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Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Naravoslovnotehniške fakultete in drugih
fakultet skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi ter drugimi
predpisi.
Študenti, vpisani pred uvedbo novih študijskih programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do
ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po
programu, v katerega so se vpisali, preidejo v nov program pod istimi pogoji kot študenti novih programov.
Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi prve stopnje+
Študentom univerzitetnih študijskih programov NTF in sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve
stopnje (Tekstilstvo, Tekstilni materiali in programov v mreži AUTEX), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v nove
študijske programe NTF, se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem
programu.
Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi in univerzitetnimi programi prve stopnje+
Študenti visokošolskih strokovnih programov NTF in sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov
prve stopnje (Tekstilstvo, Tekstilni materiali in programov v mreži AUTEX), ki izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik
univerzitetnih programov NTF. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati
v novem programu.
Prehodi med višješolskimi programi, sprejetimi pred letom 1994, in univerzitetnimi programi prve stopnje+
Diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, s sorodnih študijskih področij (Tekstilstvo,
Tekstilni materiali), ki imajo tri leta delovnih izkušenj, lahko preidejo v tretji letnik.
Prehodi med višješolskimi programi po Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju in univerzitetnimi
študijskimi programi prve stopnje+
Prehod v drugi letnik univerzitetnega programa prve stopnje je mogoč tudi za diplomante višješolskih študijskih
programov (Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju) s sorodnih študijskih področij (Tekstilstvo,
Tekstilni materiali), če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje. Določijo se jim
diferencialni izpiti (Matematika 1, Kemija 1, Kemija 2, Fizika, Vlakna, Načrtovanje prej), ki jih morajo opraviti pred
vpisom v tretji letnik.
O prehodih med programi odloča Študijska komisija Naravoslovnotehniške fakultete.
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