ASISTENT je (običajno mlajši) pedagog, ki vodi vaje. Ker je po letih bližje študentom, je
priljubljena tarča njihovih vprašanj. To posebej velja za študente, ki se bojijo profesorjev. Glej tudi
KABINET.
AVDITORNE VAJE so vaje, kjer se običajno rešuje naloge na tablo ali v zvezke, brez uporabe
računalnikov.
DEKAN je glavni na fakulteti. Z vidika študentov nekaj takega kot ravnatelj (glej tudi PRODEKAN).
DISCIPLINSKA KOMISIJA je organ fakultete, na katerem končajo študenti, ki prepisujejo
domače naloge, seminarje, izpite... Disciplinski postopek je neprijetna zadeva, ki vključuje
uradno vročitev pošte, zaslišanje pred komisijo ter predstavniki študentov in fakultete, konča pa
se s kaznimi od enoletne prepovedi opravljanja obveznosti do izključitve iz fakultete.
DOCENT je vrsta univerzitetnega učitelja (glej UNIVERZITETNI UČITELJ). Primerki te vrste so
navadno mlajši.
DOMAČA NALOGA običajno zahteva oddajo datoteke specifičnega tipa na Učilnico (glej
UČILNICA). Domače naloge so lahko programerske, računske, besedilne,... Domače naloge so
potrebne, ker se človek kaj nauči le, če sproti utrjuje snov.
ELEKTRONSKI NASLOV je naslov, na katerega dobivaš elektronsko pošto. Ob vpisu si dobil
naslov oblike jn1234@student.unilj.si, na katerega boš dobival obvestila fakultete, zato ga
obvezno spremljaj. Elektronski naslovi fakultetnega osebja so oblike janez.novak@fri.unilj.si.
ELEKTRONSKO SPOROČILO je oblika komuniciranja, ki kljub svoji sodobni naravi vsebuje uvodni
pozdrav z ustreznim naslavljanjem prejemnika (glej NAZIV), pravilno oblikovane stavke v slovenskem
jeziku (glej SLOVENŠČINA) in zaključni pozdrav s podpisom. Če naslovnik na tvoje sporočilo ne
odgovori, glej ELEKTRONSKO SPOROČILO.
FACEBOOK je priljubljen način, s katerim se lahko med laboratorijskimi vajami izogneš temu,
da bi se kaj naučil.
FORUMi na Učilnici (glej UČILNICA) so kraji na spletu, kjer lahko sprašuješ stvari, povezane s
posameznim predmetom ali odgovarjaš na vprašanja, ki jih zastavljajo kolegi. Uporabljaj jih!
GOLJUF je bizgec, ki s prepisovanjem in drugimi navidez domiselnimi metodami ustvarja vtis,
da je naredil, česar v resnici ni, ali da zna, česar v resnici ne. S tem trati svoj čas, čas učiteljev
in davkoplačevalski denar, ne da bi se zavedal, da ga bo pomanjkanje znanja teplo vse do
upokojitve (če bo brez znanja sploh dobil delo).
GOVORILNE URE so čas, ko ti je učitelj ali asistent še posebej na voljo za vsa vprašanja. (Ker
si samostojna odrasla oseba, za razliko od osnovne šole na fakultetah na govorilne ure prideš ti,
ne tvoji starši.) Učitelja najdeš v KABINETU, asistenta v LABORATORIJU.

IZPIT je končni preizkus znanja pri predmetu. Izvaja se v pisni ali ustni obliki ali v obeh. Nanj se
je potrebno prijaviti preko informacijskega sistema Studis najkasneje do 01:00 zjutraj na dan pred
dnevom izpita. Glej tudi PLAVANJE.
IZPITNI ROK je datum zaključnega izpita pri predmetu, ki je razpisan v informacijskem sistemu
Studis. Za vsak predmet, ki ima zaključni izpit, so razpisani trije izpitni roki, dva v IZPITNEM
ODBOBJU po koncu semestra, v katerem se je predmet izvajal, in en v jesenskem izpitnem
obdobju.
