Priloga 4 Zapisnika dopisne seje Senata FŠ, 22. 4. 2020

PREMOSTITVENI MODUL v študijskem letu 2020/21
pred vpisom na magistrski študijski program druge stopnje Športna vzgoja
Za diplomante univerzitetnih študijskih programov prve stopnje Športno treniranje in Kineziologija
premostitveni modul obsega naslednje predmete:
Predmet

KT

Didaktika športne vzgoje 1

9

Program in letnik izvajanja
predmeta v š. l. 2020/21
2. l. ŠV

Didaktika športne vzgoje 2

6

3. l. ŠV

Pedagoška psihologija

3

2. l. ŠV

Dejavnosti v naravi

5

2. l. ŠV

Planinstvo
Alpsko smučanje in deskanje na snegu
1A in 1B
Nordijsko smučanje 1A in 1B

4

3. l. ŠV / 2. l. ŠT / 2. l. KIN

4

2. l. KIN / 2. l. ŠT

Atletika 1

4

1. l. ŠV /1. l. KIN / 1. l. ŠT

Igre z loparji 1

4

2. l. ŠV

Košarka 1

4

2. l. ŠV / 2. l. KIN / 2. l. ŠT

Nogomet 1

4

2. l. ŠV / 2. l. KIN / 2. l. ŠT

Odbojka 1

4

2. l. ŠV / 2. l. KIN / 2. l. ŠT

Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode

4

1. l. ŠV /1. l. KIN / 1. l. ŠT

Ples 1

4

1. l. ŠV /1. l. KIN / 1. l. ŠT

Rokomet 1
Športna gimnastika z ritmično
izraznostjo 1
Športna gimnastika z ritmično
izraznostjo 2

4

2. l. ŠV / 2. l. KIN / 2. l. ŠT

4

4
3

2. l. KIN / 2. l. ŠT

1. l. ŠV /1. l. KIN / 1. l. ŠT
3. l. ŠV

Op.: Študenti obeh programov opravljajo le tiste zgoraj navedene vsebine, ki jih še niso opravili v okviru svojega prvostopenjskega
programa.

Študenti prve stopnje programa Športno treniranje opravljajo premostitveni modul dve študijski
leti: v prvem študijskem letu opravljajo predmet Didaktika športne vzgoje 1 in druge, s sklepom določene obveznosti, v
naslednjem študijskem letu pa predmet Didaktika športne vzgoje 2; opravljene obveznosti pri predmetu Didaktika športne
vzgoje 1 so pogoj za opravljanje obveznosti pri predmetu Didaktika športne vzgoje 2.

Študentom Športnega treniranja, ki v dodatnem letu opravljajo prvo leto premostitvenega modula
za vpis na drugo stopnjo Športne vzgoje, Komisija iz razloga opravljanja drugega leta
premostitvenega modula lahko odobri podaljšanje statusa po dodatnem letu, vendar le v primeru,
da so izpolnjeni pogoji po 70. členu ZVis. Pogoj za odobritev podaljšanja statusa po dodatnem letu je tudi opravljen
izpit iz Didaktike športne vzgoje 1 in plačani stroški celotnega premostitvenega modula v skladu s pogodbo o izobraževanju
na premostitvenem modulu.

Skupni obseg premostitvenega modula za študente oz. diplomante študijskega programa prva stopnja
Športno treniranje je 42 do 56 KT, za študente oz. diplomante študijskega programa prve stopnje
Kineziologija pa 46 do 52 KT.

