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Ljubljana, 2. 6. 2020

ŠTUDENTOM, KI IMAJO PRIPRAVLJENE VPISNE LISTE ZA š. l. 2020/2021
Zadeva: Vpis v študijskem letu 2020/2021
Spoštovani.
Obveščamo vas, da ste izpolnili pogoje za vpis v višji letnik oz. v dodatno leto v študijskem letu
2020/2021, ter da imate v spletnem referatu pripravljen vpisni list za vpis.
Položnico za vpisnino boste prejeli v ločeni e-pošti na vaš elektronski naslov.
Vpis bo potekal na naslednji način:
V spletnem referatu izpolnite – popravite oziroma vpišite manjkajoče podatke na vpisnem listu. Pri vpisu
izbirnih predmetov ne smete preseči 5 % zunanje izbirnosti, ki je dovoljena na celoten študijski
program. Med zunanjo izbirnost sodijo vsi predmeti, ki niso ponujeni v naboru izbirnih predmetov in
Športna vzgoja. Če želite za izbirni predmet izbrati predmet, ki ga ni v naboru ponujenih izbirnih
predmetov, vas prosimo, da izberete opcijo »Zunanji izbirni predmet«. Predmet, ki ga želite izbrati, pa ročno
dopišete na natisnjen vpisni list. »Zunanji izbirni predmet« izberete tudi v primeru, če boste izbirne predmete
opravljali znotraj COD-a in tisti, ki boste izbirali izbirne predmete na drugih članicah UL. Naknadno nam
potem dostavite še izpolnjeni obrazec 19 – Vpis zunanjega izbirnega predmeta. Pri izbiri predmetov, ki se
izvajajo na UL FGG v zimskem semestru, upoštevajte morebitna prekrivanja v urniku zimskega semestra,
ki ga najdete na naši spletni strani pod Navodili za vpis -> Urniki. Urnik za letni semester bo pripravljen
naknadno, ker ga bomo pripravili skladno z vašo izbiro izbirnih predmetov. Šele ko bo vpisni list v celoti
izpolnjen, vam bo sistem dovolil, da ga natisnite, sicer vas bo sproti obveščal, kateri podatki še manjkajo.
Natisnjen in spodaj desno podpisan vpisni list pošljite po pošti na naslov UL FGG, Jamova cesta 2, 1000
Ljubljana.
Če bo poslana vpisna dokumentacija popolna, vas bomo vpisali, nato si boste lahko v spletnem referatu
natisnili potrdila o vpisu (zavihek »moji podatki«  »potrdila o vpisu«).
Vpisni listi študentov, ki izpolnjujete pogoje za vpis, bodo na spletnem referatu dostopni od ponedeljka
27. julija 2020 do srede, 23. septembra 2020. V izogib gneči, vas prosimo, da vpisni list izpolnite, takoj ko
izpolnite pogoj za vpis in nam ga posredujete po klasični pošti.
Študente, ki se boste vpisovali na podlagi prošenj prosimo, da vpisni list izpolnite čim prej in nam ga
posredujete do najkasneje 25. 9. 2020.
Priporočamo, da se vpišete po pošti, ker se bomo tako vsi skupaj izognili nepotrebni gneči in čakanju.
Lep pozdrav.
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