Univerza na Primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

LEGENDA OKRAJŠAV IN OZNAK za urnik
spomladanskega semestra 2019/2020

V nadaljevanju so navedene vse okrajšave, ki so navedene na urnikih za posamezne študijske programe.

1. Okrajšave za ŠTUDIJSKE PROGRAME
Okrajšava

Študijski program

Dodiplomski študijski programi
MA

Matematika (slovenska izvedba)

MA-EN

Matematika (angleška izvedba)

RIN

Računalništvo in informatika (slovenska izvedba)

RIN-EN

Računalništvo in informatika (angleška izvedba)

MF

Matematika v ekonomiji in financah

BF

Bioinformatika

BF-EN

Bioinformatika (angleška izvedba)

BI

Varstvena biologija / Biodiverziteta

SK-VS

Sredozemsko kmetijstvo (visokošolski strokovni)

SK

Sredozemsko kmetijstvo (univerzitetni)

BP

Biopsihologija

Podiplomski magistrski študijski programi
PMA

Matematične znanosti (slovenska izvedba)

PMA-EN

Matematične znanosti (angleška izvedba)

PRIN

Računalništvo in informatika

PZ

Podatkovna znanost (slovenska izvedba)

PZ-EN

Podatkovna znanost (angleška izvedba)

PBI

Varstvo narave

PBP

Biopsihologija

PMF

Matematika s finančnim inženiringom

UPSI

Uporabna psihologija

2. Okrajšave za nekatere PREDMETE
Večina predmetov je na urniku navedenih s polnim imenom (polno ime predmeta je študentom dostopno v
ŠIS-u). Imena predmetov smo v urnikih okrajšali v naslednjih primerih:
če se predmet izvaja za več programov in ima v programih nekoliko drugačno poimenovanje;
če je predmet v posameznih programih obvezni, v drugih izbirni.

3. Oznake SKUPIN (za študente dodiplomskega študija)
Na urniku je pri vsakem bloku predavanj in vaj za predmet naveden tudi podatek o skupini (ali skupinah)
študentov pri tem bloku predavanj/vaj. Ta podatek je naveden takoj za podatkom o izvajalcu (ali
izvajalcih).
Skupina je lahko GLAVNA SKUPINA ali njena PODSKUPINA.

Za dodatna pojasnila smo dosegljivi v Referatu za študente UP FAMNIT:
referat@famnit.upr.si, 05 611 75 75

1

Univerza na Primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Glavna skupina vključuje vse študente določenega letnika in študijskega programa. Označena je tako, da
okrajšavi za študijski program (npr. MA, RIN, BF…) sledi letnik študija (1, 2, 3). Primer glavne skupine: MA3
= 3. letnik dodiplomskega študijskega programa Matematika.
Glavna skupina se lahko deli podskupine, in sicer:
če se študenti istega programa in letnika pri vajah (SV, SE, LV) delijo v več skupin (lahko le pri
nekaterih predmetih v letniku). Primer: »RIN1-1skup« = študenti 1. letnika dodiplomskega študijskega
programa Računalništvo in informatika, ki so uvrščeni v 1. skupino – skupine so navedene pod tč. a) v
nadaljevanju;
-

podskupine glavne skupine so tudi izbirni predmeti, saj jih poslušajo le študenti, ki so izbrali
posamezen izbirni predmet. Primer: »BI2-UZO« = študenti 2. letnika Biodiverzitete, ki so kot izbirni
predmet izbrali Upravljanje z zavarovanimi območni in trajnostna raba – skupine so navedene pod tč.
b) v nadaljevanju.

a)

OBVEZNI predmeti

Predmeti so označeni z glavno skupino (BP1, RIN2, BI3 …) in z njeno podskupino, v kolikor se študenti pri
vajah za posamezne predmete delijo v skupine.
V tabeli, ki je objavljena na spletni strani fakultete (https://www.famnit.upr.si//sl/urniki) v dokumentu
»Študenti po skupinah« - prvi zavihek, so navedeni predmeti in programi, pri katerih je predvidena delitev
glavne skupine v podskupine pri vajah (SV, SE, LV).
b)

IZBIRNI predmeti

Pri oznaki skupine za izbirne predmete je najprej navedena glavna skupina (BI1, BF2…), nato pa za
vezajem okrajšava za izbirni predmet (npr: BI1-BVAJ).

Za dodatna pojasnila smo dosegljivi v Referatu za študente UP FAMNIT:
referat@famnit.upr.si, 05 611 75 75
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