Na podlagi 253. člena Statuta Univerze v Mariboru je Senat Univerze v Mariboru na 33. redni seji
dne 21. 6. 2010 sprejel

spremembe in dopolnitve NAVODIL O IZVAJANJU IZBIRNOSTI MED ČLANICAMI UNIVERZE V MARIBORU,
št.: N 20/2009-41 AG

1. člen
3. odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za vse obvezne predmete, predmete posebnega statusa iz prejšnjega odstavka in druge izbirne
predmete, ki jih članica posebej ponudi študentom drugih članic, mora članica najkasneje do 1.
septembra izdelati urnik izvedbe za zimski semester in do konca zimskega semestra za letni
semester ter ga ustrezno objaviti. Urnik se lahko po tem datumu spremeni le izjemoma.«

2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
(1) »Način izvedbe izbire predmetov znotraj fakultete in potrditev izbire, kadar je le-ta
predvidena s študijskim programom, je v pristojnosti posamezne fakultete.
(2) Študenti se do 20. septembra tekočega leta elektronsko prijavijo za vpis izbranih predmetov
iz elektronskega kataloga predmetov na drugih članicah za prihodnje študijsko leto.
Izjemoma se lahko študenti, ki do navedenega datuma ne izpolnjujejo pogojev za vpis v višji
letnik, prijavijo do 30. septembra tekočega leta. Elektronska prijava za predmete
posebnega statusa se lahko zaključi prej.
(3) Koordinatorji ECTS na članici po zaključenem roku za prijavo dobijo računalniški izpis
seznama študentov matične članice in njihovih izbranih predmetov na članicah gostiteljicah,
ločeno za posamezne študijske programe. Računalniški izpis seznama dobi tudi vodja
študentskega referata. Koordinatorji v roku 7 dni od prejema seznama preverijo in s
študenti uskladijo njihove izbrane predmete ter s podpisom potrdijo izbiro.
(4) Pri pregledu prijav koordinator na matični članici preveri predvsem, če:

izbrani predmet (npr. obseg kreditnih točk) ustreza obsegu izbirnosti, kakor jo omogoča
študijski program, v katerega je vpisan študent,

študent izpolnjuje morebitne dodatne pogoje za izbrani predmet (če so za posamezne
predmete določeni posebni pogoji glede predznanja),

ne gre za predmet, ki je po vsebinah in ciljih v večji meri enak predmetu, ki ga ima študent
v svojem predmetniku ali ga je predhodno že izbral,

število prijav za posamezen predmet presega skupno število razpisanih mest za ta predmet.
(5) Koordinatorji in vodje študentskih referatov dobijo tudi izpis študentov drugih članic, ki so
pri njih izbrali določene predmete. Koordinatorji izpis pregledajo, se v primeru nejasnosti
uskladijo s koordinatorji drugih članic in po potrebi izvedejo postopek izbire. Ustreznost
potrdijo s podpisom in pošljejo kopijo drugim članicam. Izbirnost med članicami, ki ni
usklajena in pisno potrjena s strani ECTS koordinatorjev na članicah, se ne upošteva.«

3. Člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru nepremostljivih okoliščin oz. utemeljenih razlogov (naknadno ugotovljeno prekrivanje
urnikov, presežene kvote razpisanih mest pri posameznem predmetu, neustrezno predznanje), lahko
študent s soglasjem prodekana ali od njega pooblaščene osebe članice, najkasneje do 20. 10.
tekočega študijskega leta menja izbirni predmet zimskega semestra in najkasneje dva tedna po
začetku letnega semestra menja izbirni predmet letnega semestra.«

4.
(1) Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po sprejemu na Senatu Univerze v
Mariboru.
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