NAVODILA ZA VPIS - PONAVLJANJE LETNIKA (študijsko leto 2019/2020)

1. KDAJ POTEKA VPIS ZA PONAVLJANJE LETNIKA?
- Vpis poteka od 29. 7. 2019 in najkasneje do 20. septembra 2019 (priporočamo, da vpis opravite
čimprej)
2. POGOJ ZA PONAVLJANJE LETNIKA
- Študent še NIKOLI NI PONAVLJAL ALI ZAMENJAL SMERI (na posamezni stopnji)
- Študent ima VSAJ 28 kreditnih točk (KT)
3. NIMAM 28 KT, ali lahko vseeno ponavljam letnik?
- Letnika ne morete ponavljati, če ne izpolnjujete pogojev iz točke 2.
- če imate OPRAVIČLJIVE RAZLOGE in USTREZNA DOKAZILA, si lahko STATUS ŠTUDENTA PODALJŠATE
- navodila in pogoje za podaljšanje statusa najdete v dokumentu »Oddaja prošenj- navodila«
4. POSTOPEK PONOVNEGA VPISA
 V roku, ki je za to določen pošljite e-mail, da želite letnik ponavljati v referat
(barabra.lavrinc@ntf.uni-lj.si ), da vam odpremo Vpisni list na VISu.
 izpolnite vpisni list, ga natisnite in PODPIŠITE
5. KAJ POTREBUJEM, DA BO VPIS IZVRŠEN?
- Podpisan vpisni list
- Pisemsko ovojnico formata A5 (obvezno) s čitljivo napisanim vašim imenom in priimkom (v
zgornjem desnem kotu)
- študentsko izkaznico (če želite prejeti študentsko nalepko)
- IZPOLNJEN LPP obrazec za mesečno vozovnico (če želite)
6. KAM DOSTAVIM/POŠLJEM POTREBNO DOKUMETNACIJO?
Dve opciji:
- ali PRIPOROČENO po pošti na naslov:
Naravoslovnotehniška fakulteta-Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Referat za študentske
zadeve, Snežniška ul. 5, 1000 LJUBLJANA, s pripisom »ZA VPIS- ponavljanje«.
-ali osebno oddate v nabiralnik pod okencem študentskega referata v 1. nadstropju.
7. KDAJ IN KAKO DOBIM POTRDILA O VPISU
- ko bomo potrdili vaš vpis, boste po e-pošti prejeli račun za vpisnino
- ko račun plačate, s POTRDILOM O PLAČILU vpisnine pri vratarju prevzamete vaša potrdila in ostalo
dokumentacijo
8. OPOZORILO
Za študente, ki so od vključno od 2012/2013 dalje spremenili študijski program ali ponavljali letnik,
vpis v dodatno leto (absolvent) ne bo mogoč.

Študentom v izogib na čakanje potrdil o vpisu priporočamo, da vpis opravijo TAKOJ, KO IZPOLNIJO
POGOJE ZA VPIS.