IZPITNO OBDOBJE je čas, ko so organizirani izpiti pri predmetih. Zimsko izpitno obdobje traja
štiri tedne po koncu zimskega semestra, v njem sta za vsak predmet zimskega semestra
razpisana dva IZPITNA ROKA. Poletno izpitno obdobje traja štiri tedne po koncu letnega
semestra, v njem sta po dva izpitna roka za vsak predmet letnega semestra. Jesensko izpitno
obdobje traja od srede avgusta do srede septembra, v njem je po en izpitni rok za vsak predmet.
IZREDNI PROFESOR je univerzitetni učitelj nekje na sredi svoje kariere.
KABINET je običajno ime za pisarno, v kateri prebiva učitelj. Kadar je doma, z veseljem
sprejema obiske vedoželjnih študentov. To vključuje tudi študente, ki na predavanjih česa niso
razumeli. Še posebej radi pa imajo prebivalci kabinetov študente, ki so razumeli vse in jih zanima
še kaj več. Glej tudi GOVORILNE URE.
KAJENJE je zdravju škodljiva aktivnost. Na območju fakultete je prepovedana.
KOLOKVIJ je preizkus znanja, ki pri nekaterih predmetih predstavlja del sprotnih obveznosti.
Uspešno opravljeni kolokviji so lahko pogoj za pristop k izpitu, v nekaterih primerih pa ga
nadomeščajo.
KOMISIJSKI IZPIT je izpit, pri katerem komisija pregleda študentov pisni izdelek in/ali je prisotna
na ustnem izpitu. To se zgodi, kadar je študent že trikrat neuspešno opravljal določen predmet.
Komisijski izpiti niso strožji od običajnih, namen komisije je le, da poskrbi, da je ocenjevanje
čimbolj objektivno.
LABORATORIJ je prostor, kjer živijo asistenti, mladi raziskovalci, ostali raziskovalci in podobni.
V laboratorijih se dogaja veliko zanimivega. Če te kakšno področje računalništva posebej
zanima, vpadi v pristojni laboratorij in vprašaj tam prisotne, ali se lahko družiš z njimi.
LABORATORIJSKE VAJE so vaje, kjer se za reševanje problemov intenzivno uporablja
računalnike. Glej tudi FACEBOOK.
NAZIV oz. AKADEMSKI NAZIV je nekaj podobnega kot vojaški čin. Tako kot polkovniku Zajcu
rečemo "polkovnik Zajec" ali, če ga pokličemo na hodniku, "gospod polkovnik" (ne pa gospod
Zajec ali celo samo Zajec), tudi učitelje in asistente kličemo "profesor Modrinjak", "docent
Modrinjak" oz. "asistent Modrinjak". (Priimek po potrebi ustrezno zamenjaj.) Takšne nazive

uporabljamo tako v govorni kot v pisni komunikaciji. V uradnih dokumentih se poleg tega uporabi
še dr. ali mag., torej "prof. dr. Modrinjak".
PAVZIRANJE je neugodno stanje, ki doleti študenta, ki ni opravil dovolj izpitov, da bi se lahko
vpisal v višji letnik ali vsaj ponavljal trenutnega (glej tudi PONAVLJANJE LETNIKA). Pavzerji
nimajo študentskega statusa in ugodnosti, ki jih ta prinaša. Tudi opravljanje vaj in izpitov zanje ni
zastonj, temveč jih morajo plačevati za vsak predmet posebej.
PLAVANJE je telesna aktivnost, s katero se obdržimo nad vodo oz. po njej celo potujemo.
Plavati se je nemogoče naučiti v enem tednu, temveč ga je za uspešno opravljen preskus
potrebno vaditi daljši čas. Enako velja za večino predmetov na FRIju. Če se ne boš učil sproti,
temveč en teden pred izpitom, ti bo na izpitu tekla voda v grlo, nato pa boš verjetno utonil.
POLETNA ŠOLA FRI je sestavljena iz delavnic z različnih področij računalništva v poletnem
času. Nekatere delavnice so namenjene učencem, nekatere dijakom, nekatere pa študentom.
PONAVLJANJE LETNIKA doleti študente, ki niso opravili dovolj izpitov, da bi se lahko vpisali v
višji letnik, a dovolj, da smejo ponavljati. Ponavljati smeš enkrat samkrat v času študija!
