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Na podlagi Pravilnika o kreditno ovrednoteni obštudijski dejavnosti na Univerzi v Mariboru, št. 012/2019/1, 
ki ga je sprejel Senat Univerze v Mariboru na svoji 40. redni seji dne 29. 1. 2019, objavljamo  
 

RAZPIS 
KREDITNO OVREDNOTENE OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI UNIVERZE V MARIBORU 

V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021 
 
 
1. Ponudba učnih enot 

 
Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost je organizirana aktivnost študentov, ki se izvaja na Univerzi v 
Mariboru poleg osnovne študijske dejavnosti. V skladu z merili za kreditno vrednotenje študijskih 
programov obsega posamična kreditno ovrednotena učna enota 3 ECTS točke.  
 
V študijskem letu 2020/2021 na Univerzi v Mariboru študentom ponujamo naslednje učne enote v okviru 
kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti:  

‒ FF001 Športna dejavnost – Alpsko smučanje (kraj izvedbe: po dogovoru z nosilcem učne enote) 

‒ FF002 Športna dejavnost – Aktivnosti na vodi (kraj izvedbe: po dogovoru z nosilcem učne enote) 

‒ MF003 Športna dejavnost – Fitnes (kraj izvedbe: Univerzitetni športni center Leona Štuklja oz. po 
dogovoru z nosilcem učne enote) 

‒ FS004 Športna dejavnost – Igre z loparji (Badminton, Namizni tenis, Skvoš) (kraj izvedbe: 
Univerzitetni športni center Leona Štuklja oz. po dogovoru z nosilcem učne enote) 

‒ FGPA005 Športna dejavnost – Judo (kraj izvedbe: Univerzitetni športni center Leona Štuklja oz. po 
dogovoru z nosilcem učne enote) 

‒ FGPA006 Športna dejavnost – Kinezioterapija (kraj izvedbe: Univerzitetni športni center Leona 
Štuklja oz. po dogovoru z nosilcem učne enote) 

‒ FF007 Športna dejavnost – Košarka (kraj izvedbe: Univerzitetni športni center Leona Štuklja oz. po 
dogovoru z nosilcem učne enote) 

‒ FS008 Športna dejavnost – Nogomet (kraj izvedbe: Univerzitetni športni center Leona Štuklja oz. po 
dogovoru z nosilcem učne enote) 

‒ FF009 Športna dejavnost – Odbojka (kraj izvedbe: Univerzitetni športni center Leona Štuklja oz. po 
dogovoru z nosilcem učne enote) 

‒ MF010 Športna dejavnost – Pilates 1 (kraj izvedbe: Univerzitetni športni center Leona Štuklja oz. po 
dogovoru z nosilcem učne enote) 

‒ MF011 Športna dejavnost – Pilates 2 (kraj izvedbe: Univerzitetni športni center Leona Štuklja oz. po 
dogovoru z nosilcem učne enote) 

‒ FS012 Športna dejavnost – Plavanje (kraj izvedbe: po dogovoru z nosilcem učne enote) 

‒ FS013 Športna dejavnost – Pohodništvo (kraj izvedbe: po dogovoru z nosilcem učne enote) 

‒ MF014 Športna dejavnost – Telesno in duševno sproščanje (kraj izvedbe: Univerzitetni športni 
center Leona Štuklja oz. po dogovoru z nosilcem učne enote) 

‒ FF015 Športna dejavnost – Tenis (kraj izvedbe: Univerzitetni športni center Leona Štuklja oz. po 
dogovoru z nosilcem učne enote) 

‒ FNM016 Informacijska pismenost (kraj izvedbe: Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM) 

‒ FS017 Priprava uspešne prijave za ambiciozne raziskovalne projekte (kraj izvedbe: Fakulteta za 
strojništvo UM)  

‒ PF018 Izobraževanje za človekove pravice (kraj izvedbe: Pravna fakulteta UM oz. po dogovoru z 
nosilcem učne enote) 
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Študent lahko kreditne točke, pridobljene s kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnostjo, uveljavlja v 
okviru proste izbirnosti, ki je del akreditiranih študijskih programov v univerzitetnih študijskih programih 1. 
stopnje in enovitih magistrskih študijskih programih 2. stopnje ter v vseh ostalih študijskih programih, ki 
skladno z akreditiranim predmetnikom omogočajo prosto izbirnost. 
 
