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Obvestilo pedagogom in študentom o terminskem načrtu prijav in razvrščanju študentov v seminarje v
štud. letu 2019/20
Terminski načrt izvedbe postopka za razvrstitev in vpis študentov v seminarje FA v štud. letu 2019/20:
- sr. 31.7.2019 - pet. 6.9.2019: »prijava« študentov na do 3 seminarje, ki si jih želijo obiskovati v
naslednjem študijskem letu. Študent glede na lastne preference izbere do 3 mentorje. Na 1. mestu
je seminar, ki si ga študent najbolj želi obiskovati. Prijava bo odprta v sistemu ŠIS.
- pon., 9.9. - pet. 13.9.2019: razgovori za sprejem v seminarje. Termini za razgovore bodo določeni v
dogovoru z mentorji in objavljeni na spletni strani in na oglasnih deskah po FA. Vsakega
potencialnega kandidata mentor seminarja oceni z oceno 6 – 10 (pozitivne ocene) ali z oceno
»NEG« za negativno oceno. Ocene ostanejo skrite in se jih ne objavlja. Razgovore bomo
skoncentrirali na do dva dneva, v časovnem zamiku 1 ure. Na tak način bo lahko študent v istem
dnevu opravil več zagovorov – praksa, ki je sicer že v veljavi.
- pon., 16.9. - pet., 20.9.2019: študentom, ki so prišli na razgovor, se v sistem ŠIS vnese ocene
razgovorov. Za vnos poskrbijo mentorji. Na seznamu za vnos ocene se bodo pojavili zgolj študenti, ki
so določen seminar izbrali. To pomeni, študenta ne morete »sprejeti«, če se na vaš seminar ni
prijavil. Za študenta, ki ni prišel na razgovor, mentor NE poda ocene. Po 20.9. vnos ocen ne bo več
mogoč.
- tor., 1.10.2019: izvedla se bo razporeditev študentov po posameznih seminarjih glede na njihovo
preferenco in oceno, ki so jo dobili na razgovoru in število odobrenih mest v seminarju.
- sr., 2.10.2019: objava razporeda študentov po posameznih seminarjih
Izbor za pristop k usmerjenim seminarjem bo potekal po povsem enakem ključu.
Študenti, ki se vpisujejo v 4. letnik imajo letos možnost vpisa tudi na nekatere usmerjene seminarje.
Študentom, ki se vpisujejo v 5. letnik bo na voljo seznam vseh rednih in usmerjenih seminarjev.
Študenti, ki seminarja ne bodo izbrali ali se ne bodo uspeli uvrstiti v izbrane seminarje, bodo na prosta
mesta po drugih seminarjih razvrščeni po naključnem redu.
Študenti, ki se odpravljajo na celoletno ali polletno izmenjavo Erasmus v tujino, morajo pri izbiri mentorja v
sistemu ŠIS iz seznama mentorskih skupin izbrati »ERASMUS«.
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