PREDAVALNICA je prostor, kjer se študenti naučijo veliko novega, če a) zahajajo vanj in b) v
njem nimajo prižganih prenosnikov, temveč zvezke.
PREDAVATELJ je učitelj, ki se dobro spozna na praktične vsebine in je nosilec predmetov na
visokošolskem strokovnem študiju s poudarkom na praktičnih znanjih.
PREDAVANJA so ure namenjene razlagi snovi.
PRODEKANI so dekanove desne roke. Ima namreč štiri (poleg originalne, priraščene). Najbolj te
zanima prodekan za pedagoško delo. Po potrebi ga lahko poiščeš, če ti pri kaki zadevi ni mogel
pomagati ne ŠTUDENTSKI REFERAT ne SKRBNIK.
REDNI PROFESOR je fakultetni učitelj, ki je običajno že malo starejši (ni pa nujno).
ROBOLIGA je vsakoletno tekmovanje v programiranju robotov Lego Mindstorms.
ROK je datum (včasih tudi ura), do katerega je potrebno kaj storiti, recimo oddati domačo nalogo
ali seminar. Če poskušaš dotično reč oddati po roku, je to tako, kot če poskušaš vstopiti v
avtobus, ki je že odpeljal. Rokov se je dobro držati.
SEMESTER je polovica študijskega leta. Vsak semester traja 15 tednov. Zimski semester se
začne 1. oktobra in konča proti koncu januarja, letni semester pa se začne štiri tedne po koncu
zimskega semestra in konča v začetku junija. Natančne datume najdeš v univerzitetnem
študijskem koledarju.

SEMINARSKA NALOGA obširnejša programerska naloga ali krajše strokovno delo, v katerem
se obdela izbrana tema. Seminarska naloga je oblika sprotnega dela, ki je zahtevana pri
nekaterih predmetih.
SENAT je organ, ki vodi fakulteto. Senat sprejema vsa pravila (razen teh, ki jih postavi univerza
ali država), voli v učiteljske nazive (glej UNIVERZITETNI UČITELJ) in podobno.
SKRBNIK ŠTUDIJA je učitelj, ki je zadolžen za posamezni študijski program. Spoznal ga boš v
prvih dneh študija in ob prelomnih trenutkih, kot je, recimo, čas, ko boš izbiral izbirne predmete
ali ko boš pred pisanjem diplome. K njemu se lahko zatečeš z vsebinskimi vprašanji, lahko mu
prideš pohvalit druge učitelje ali asistente, ali pa mu potožiš o čem neprijetnem. S formalnimi
vprašanji (različni datumi in obrazci) se obrni na ŠTUDENTSKI REFERAT.
SLOVENŠČINA je jezik, ki ga (z izjemo tujih študentov!) uporabljamo pri komuniciranju in v
pisnih izdelkih. Med značilnostmi slovenščine omenimo, na primer, velike začetnice, ločila
(vključno z vejicami) in sklone. Ma tut pouhn dialektov ampak te so bl za govort ne za pisat.
SPLETNI KVIZ je kviz objavljen na Učilnici (glej UČILNICA). Za reševanje kviza je lahko na voljo
ali eden ali več poskusov. Lahko so tudi časovno omejeni – ob odprtju kviza se začne odštevanje
razpoložljivega časa, ki je na voljo za reševanje. Ponekod se uporabljajo tudi za preverjanje
prisotnosti na vajah. Kakršnokoli goljufanje pri spletnih kvizih se lahko na DISCIPLINSKI KOMISIJI
kaznuje celo z izključitvijo s fakultete.
SPROTNE OBVEZNOSTI so obveznosti pri predmetu, ki jih morajo študenti uspešno opraviti v
predpisanih rokih med semestrom, da lahko na koncu pristopijo k izpitu. Lahko so v obliki
domačih nalog, spletnih kvizov, seminarskih nalog ali kolokvijev. Vse sprotne obveznosti mora
študent reševati samostojno, razen če je eksplicitno določeno drugače. Vaje in sprotno delo
veljajo samo do konca tekočega študijskega leta. Če ne opraviš predmeta v tem obdobju, moraš
prihodnje leto ponovno opravljati vaje in sprotne obveznosti.
