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Vpis v višji letnik, ponavljanje, dodatno leto
– oddaja prošenj
NTF › IGT › Referat › Vpis › Vpis v višji letnik
Na tej strani najdete navodila, predmetnike in pogosta vprašanja, povezana z vpisom v višje letnike, dodatno
leto in ponavljanje.
Navodila za vpis, oddaja prošenj ...
●

●

●

●

●

DODATNO-LETO-navodila-za-vpis 20-21 [pdf — 536 KB]
VIŠJI LETNIK – navodila za vpis [pdf — 440 KB]
PONAVLJANJE LETNIKA – navodila za vpis 20-21 [pdf — 639 KB]
Oddaja_studentskih_prosenj_navodila [pdf — 253 KB]
Izbor predmeta na drugi fakulteti ali programu NTF [pdf — 525 KB]

POMEMBNO OBVESTILO:
Račun boste prejeli na mail, ko prejmemo vašo dokumentacijo, postopek pa se avtomatsko zaključi s plačilom
vpisnine.
Vaš vpis bo zaključen šele takrat, ko bo sistem zaznal vaše plačilo!

Pogosta vprašanja
Želim izbrati predmet na drugi fakulteti ali na drugem študijskem programu. Kaj moram narediti? Katere
predmete si lahko izberem in za koliko KT?+
Študenti si lahko izbirne predmete v določeni višini izberete tudi na drugih programih NTF oz. drugih članicah
UL, in sicer:
– GMT, GIK, NTO, OTO, TOI, OTO-m: v višini 10 KT (za celoten študij, ne posamezno leto),
– NTO-m, GIK-m: v višini 12 KT (za celoten študij, ne posamezno leto).
Postopek: Ko boste preko VIS-a izbirali izbirne predmete, bodo na voljo le predmeti iz vašega programa.
Označite poljuben predmet, ko pa boste vpisni list natisnili, ta predmet prečrtajte in dopišite pravi predmet.
Poleg vpisne dokumentacije priložite še Obrazec za izbor predmetov izven matične fakultete ali študijskega
programa. Obrazec morate dostaviti ob vpisu oz. najkasneje do 25. 9. tekočega leta.
opisi zunanjih izbirnih predmetov 2017-2018

Ali lahko izbirni predmet zamenjam, če mi ni všeč?+
Izbirni predmet iz zimskega semestra lahko zamenjate do 10. 10. 2019.

https://www.ntf.uni-lj.si/ntf
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Izbirni predmet iz letnega semestra lahko zamenjate do 31. 10. 2019.
Obrazec najdete pod rubriko Dokumenti in obrazci.
Menjava po teh datumih žal ni več mogoča.
Obštudijska dejavnost – kot izbirni predmet želim izbrati športno aktivnost (3 KT)+
Obštudijska dejavnost je organizirana aktivnost študentov, ki se izvaja na Univerzi v Ljubljani poleg študijske
dejavnosti, skladno s standardi kakovosti izobraževanja, dvigovanja ugleda in prepoznavnosti Univerze v
Ljubljani doma in v tujini.
Študenti si v vsakem letniku lahko izberete eno športno aktivnost, ki vam prinese 3 kreditne točke (če uspešno
opravite izpit).
Več o tem si lahko preberete na:
https://www.uni-lj.si/obstudijske_dejavnosti/sport/ects_sportni_predmeti/
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