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VPIS V VIŠJI LETNIK, PONAVLJANJE LETNIKA IN VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ
V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019 NA VSEH STOPNJAH ŠTUDIJA
KDO

OD

DO

ŠTUDENTI, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE ZA
NAPREDOVANJE

20. 8. 2018

21. 9. 2018

ŠTUDENTI, KI SE VPISUJEJO V
ABSOLVENTSKI STAŽ

20. 8. 2018

3. 9. 2018

od izdaje
odločbe

28. 9. 2018

ŠTUDENTI, KI SE VPISUJEJO NA
PODLAGI POZITIVNE ODLOČBE
KOMISIJE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE
 izjemni vpis v višji letnik
 ponavljanje letnika

OPOMBE

Rezultati bodo objavljeni v AIPSU.
Vpis opravite po objavi
rezultatov.

Vpis poteka elektronsko, preko sistema AIPS. Vpišete se lahko vsi, ki izpolnjujete pogoje za vpis (pogoji
so objavljeni na spletni strani fakultete: : http://feri.um.si/studij/programi/) ali pa Vam je vpis odobrila
Komisija za študijske zadeve UM FERI.
Med postopkom e-vpisa boste izvedli naslednje postopke:
1. Izpolnili ankete
2. Prebrali navodilo za izvedbo e-vpisa na svojem AIPS računu
3. Izbrali vrsto vpisa:
− ponovni vpis, vpis v višji letnik, absolventski staž (absolventski staž se lahko vpišete vsi, ki še
niste ponavljali letnika ali spremenili študijskega programa)
4. Izpolnili vpisni list (preverite podatke in jih po potrebi spremenite ali dopolnite - telefon, stalni
naslov, KLASIUS,…)
za pomoč pri izpolnjevanju - KLASIUS - SRV
15001 srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje
15002 srednje splošno izobraževanje
16101 višje strokovno izobraževanje po 1995
16102 višješolsko izobraževanje pred 1994
16202 visokošolsko strokovno izobraževanje – stari ŠP
16203 visokošolsko strokovno izobraževanj – bolonjski ŠP
16204 visokošolsko univerzitetno izobraževanj - bolonjski ŠP
17002 visokošolsko univerzitetno izobraževanje – stari ŠP

poklicna matura
splošna matura
inž.
inž.
dipl. inž.
dipl. inž. (VS)
dipl. inž. (UN)
univ.dipl.inž.

5. Izbrali izbirne predmete:
Pri izbiri obvezno upoštevajte:
- stopnjo in način študijskega programa (visokošolski strokovni, univerzitetni ali magistrski) –
npr. študenti prve stopnje ne morejo izbrati predmetov iz programov druge stopnje in obratno;
- semester izvajanja predmeta, v katerem se lahko predmet izvaja – npr. predmetov zimskega
semestra ne morete izbirati kot predmete poletnega semestra;
- število ECTS – izbrani predmet mora imeti najmanj takšno število ECTS kot je navedeno v
predmetniku, lahko tudi več;
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-

(morebitne) pogoje za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti izbirnega
predmeta, ki so navedeni v učnem načrtu predmeta.

Nabor predmetov:
- Izbirnost med članicami Univerze v Mariboru
Nabor predmetov se nahaja na AIPSU, v Katalogu študijskih programov in učnih enot
(https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp). Pri predmetih je v stolpcu »izbira« označeno, ali je
predmet ponujen v izbiro študentom drugih fakultet, v stolpcu »kvota« pa je navedena
omejitev glede števila študentov, ki lahko izberejo predmet. Izbiro opravite elektronsko, preko
Kataloga študijskih programov in učnih enot (prijavite se z uporabniškim imenom in geslom in
izbran predmet dodate v košarico).
- Izbirnost med študijskimi programi FERI
Če študent želi izbrati predmet iz drugih študijskih programov FERI, si lahko vsebine le-teh v
Katalogu študijskih programov in učnih enot. Vpisni dokumentaciji obvezno priložite
podpisano soglasje vodje ŠP (najdete ga v prilogi).
Skupna vrednost ECTS določenega letnika mora obsegati najmanj 60 ECTS, posameznega
semestra najmanj 30 ECTS.
6. Potrdili vpis
7. Natisnili vpisni list in ga podpisali
ter ga skupaj s prilogami poslali v Referat za študentske zadeve (Koroška cesta 46, 2000 Maribor)
ali pa vpisno dokumentacijo prinesli v času uradnih ur, vsak delovnik od 11. do 13. ure.
Vpisna dokumentacija zajema:
- podpisan in izpolnjen elektronski vpisni list (vpisani morajo biti tudi izbirni predmeti),
- študentsko izkaznico,
- soglasje vodje ŠP za zamenjavo izbirnega predmeta (samo v primeru, če v okviru izbirnosti
izbirate izbirni predmet drugega študijskega programa, ki ga ni na predmetniku – predmetniki
so objavljeni na http://feri.um.si/studij/programi/)
- kuverto formata A5 z nalepljeno znamko v višini 1,44 EUR (za priporočeno pismo) in napisanim
vašim naslovom bivališča.
Brez v referat oddane vpisne dokumentacije Vas ne moremo vpisati. Samo elektronski vpis ni
dovolj!
Navodila za plačilo vpisnine
Vpisne stroške v višini 20 EUR poravnate v osmih dneh po prejemu računa.
Rok ureditve vpisa:
Vpisno dokumentacijo Vam bomo v roku petih delovnih dni vrnili po pošti. Vsem študentom bomo
k vpisni dokumentaciji priložili potrdila o vpisu in potrdila o opravljenih izpitih.
POMEMBNO:
Uredite si prejemanje e-pošte na študentski naslov ime.priimek@student.um.si, saj Vam bomo vsa sporočila
pošiljali izključno na ta naslov.
Želimo Vam uspešen študij!
Lep pozdrav.
Vodja Referata za študentske zadeve
Vladka Kožuh Ledinek, mag. jav. upr.
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