VPIS V VIŠJI LETNIK PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA:
2. LETNIK MAGISTRSKEGA V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020
PRED VPISOM MORATE IMETI V VISOKOŠOLSKEM INFORMACIJSKEM SISTEMU VIS
(v nadaljevanju: sistem VIS)
PORAVNANE VSE FINANČNE OBVEZNOSTI!
Vpisni list izpolnite preko sistema VIS na spletni strani fakultete na povezavi: https://vis.pef.uni-lj.si/
Vpis v višji letnik je možen v kolikor izpolnjujete pogoje za napredovanje po programu, ki so objavljeni v študijskih
programih: http://www.pef.uni-lj.si/149.html
Postopek vpisa:
1. Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu VIS v meniju na levi strani izberite VPISNI LIST/VPIS.
2.

Po vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list potrdite vnos z gumbom POTRDI.

3.

Izbor »D« predmetov (navodila za izbiro »D« splošnih izbirnih predmetov)
Ponudba izbirnih predmetov za študijsko leto 2019/2020 je objavljena v sistemu VIS v meniju RAZNO /
Izbirni predmeti C/D.
POSAMEZNI IZBIRNI PREDMETI SKUPINE »D« SE BODO IZVAJALI, V KOLIKOR BO DOVOLJ
PRIJAV. DOKONČNA RAZPOREDITEV BO ZNANA PO KONCU VPISNIH POSTOPKOV IN BO
RAZVIDNA V VAŠEM ELEKTRONSKEM INDEKSU V SISTEMU VIS.

4.

Vneseni podatki se izpišejo na zaslonu za ponovni pregled. Točnost podatkov dokončno potrdite z gumbom
POTRDI.

5.

V meniju izberite VPISNI LIST/TISKANJE. Pripravite tiskalnik in izberite gumb NATISNI VPISNI LIST
(okno za tiskanje se odpre po cca 10 sekundah). V kolikor vam okna ne ponudi, v orodni vrstici brskalnika izberete
Datoteka/Tiskanje. Natisnjen vpisni list preglejte in PODPIŠITE.
Če opazite, da je na vpisnem listu napaka pri vaših osebnih podatkih (zaradi vašega vnosa ali napake pri pripravi
vpisnega lista), napako ročno popravite na natisnjenem vpisnem listu in se poleg popravka podpišite. Popravek
bo vnesel referat ob prejemu vašega vpisnega lista. Ročni popravek že izbranega »C« oziroma »D« izbirnega
predmeta NI MOGOČ!

6.

Izpolnjen vpisni list skupaj z vso spodaj navedeno zahtevano dokumentacijo pošljite najkasneje do 30. 09. 2019
na naslov:
UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA
V P I S 2019/2020
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana

Zahtevana dokumentacija:
1. Izpolnjen in podpisan vpisni list + predmetnik.
2. Podpisana privolitev k uporabi osebnih podatkov (obrazec natisnite iz menija Vpisni list/Tiskanje/Natisni
priloge);
3. Kopijo potrdila o plačilu vpisnih stroškov; študenti izrednega študija še kopijo potrdila o plačilu šolnine;
Ko boste izpolnili vpisni list, boste račun za vpisnino ter ostale prispevke, povezane s študijem,
prejeli po elektronski pošti, najkasneje naslednji delovni dan po izpolnitvi vpisnega lista v sistemu
VIS.
4. Dve izpolnjeni in podpisani pogodbi – SAMO študenti izrednega študija (pogodbo natisnite iz menija
Vpisni list/Tiskanje/Natisni priloge);
5. Študentska izkaznica.
6. V kolikor to potrebujete, priložite še obrazce za mesečne vozovnice prevoznikov in obrazce za
uveljavljanje subvencioniranega prevoza za dijake in študente (obrazci so dostopni na spletnih straneh in
prodajnih mestih izvajalcev prevozov).
7. Fotokopija potrdila o plačani premiji za nezgodno zavarovanje – SAMO V PRIMERU, če ste se odločili
za zavarovanje preko zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. (glej ponudbo Zavarovalnica Adriatic
Slovenica d.d. na naslednji povezavi:
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Referat/Vpis_2019/2019_7_1_Mo%C5%BEnosti_in_pogojinezgod-zavarovanje-%C5%A1tudentov-2019-2020_s_polo%C5%BEnico.pdf
Če potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, natisnite naročilo potrdil o opravljenih izpitih iz menija Vpisni
list/Tiskanje/Natisni priloge.

VPISNI POSTOPEK BO ZAKLJUČEN SAMO PO PREJEMU ZGORAJ NAVEDENE
DOKUMENTACIJE.
Po zaključenem vpisnem postopku bo v sistemu VIS pod MOJI PODATKI/POTRDILO O VPISU omogočeno
tiskanje potrdila o vpisu.
Ostale dokumente (npr. potrdilo o opravljenih izpitih, študentska izkaznica…) boste prejeli po pošti na vaš naslov.

POGOJI ZA VPIS V VIŠJI LETNIK IN PONOVNI VPIS V LETNIK PODIPLOMSKEGA
ŠTUDIJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020
Študente podiplomskega študija obveščamo, da so pogoji za vpis v višji letnik in ponovni vpis v letnik
(ponavljanje letnika) objavljeni v študijskih programih (http://www.pef.uni-lj.si/149.html).
II. STOPNJA
PREDŠOLSKA VZGOJA
Pogoj za napredovanje v 2. letnik je opravljenih 45 ECTS iz prvega letnika.
Študent lahko ponavlja letnik, če je opravil najmanj 50% vseh zahtevanih obveznosti prvega letnika.
KOGNITIVNA ZNANOST
Pogoj za napredovanje v 2. letnik študija je doseženih 50 ECTS.
Za ponavljanje letnika mora študent ali študentka opraviti vsaj 50 % obveznosti oziroma 30 ECTS
obveznosti iz letnika, ki ga ponavlja.
POMOČ Z UMETNOSTJO
Pogoj za napredovanje v 2. letnik je opravljenih 45 KT obveznosti prvega letnika.
Študent lahko ponavlja letnik, če je opravil najmanj 50% vseh zahtevanih obveznosti prvega letnika.
SUPERVIZIJA, OSEBNO IN ORGANIZACIJSKO SVETOVANJE
Pogoj za napredovanje v 2. letnik je opravljenih 48 KT obveznosti prvega letnika.
Študent lahko ponavlja letnik, če je opravil najmanj 50% vseh zahtevanih obveznosti prvega letnika.

