
 

 

 

Na podlagi Pravilnika o izvajanju izbirnosti med članicami Nove univerze, Senat Nove 
univerze potrjuje/objavlja naslednji 

 
RAZPIS ZA IZBIRNOST MED ČLANICAMI NOVE UNIVERZE  

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022 
 

 
1. Ponudba izbirnosti 

 
V študijskem letu 2021/2022 ponujajo izbirne predmete v izbirnost naslednje članice Nove 
univerze: 

− Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 

− Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, 

− Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije. 
 
Članice v izbirnost ponudijo izbirne predmete, ki se izvajajo v okviru akreditiranih študijskih 
programov 2. stopnje, in sicer: 

- Pravo 2. stopnje, 
- Pravo in management nepremičnin 2. stopnje, 
- Javna uprava 2. stopnje, 
- Mednarodne in diplomatske študije 2. stopnje, 
- Slovenski študiji II. 

 
Odločitev o številu izbirnih predmetov in številu prostih mest za posamezni izbirni predmet, 
ki jih članica ponudi v izbirnost v posameznem študijskem letu, je v pristojnosti članice. 
 

2. Ponudba izbirnih predmetov 
 
Seznam ponujenih izbirnih predmetov je priloga tega razpisa. Izbirni predmeti, ki so 
ponujeni v izbirnost so podrobneje predstavljeni na spletnih straneh članic Nove univerze. 
 

3. Pogoji za vključitev in izbor študentov 
 
V  izbirnost se lahko vključijo redni in izredni študenti študijskih programov 2. stopnje. 

 

4. Rok in postopek prijave 
 



 

Študent do 30. septembra 2021 oziroma do prvega vpisa na članico odda prijavni obrazec 

za izbirnost koordinatorju za izbirnost na matični članici (matična članica je članica, ki izvaja 

študijski program, v katerega je študent vpisan). Študent, ki želi izbrati izbirne predmete na 

različnih članicah gostiteljicah (članica gostiteljica je članica, ki za študenta ni matična in v 

okviru katere študent opravlja študijske obveznosti izbirnega predmeta, izbranega v okviru 

izbirnosti) izpolni za vsako članico NU samostojni prijavni obrazec. V prijavnem obrazcu za 

posamezno članico gostiteljico navede študent vse predmete, ki jih je izbral na tej članici.  

 

Prijavni obrazec za izbirnost je priloga tega razpisa. 

 

5. Izbor študentov in sklenitev študijskega sporazuma 
 
Študenti bodo obveščeni o izboru predvidoma do 20. oktobra 2021. Praviloma do 25. 
oktobra 2021 bodo študenti podpisali študijski sporazum.  
 

6. Dodatne informacije 
 

Postopek izbirnosti je natančno opredeljen v Pravilniku o izvajanju izbirnosti med članicami 
Nove univerze, ki je objavljen na spletnih straneh Nove univerze in članic. 
 
Za dodatne informacije o izbirnosti se študent lahko obrne na koordinatorja za izbirnost na 
matični članici. Podatki o koordinatorjih za izbirnost so navedeni v prilogi: Seznam ponujenih 
izbirnih predmetov. 
 
 
Prilogi: 

- Seznam ponujenih izbirnih predmetov, 
- Prijavni obrazec za izbirnost. 

  