Če študijski program proste izbirnosti ne omogoča, se študentom izbrane učne enote v okviru kreditno 
ovrednotene obštudijske dejavnosti štejejo kot dodatno opravljene učne enote. Te se študentom prištejejo 
k skupni vsoti doseženih ECTS kreditnih točk študijskega programa, v katerega so vpisani, a ne vplivajo na 
število ECTS kreditnih točk, potrebnih za napredovanje v višji letnik. Študent lahko izbere poljubno število 
dodatnih učnih enot. 
 
Vsebina, trajanje in način zaključka učne enote kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti so  opredeljeni 
z učnim načrtom učnih enot (priloga k Razpisu). 
 
Kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost financira Univerza v Mariboru, vse morebitne dodatne stroške, 
kot so najem opreme, nakup vozovnic, prevozi, prenočišča idr., krijejo študentje sami.  
 
Udeleženci se za obštudijsko dejavnost odločajo prostovoljno in se je udeležujejo na lastno odgovornost, in 
sicer v terminih, ki jih z urnikom določi fakulteta izvajalka posamezne učne enote v okviru kreditno 
ovrednotene obštudijske dejavnosti. 
 
2. Pogoji za izvedbo kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti  

 
Učne enote v okviru kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti se izvedejo le v primeru, če se za izvedbo 
odloči najmanj 5 študentov, razen če visokošolski učitelj, nosilec učne enote, presodi drugače.  
 
Enak kriterij se upošteva tudi za izvedbo učnih enot v okviru kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti 
na oddaljenih fakultetah Univerze v Mariboru.  
 
Kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost se bo skladno s 1. točko Razpisa izvajala tudi na oddaljenih 
fakultetah Univerze v Mariboru, v kolikor bo za to izkazan zadosten interes študentov. Več informacij lahko 
študentje dobijo v referatu za študentske in študijske zadeve fakultete, na kateri študirajo.  
 
3. Pogoj za prijavo 
 
Na razpis se lahko prijavijo študenti, ki so vpisani v študijske programe Univerze v Mariboru in imajo v 
tekočem študijskem letu veljaven status študenta. Na razpis se lahko prijavijo tudi študenti Univerze v 
Mariboru na izmenjavi.  
 

 
4. Rok za prijavo 
 
Študentje se na razpis za izvedbo kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti na Univerzi v Mariboru lahko 
prijavijo v času vpisa v višji letnik, in sicer skladno s termini vpisa, ki jih določi posamezna fakulteta, oz. 
najkasneje do 30. 9. 2020.  
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5. Način prijave 
 
Študentje se lahko na razpis prijavijo na dva načina, in sicer: 

‒ če želijo kreditno ovrednoteno učno enoto v okviru obštudijske dejavnosti uveljaviti kot prosto 
izbirno učno enoto akreditiranega študijskega programa, v katerega so vpisani, izberejo učno 
enoto s področja obštudijske dejavnosti z nabora izbirnih učnih enot v katalogu bolonjskih 
predmetov. Tem študentom v referatu za študentske in študijske zadeve uredijo vnos v mapo 
študenta in učna enota šteje med pridobljene kreditne točke študijskega programa (kreditne točke 
štejejo študentom tudi v kvoto kreditnih točk, potrebnih za napredovanje po študijskem progamu).  

‒ če želijo učno enoto v okviru kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti uveljaviti kot dodatno 
učno enoto, se na razpis prijavijo s prijavnico, ki je del razpisnega besedila (priloga k Razpisu). 
Študentje prijavnico oddajo skupaj z ostalo vpisno dokumentacijo ob vpisu, in sicer v referatu za 
študentske in študijske zadeve fakultete, na kateri študirajo. Tem študentom v referatu za 
študentske in študijske zadeve uredijo vnos v mapo študenta in učna enota šteje med dodatno 
pridobljene kreditne točke, ki študentu ne štejejo v kvoto kreditnih točk za napredovanje po 
študijskem programu. 

 
Po ureditvi evidenc v mapi študenta bodo študentje kreditno ovrednotene učne enote v okviru obštudijske 
dejavnosti videli med svojimi obveznostmi v spletnem AIPSU. 
 
 
6. Dodatne informacije 
 
Za več informacij se študenti lahko obrnejo na Službo za izobraževanje in študij rektorata Univerze v 
Mariboru (naslov elektronske pošte: poststudy@um.si), na pristojni referat za študentske in študijske 
zadeve fakultete ali na ECTS koordinatorja na fakulteti, na kateri študirajo.  
 
 
prof. dr. Zdravko Kačič, 
rektor Univerze v Mariboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGE: 

‒ prijavnica, 

‒ učni načrti učnih enot iz 1. člena Razpisa. 
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