Informativni dan za vpis na magistrski študijski program 2. stopnje
ŠPORTNA VZGOJA
Fakulteta za šport, 13. junij 2013

Pogoji za vpis
•

Diploma Univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Športna vzgoja ali prejšnjega
univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja.

•

Diplome prvostopenjskih univerzitetnih programov Kineziologija, Športno treniranje in
Športna rekreacija ter opravljeni premostitveni moduli.

•

Diplome prvostopenjskih pedagoških univerzitetnih študijskih programov drugih fakultet in
opravljeni diferencialni izpiti do 60 KT glede na manjkajoče kompetence, ki jih določi
pristojna komisija na Fakulteti za šport

•

Diploma visokošolskega strokovnega študijskega programa za pridobitev strokovnega naziva
»Diplomirani trener« z navedbo izbrane športne panoge (Lj. in Mb) ter opravljeni
premostitveni modul.

Prijave za premostitveni modul 2013/14 pred vpisom na Športna vzgoja – 2. st.
( 2014/15)
•

Razpis za vpis v premostitvene module in vsebina premostitvenih modulov na: www.fsp.unilj.si (novice)

•

Prijavo (izpolnjen obrazec s prilogami) za premostitveni modul oddati v Študentski referat do
30. 6. 2013!

•

Prijavijo se lahko študenti 2. ali 3. letnika, absolventi ali diplomanti.

•

Premostitveni modul se bo izvajal v študijskem letu 2013/14 (študent opravlja obveznosti,
nima pa statusa študenta).

•

Obveznosti modula: skupaj s študenti prvostopenjskega študija Športna vzgoja ali v okviru
posebej organiziranega programa (odvisno od števila prijav).

•

V celoti opravljen premostitveni modul in diploma na prvostopenjskem/visokošolskem
študiju sta pogoj za vpis v 1. letnik drugostopenjskega študijskega programa Športna vzgoja.

Vpisna mesta 2013/14
•

20 rednih mest

•

20 izrednih mest

•

5 rednih mest za tujce

•

4 redna mesta za vzporedni študij

Šolnina za 1. letnik izrednega študija Športna vzgoja – 2. stopnja:
3.477,66 EUR (50% popust)

Omejitev vpisa
V primeru presežka prijav bodo kandidati izbrani glede na:
študijski uspeh na prvostopenjskem študiju (50%);
povprečno oceno pri predmetih prvostopenjskega študija s področja pedagogike in didaktike
(50%).

Prijava za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje Športna vzgoja v
2013/14

•

Prijava s prijavnim obrazcem (objavljen bo na spletnih straneh FŠ: www.fsp.uni-lj.si)

•

Rok za prijavo : do 6. septembra 2013!

•

Dokazila o izpolnjevanju pogojev (o opravljenih izpitih in diplomi) priložiti: ob prijavi ali
najkasneje do 20. septembra 2013!

•

Izbor kandidatov v primeru presežka prijav: do 27. septembra 2013.

•

Vpis v 1. letnik 2. stopnje ŠV: do 30. 9. 2013.