STUDIS je študentski informacijski sistem. V njem se prijavljaš na izpite, vpisuješ v višji letnik in
podobno.
ŠTUDENTKA RAČUNALNIŠTVA je oseba ženskega spola, ki študira računalništvo. (Glej tudi
http://youtu.be/bC4kyAAwDg)
ŠTUDENTSKA ANKETA je anketa ob koncu izvajanja predmeta, ki se ti jo splača izpolniti, da
učitelju in asistentom poveš, kaj ti je bilo pri predmetu še posebej všeč (in kaj ne, če se ravno
najde kaj takšnega). Če se ti zdi, da z izpolnjevanjem ankete ne boš ničesar spremenil, se
krepko motiš.
ŠTUDENTSKI REFERAT je pisarna, ki se ukvarja z vsemi formalnimi zadevami, povezanimi s
študijem. Prijazne gospe in gospod ti lahko odgovorijo na vsa vprašanja v zvezi z datumi in
obrazci (slednje tudi sprejemajo in izdajajo). Ker je študentov veliko, njih pa malo, imajo veliko
dela, zato jih obiskuj v uradnih urah. Tudi če jim pošlješ elektronsko pošto, ki bo primerno

naslovljena in napisana v slovenščini (glej SLOVENŠČINA), bodo prijazno odgovorili, čeprav
morda šele jutri.
ŠTUDENTSKI SVET je organ fakultete, prek katerega študenti vplivajo na vse, kar se dogaja na
fakulteti. Predstavnikom Študentskega sveta lahko zaupaš vse. Celo dobro je, če to počneš. Še
boljše bo, če sam postaneš eden od njegovih članov.
ŠTUDIJSKA PRAVILA so objavljena na domači strani FRI in določajo vse v zvezi s tvojim
študijem. (Razen tistega, česar ne določajo, ker je določeno drugje.) Koristno je, če jih poznaš.
Niso dolga.
TL;DR je kratica, katere pomena v zvezi s fakultetnimi objavami raje ne poznaj.
UČBENIK je knjiga, iz katere se učimo. Včasih ga napiše profesor sam; takšni učbeniki se
navadno še posebej prilegajo predmetu. Različne prosojnice in zapiski niso zamenjava za
učbenik, kadar je predpisan.
UČILNICA (z veliko začetnico, Učilnica) je spletna stran z naslovom http://ucilnica.fri.unilj.si. Na
njej so vsi materiali, povezani s predmeti, od zapiskov, prosojnic in zanimivih povezav, do nalog
za vaje in, pogosto, celo starih izpitov. Prek Učilnice boš oddajal domače naloge, reševal kvize,
pisal na forume.
UNIVERZITETNI PROGRAMERSKI MARATON je tekmovanje iz programiranja za študente.
Najboljši študenti se uvrstijo na srednje evropsko tekmovanja in, če so še med najboljšimi, na
svetovni finale.
UNIVERZITETNI UČITELJ je oseba, ki se je izkazala z znanstvenimi dosežki, pomembnimi v
svetovnem merilu in ima veliko pedagoških izkušenj, zato ji je Univerza v Ljubljani podelila naziv
predavatelj, višji predavatelj, docent, izredni profesor ali redni profesor (glej tudi NAZIV). Učitelji
predavajo in ocenjujejo znanje študentov.
URNIK je tabela, objavljena na naslovu urnik.fri.unilj.si, v kateri piše, kdaj boš v katerem
prostoru poslušal koga in o čem bo govoril. Objavljen je tik pred začetkom semestra, vendar se
lahko v naslednjih dneh še nekoliko spremeni, ker je število študentov pri predmetih v višjih
letnikih dokončno znano šele v začetku oktobra.
VAJE so ure namenjene praktični razlagi snovi, kjer je prisotnost običajno obvezna. Ločimo dve
vrsti vaj, AVDITORNE VAJE in LABORATORIJSKE VAJE. Če predmeta ne opraviš, moraš vaje
prihodnje leto ponovno obiskovati!
VIŠJI PREDAVATELJ je učitelj na visokošolskem strokovnem študiju.

