Vpis v 1. letnik – POLITOLOGIJA – JAVNE POLITIKE IN UPRAVA (25. 7. do 9. 8.)

Vpis sprejetih po prvi prijavi se bo začel 25. julija, vpisati pa se morate najkasneje do 9. avgusta
2019.
Pred vpisom natančno preberite navodila, ki jih boste prejeli na vaš e-naslov, predvidoma 24. 7.
2019. V navodilih bodo zapisani napotki za prevzem in uporabo digitalne identitete, ki omogoča
uporabo informacijskih storitev Univerze v Ljubljani (tudi vpis v prvi letnik).
Digitalna identiteta je potrebna za vstop v Moj FDV, znotraj katerega se nahaja Spletni referat,
pregled urnikov, učnih načrtov, ... Preko spletnega referata boste opravili vpis, kasneje spremljali
vaše (ne)opravljene obveznosti, se prijavljali in odjavljali od izpitov…
Za delo v spletnem referatu uporabite brskalnik Microsoft Internet Explorer ali Mozilla Firefox.

POSTOPEK VPISA
Vpis opravite tako, da se na domači strani fakultete z uporabniškim imenom in geslom, prijavite v
Moj FDV, izberete gumb Spletni referat in nato »Vnos in izpis vpisnega lista«.
Nato natančno preberite navodila, ki se izpišejo ob izpolnjevanju vpisnega lista ter skladno z njimi
vpisni list izpolnite.
Na vpisni list, boste lahko vpisali, popravili ali dopolnili naslednje podatke:





osebne podatke: naslov stalnega in začasnega bivališča, podatke za stik (elektronski naslov,
stacionarno in/ali mobilno številko,... );
podatke o morebitni zaposlitvi;
predmete skladno z vašim predmetnikom in
izraženo željo o tem, ali želite prejemati SMS sporočila, ki so plačljiva skladno z veljavnim
cenikom. Račun za to storitev boste prejeli na vaš elektronski naslov in v spletni referat
(gumb »Ostalo« in nato gumb »Finance«) dan po zaključku vpisnega lista.

Zaradi lažje komunikacije vas prosimo, da na vpisnem listu poleg elektronskega naslova navedete še
vašo mobilno telefonsko številko.
Na koncu vpisnega lista boste lahko označili, ali želite poleg šestih potrdil o vpisu v slovenskem jeziku
prejeti tudi potrdila o vpisu v angleškem jeziku.

PREDMETNIK
Pri izpolnjevanju vpisnega lista boste morali obvezno vpisati predmete skladno z vašim
predmetnikom. Obvezni predmeti se vam izpišejo, izbirate pa med Uvodom v jezik stroke:
angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina ali španščina.

OBVEZNI PREDMETI 1. LETNIKA VAŠEGA PROGRAMA: Temelji politologije, Temelji ekonomije,
Statistika, Uvod v sociologijo, Temelji komunikologije, Politični sistem Republike Slovenije, Uvod v
metode družboslovnega raziskovanja, Javna uprava, Analiza politik.

UVOD V JEZIK STROKE
V okviru dodiplomskega študija na FDV si prizadevamo, da bi čim bolj razvili eno od pomembnih
študijskih in strokovnih zmožnosti, tj. znanje tujih jezikov. Ob vpisu predmeta Uvod v jezik stroke
lahko tako izbirate med angleščino, nemščino, italijanščino, francoščino in španščino.
Glede na to, da je število študentov v vsaki skupini omejeno, vam predlagamo, da si v naprej
pripravite prvo in drugo izbiro (če bo prva zasedena). Pri tem morate upoštevati pogoj, da imate iz
izbranega jezika predznanje (ni potrebno, da je bil to vaš maturitetni predmet).
Posebej bi želeli poudariti pomen drugega tujega jezika (italjanščina., francoščina., nemščina,
španščina), ki ga boste lahko izbrali tudi v drugem letniku (kot izbirni predmet) in si tako izboljšali
svoje možnosti za zaposlitev doma ali v tujini.
Ne glede na izbor jezika pri predmetu Uvod v jezik stroke, boste imeli v okviru svojega študijskega
programa v 2. letnku prav vsi možnost vpisa strokovne angleščine, ki bo vsebinsko vezana na vaš
študijski program.

