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PREMOSTITVENI MODUL v študijskem letu 2020/21
pred vpisom na magistrski študijski program druge stopnje Športna vzgoja
RAZPIS
Za opravljanje obveznosti pred vpisom na 2. stopnjo Športne vzgoje se lahko prijavijo študenti
po 3. letniku študija ali diplomanti naslednjih študijskih programov:
1. prvostopenjskega študijskega programa Športno treniranje, Kineziologija in Športna
rekreacija, UL, Fakultete za šport,
2. prvostopenjskih pedagoških univerzitetnih študijskih programov (če diferencialne
obveznosti, ki jih je potrebno opraviti pred vpisom na drugo stopnjo zaradi razlik med
programoma, in jih določi Komisija za študijske zadeve, ne presegajo 60 KT).
Vsebina premostitvenega modula za študente oz. diplomante študijskih programov prve stopnje
Kineziologija in Športno treniranje je navedena v Prilogi 1 tega razpisa.
Kandidati za vpis v premostitveni modul morajo v Študentski referat oddati IZPOLNJEN
PRIJAVNI OBRAZEC (Priloga 2 tega razpisa) z zahtevanimi prilogami.
Obvezne priloge prijave za premostitveni modul samo za kandidate, navedene pod točko 2, so:
• potrdilo o aktualnem statusu v prvostopenjskem programu oz. diploma prvostopenjskega
programa;
• zbornik prvostopenjskega študijskega programa;
• potrdilo o opravljenih obveznostih v tem programu.
Rok za oddajo prijave za premostitveni modul 2020/21 je 1. avgust 2020. Po roku oddane prijave
ne bodo upoštevane.
Prijave v premostitveni modul bo obravnavala Komisija za študijske zadeve, ki bo kandidatom
izdala sklep o določitvi obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija na drugostopenjskem
študijskem programu Športna vzgoja, ter o stroških izobraževanja.
Način izvedbe:
Premostitveni modul bodo kandidati opravljali v okviru posebej organiziranega pedagoškega
procesa ali skupaj z rednim pedagoškim procesom (v primeru majhnega števila prijav) v študijskem
letu 2020/21. Cena izobraževanja bo odvisna od obsega obveznosti, ki bodo kandidatu določene,
glede na različnost študijskega področja iz katerega želi nadaljevati študij na drugi stopnji.
Diploma ustreznega prvostopenjskega programa in v celoti opravljene premostitvene
obveznosti so pogoj za vpis v prvi letnik magistrskega programa druge stopnje Športna
vzgoja (najprej v študijskem letu 2021/22). V primeru, da bo prijav za drugostopenjski program
več ko razpisanih mest, bodo vsi prijavljeni kandidati (brez in z opravljenim premostitvenim
modulom) obravnavani za vpis enakovredno, po kriterijih, ki so določeni s študijskim programom
v primeru omejitve vpisa. To so:
•
•

Študijski uspeh na prvostopenjskem študiju (50%);
Povprečno oceno pri predmetih prvostopenjskega študija s področja pedagogike in didaktike (50%).
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