
Sestanek s 1. letnikom VSŠ
17. junij 2022

Tomaž Dobravec, skrbnik VSŠ



Vsebina 

1. Vpis v 2. letnik in izbira predmetov 

2. Razno

1. Prijava/odjava na izpit

2. Ankete

3. Razno (feedback)



Vpis v 2. letnik

• Pogoj za vpis v 2. letnik:          53 ECTS

+  opravljen sistematski zdravniški pregled

• Pogoj za ponavljanje letnika: 30 ECTS

• < 30 ECTS: pavziranje (brez statusa) 



Vpis v 2. letnik

• Poleti: na spletni strani bo objavljen natančen postopek za vpis

• Konec avgusta, začetek septembra: prijava preko sistema Studis

• izpolniš podatke,

• izbereš predmete,

• oddaš elektronsko vlogo.

• Pozor: če izbereš predmet iz druge fakultete, obvezno izpolni 
vlogo in priloži učni načrt (dobiš v referatu izbrane fakultete)

• V primeru težav – kontaktiraj referat



Predmetnik VSŠ

1. letnik

• 10 obveznih predmetov

2. letnik: 

• 2 obvezna: APS1 + APS2

• 7 strokovno izbirnih + 1 splošno izbirni

3. letnik: 

• 1 Obvezni: TPO 

• 4 strokovno izbirni + 1 splošno izbirni

• praksa + diplomski seminar



Izbirni predmeti

Predmeti so: obvezni, modulski, strokovno izbirni, splošno izbirni.

• Modulskih na BVS ni.

• Strokovno izbirni predmet je lahko tudi splošno izbirni predmet.

• Pri vpisu lahko splošno izbirne predmete izbirate ali iz spustnega 
seznama ali iz nabora predmetov cele UL. Če izbirate predmet 
izven seznama, v vpisni formi označite izbrani predmet z druge 
fakultete in naprej urejate fizično v ŠR.

• V okviru splošne izbirnosti ne morete izbirati računalniških vsebin 
iz drugih fakultet. Ali vsebin, ki ste jih že opravili.

https://ucilnica.fri.uni-lj.si/course/view.php?id=755#collapse-2


Prosta izbira predmetov

Pogoj: izbrati morate 2 smerna predmeta + vse pripadajoče predpogoje



Splošno izbirni predmeti

• Računalništvo v praksi I in II 3 ECTS

• Športna vzgoja 3 ECTS

• … ali kateri koli predmeti na študijskih programih 

UL z ustreznim številom točk



Računalništvo v praksi I in II

• tutorstvo (predmetno, za tuje študente, za študente s posebnimi potrebami) 
(rok za prijavo: 31. 8.)

• računalniški krožki,

• računalniška tekmovanja,

• pomoč pri organizaciji poletne šole,

• študentski izzivi,

• sodelovanje pri projektih, 

• …

• … vse po predhodnem dogovoru z izvajalcem in prodekanom.



Predmetno tutorstvo



Posebni strokovno izbirni predmeti

Tehnične veščine                                                  3 ECTS

• Matjaž Pančur: Moderna Strežniška Infrastruktura

• Tomaž Hovelja: Digitalno podjetništvo



Posebni strokovno izbirni predmeti

- Izbrana poglavja iz računalništva in informatike   (6 ECTS)

• Aleš Špetič: Upravljanje tehnoloških podjetij

- Tomaž Dobravec: Programski jezik C       (3 ECTS)

• bločno izvajanje v začetku semestra



Predvpisi

• Ob prijavi v Studis dobiš povabilo k predvpisu.

• Predvpisi odprti od 16.6. do 1.7.  (še 14 dni).

• Podatki iz predvpisa bodo uporabni za izdelavo 

urnika.

• Študenti bodo pred dejanskim vpisom obveščeni o 

predmetih, ki se prekrivajo.



Viri

• Spletna stran FRI 

• Predmetnik

• UNP

• eUčilnica

• Izbrani predmeti

• Splošne teme

• Forumi (mnenje starejših študentov)

http://www.fri.uni-lj.si


Razno

1. Prijava/odjava na izpit

2. Ankete

3. Razno (feedback)