ŠTUDENTSKA IZKAZNICA
Če želite imeti na študentski izkaznici svojo fotografijo, vas prosimo, da to možnost potrdite pri
izpolnjevanju vpisnega lista in priložite fotografijo v jpg formatu (minimalna velikost je 400x503 pik).
Fotografijo si morate pripraviti in naložiti na računalniku pred začetkom izpolnjevanja vpisnega
lista, saj v nasprotnem primeru ne boste uspeli pravočasno zaključiti vnosa podatkov. Priložite
fotografijo, kot bi jo potrebovali za izdelavo osebne izkaznice ali potnega lista.
Če boste na vpisnem listu označili, da želite fotografijo, vendar je ne boste priložili, se podatki na
vpisnem listu ne bodo shranili.

ZAKLJUČEK VPISA
Za uspešen zaključek vpisa nam morate na spodaj navedeni naslov poslati naslednje:




Natisnjen in podpisan vpisni list.
Kopijo potrdila o plačilu vpisnine za študijsko leto 2019/20.
Če ste bili predhodno že vpisani na kakšni drugi visokošolski organizaciji, morate najkasneje
do 4. 10. 2019 predložiti še izpisnico, ki je lahko pripravljena kot poseben dopis, zadošča pa
tudi žig te organizacije na hrbtni strani spričevala.

Vašega vpisa brez vseh zgoraj naštetih dokumentov in dokazil ne bomo mogli zaključiti.

Navedeno pošljite na naslov: Fakulteta za družbene vede, Služba za študentske zadeve – vpisni list,
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana. Dan po prejemu vaše pošte bomo na vaš domači naslov z
navadno pošto poslali 6 potrdil o vpisu.
Ko bo Univerza v Ljubljani izdelala študentske izkaznice boste o prevzemu obveščeni prek spletnega
referata. Študentsko izkaznico boste nato prišli osebno prevzeti v Službo za študentske zadeve.
Ob zaključku vpisa bodo vaši podatki posredovani v Evidenčni in analitski informacijski sistem
visokega šolstva v RS (eVŠ). Obvestilo o tem boste prejeli na vaš elektronski naslov.

POSEBNI STATUSI
Študenti, ki izkazujejo posebne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture, ter študenti s
posebnimi potrebami v študijskem procesu lahko pridobijo poseben status v skladu s Pravilnikom o
študentih s posebnim statusom na UL.
Če ste status kandidata s posebnim statusom imeli že v okviru prijavnega-sprejemnega postopka, le
ta na fakulteti ne velja. Z vpisom na fakulteto morate za status študenta s posebnim statusom
zaprositi v skladu s fakultetnimi navodili.
Vlogo za pridobitev posebnega statusa z ustreznim dokazili o izpolnjevanju pogojev oddate v
spletnem referatu (gumb »Ostalo«, nato gumb »Obrazci« in gumb »Prošnje«).

PLAČILO ŠOLNINE
V primeru, da ste v preteklosti že izkoristili pravico do ponovnega vpisa ali zamenjave programa, ali
pa se vpisujete na mesta za diplomante, je predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o
visokem šolstvu. Šolnina se zaračuna skladno s cenikom. V tem primeru boste pred vpisom prejeli
Pogodbo o izobraževanju in račun za šolnino.

PRIPRAVLJALNI DNEVI
Pred začetkom študijskega leta bomo za vas izvedli uvajalna predavanja in vaje, na katerih vas bomo
seznanili z informacijami, pravili in praktičnimi napotki o študiju in fakulteti, akademski poštenosti,
pristopih k strokovnemu ter raziskovalnemu delu, pisanju in govornem predstavljanju strokovne
vsebine ter uporabi znanstvenih informacijskih virov za družboslovje.
Rezervirajte si torej dopoldneve v dneh od 24. do 26. septembra 2019, s posebnim vabilom v zvezi s
tem pa se vam bomo še enkrat oglasili v začetku septembra.

