Informativni dan o vpisu na magistrski študijski program 2. stopnje
KINEZIOLOGIJA
je potekal na Fakulteti za šport, 9. junija 2015 ob 12. uri
Izvleček z informativnega dneva
Zbrane študente in diplomante je uvodoma nagovoril prodekan za pedagoško dejavnost prof.
dr. Branko Škof.
Vsebino programa sta predstavila prof. dr. Vojko Strojnik (nosilec smeri Posebna telesna
aktivnost) in doc. dr. Vedran Hadžić (nosilec smeri Kinezioterapija).
Informacije o prijavi in vpisu je predstavila vodja Študentskega referata Maja Ušeničnik
Podgoršek.
Magistrski študijski program 2. stopnje Kineziologija je predstavljen tudi v Predstavitvenem
zborniku študijskega programa na spletnih straneh FŠ: http://www.fsp.unilj.si/studij/mag_2_stopnja/kineziologija/
Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje je objavljen: http://www.unilj.si/studij/studijski_programi/magistrski_programi_2_stopnja/

Pogoji za vpis
•

Diploma Univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kineziologija*.

•

Diplomanti drugih študijskih programov s področja športa, zdravja in medicine, ki morajo
imeti pred vpisom opravljene študijske obveznosti iz naslednjih predmetov (v minimalnem
obsegu):

•

Anatomija – 4 KT

•

Biomehanika - 3 KT

•

Fiziologija – 4 KT

•

Kondicijska priprava 12 KT

•

Medicina športa - 3 KT

•

Osnove gibanja v športu – 6 KT

•

Pedagogika športa – 4 KT

•

Didaktika športne vzgoje – 3 KT

•

Živčno-mehanske osnove gibanja – 6 KT

•

in PREIZKUS GIBALNIH SPOSOBNOSTI – plavanje 100 m in Cooperjev test (2400 m)

*Direktno (brez premostitveneg modula) lahko na 2. stopnjo programa Kineziologija napredujejo
tudi diplomanti prvostopenjskega študijskega programa Športno treniranje.
Razpis za vpis v premostitvene module 2015/16 in vsebina premostitvenih modulov na spletni starni
FŠ: www.fsp.uni-lj.si (novice)

Vpisna mesta 2015/16 za Slovence in državljane držav članic EU
•
•

40 rednih mest
10 izrednih mest

Šolnina za 1. letnik izrednega študija
Kineziologija, smer Posebna telesna aktivnost: 2.936,07 EUR*
Kineziologija, smer Kinezioterapija: 2.722,83 EUR*
*Znižana za 25% glede na polno ceno po ceniku UL

Prehod iz izrednega na redni študij v višji letnik je mogoč v primeru, da študent napreduje
brez prekinitve in izpolni vse študijske obveznosti prvega letnika (60 ECTS).

Omejitev vpisa
V primeru presežka prijav bodo kandidati izbrani glede na:
•

povprečno oceno študija na dodiplomskem študiju (70%),

•

povprečno oceno predmetov, naštetih pri diferencialnih obveznostih (30%).

Prijava za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje Kineziologija v 2015/16
Prijava s prijavnim obrazcem v spletni aplikaciji eVŠ na povezavi:
http://portal.evs.gov.si/prijava (možen je vnos dveh želj)
Rok za prijavo : do 10. septembra 2015!

Dokazila o izpolnjevanju pogojev (o opravljenih izpitih in diplomi) priložiti: ob prijavi ali
najkasneje do 21. septembra 2015; velja le za diplomante drugih fakultet; za diplomante FŠ
pridobimo podatke iz naše baze.
Izbor in objava kandidatov v primeru presežka prijav: do 25. septembra 2015.
Vpis v 1. letnik 2. stopnje ŠV: predvidoma 28. september 2015.

