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PROSTOR IN REKREACIJA, ŠPORTNA VADBA TER
ŠPORTNA TEKMOVANJA ZA ŠTUDENTE UL FA V
ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018
V študijskem letu 2017/2018 na Fakulteti za Arhitekturo Univerze v Ljubljani potekata dva
programa:


Izbirni predmet Prostor in rekreacija (3KT)-Enoviti magistrski študij program ARHITEKTURA/Izbirni





Športna vadba za vse študente UL FA,
Ligaška tekmovanja UL v odbojki, košarki, nogometu, tenisu,
Panožna prvenstva UL v orientacijskem teku, plavanju, namiznem tenisu, skvošu, hitropoteznem šahu,

predmeti skupine B1,

badmintonu, judu, pikadu, curlingu, biljardu, rokometu, jadranju, odbojki na mivki, atletiki, golfu in košarki 3na3.

Izbirni predmet lahko študenti izberejo enkrat v času študija, pri vpisu v višji letnik na začetku
študijskega leta. V vadbene programe se vpišejo preko spletne učilnice http://ucilnica1718.fa.uni-lj.si/,
kjer so objavljene vse informacije o predmetu (pravila, navodila, kriteriji ocenjevanja, urnik ipd.).
Športna vadba je namenjena vsem študentom UL FA za vzdrževanje zdravega in aktivnega načina
življenja med študijskim letom. Za študente s posebnimi potrebami bomo izvajali vadbo po dogovoru
preko celega leta. Na športno vadbo se lahko študenti prijavijo vsako leto na začetku študijskega leta.
Prijave se sprejemajo do zasedenosti prostih mest preko spletne učilnice (B1, Prostor in rekreacijašportna vadba).
Izbirni predmet in športna vadba zajemata naslednje športne zvrsti: košarko, nogomet, odbojko, fitnes,
funkcionalno vadbo, namizni tenis, tek v naravi, aerobiko, družabne plese in različne športne aktivnosti
v naravi (kolesarjenje, planinarjenje, tečaje jadranja, enodnevne smučarske izlete, smučarske tečaje,
kajakaštvo, rafting, Flying Fox in drugo). Vsa obvestila o aktivnostih v naravi bodo objavljena na
spletnih straneh fakultete in v forumu spletne učilnice. Program se izvaja na različnih lokacijah:
Univerzitetna športna dvorana v Rožni dolini, bazen Tivoli, ŠRC Ježica, Stadion ŽŠD Ljubljana ŠiškaŽak, Plesni center Moj korak in Športno društvo Konex ter pri aktivnostih v naravi različne lokacije po
Sloveniji in tujini.
V objektih, kjer poteka vadba se morajo študenti držati urnika in hišnega reda. Vstop v športno
dvorano v Rožni dolini in bazen Tivoli je možen z dovolilnicami, ki jih študent dobi pri profesorju
športne vzgoje.
Prosimo študente, ki želijo sodelovati v ligaških tekmovanjih-ekipah UL FA, da do konca meseca
oktobra posredujete podatke predavatelju športne vzgoje.
Če se zaradi zasedenih terminov ne boste mogli vpisati na dejavnost, imeli med letom zaradi
predavanj ali obveznih vaj probleme z urnikom športne vzgoje, kontaktirajte predavatelja v času gov.ur
(torek med 11.00 in 12.00, UL FGG, 3.nadstropje, kabinet 309) ali preko el.pošte.
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