidati, ki so 
predhodno zaključili BP-10) oziroma študijske obveznosti, ki jih določi Komisija za študijske in 
študentske zadeve UP FAMNIT (kandidati, ki so predhodno zaključili drug dodiplomski 
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PBP: VPIS 
2015/16  

UPsi: MOŽNOSTI 
ZA VPIS 2016/17 

POGOJI OPOMBE 

- Študent prehaja iz vpisanega (PBP) na drug 
študijski program (UPsi), zato se mora pred 
vpisom v UPsi izpisati iz PBP. 

študijski program); obseg dodatnih študijskih obveznosti določi Komisija za študijske in 
študentske zadeve UP FAMNIT na podlagi opravljenih predmetov na dodiplomskem in 
podiplomskem študiju.  

- Študent v UPsih ne more koristiti absolventskega staža. 

PBP-2  UPsi-1  
(zamenjava 
programa) 

- Študent na dosedanjem magistrskem študiju 
še ni ponavljal letnika ali zamenjal 
magistrskega študijskega programa.  

- Študent prehaja iz vpisanega (PBP) na drug 
študijski program (UPsi), zato se mora pred 
vpisom v UPsi izpisati iz PBP. 
 

- Študent se prijavi na razpisana mesta za vpis v 1. letnik.  

- Študent se prijavi na razpisana mesta za vpis v 1. letnik, z vpisom v UPsi pa izkoristi zakonsko 
možnost zamenjave študijskega programa oziroma ponovnega vpisa.  

- Po vpisu v UPsi lahko študent zaprosi za priznavanje študijskih obveznosti, ki jih je opravil na 
PBP. 

- Študent mora v študijskem letu 2016/17 opraviti študijske obveznosti iz PDM (kandidati, ki so 
predhodno zaključili BP-10) oziroma študijske obveznosti, ki jih določi Komisija za študijske in 
študentske zadeve UP FAMNIT (kandidati, ki so predhodno zaključili drug dodiplomski 
študijski program); obseg dodatnih študijskih obveznosti določi Komisija za študijske in 
študentske zadeve UP FAMNIT na podlagi opravljenih predmetov na dodiplomskem in 
podiplomskem študiju.  

- Študent lahko, če mu je bilo priznano večje število študijskih obveznosti in v času, krajšem od 
enega leta, opravi vse manjkajoče študijske obveznosti študijskega programa UPsi, zaključi 
UPsi v enem letu. 

PBP-abs  UPsi-1  
(zamenjava 
programa) 

- Študent na dosedanjem magistrskem študiju 
še ni ponavljal letnika ali zamenjal 
magistrskega študijskega programa, vendar 
je izkoristil možnost absolventskega staža.  

- Študent prehaja iz vpisanega (PBP) na drug 
študijski program (UPsi), zato se mora pred 
vpisom v UPsi izpisati iz PBP. 
 

- Študent se prijavi na razpisana mesta za vpis v 1. letnik.  

- Študent se prijavi na razpisana mesta za vpis v 1. letnik, vendar je zavezan za plačilo šolnine v 
študijskem programu UPsi (saj je že izkoristil absolventski staž in posledično ne more izkoristiti 
zakonske možnosti za zamenjavo študijskega programa oziroma ponovnega vpisa).  

- Po vpisu v UPsi lahko študent zaprosi za priznavanje študijskih obveznosti, ki jih je opravil na 
PBP. 

- Študent mora v študijskem letu 2016/17 opraviti študijske obveznosti iz PDM (kandidati, ki so 
predhodno zaključili BP-10) oziroma študijske obveznosti, ki jih določi Komisija za študijske in 
študentske zadeve UP FAMNIT (kandidati, ki so predhodno zaključili drug dodiplomski 
študijski program); obseg dodatnih študijskih obveznosti določi Komisija za študijske in 
študentske zadeve UP FAMNIT na podlagi opravljenih predmetov na dodiplomskem in 
podiplomskem študiju.  

- Študent lahko, če mu je bilo priznano večje število študijskih obveznosti in v času, krajšem od 
enega leta, opravi vse manjkajoče študijske obveznosti študijskega programa UPsi, zaključi 
UPsi v enem letu. 

 


