
 

 

 

 

 
ŠTUDIJSKI KOLEDAR UP FAKULTETE ZA VEDE O ZDRAVJU 

V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021 
 

I. SPLOŠNO 
 

Študijsko leto 2020/2021 traja od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2021. 

S študijskim koledarjem je zagotovljenih zakonsko določenih 30 delovnih tednov in tri izpitna 

obdobja. Če študijski program vsebuje praktično usposabljanje, skupna obremenitev študenta 

ne sme presegati 42 tednov letno. 

Organizacijo izvedbe izobraževalnega procesa (urnike) določi UP FVZ glede na značilnosti 

pedagoškega procesa. Pedagoški proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim 

urnikom, ki ga določi UP FVZ. 

 

II. ORGANIZIRAN PEDAGOŠKI PROCES IN IZPITNA OBDOBJA 
 

JESENSKI SEMESTER 

ORGANIZIRAN PEDAGOŠKI 
PROCES 

 
od četrtka, 1. oktobra 2020, do vključno petka, 15. januarja 2021 
 
Glede na značilnosti pedagoškega procesa se lahko izvajanje praktičnega 
usposabljanja podaljša do vključno petka, 22. januarja 2021. 
 

ZIMSKO IZPITNO OBDOBJE 
od ponedeljka, 18. januarja 2021, do vključno petka, 12. februarja 2021 (4 
tedne) 

 

PEDAGOŠKEGA PROCESA PROSTI DNEVI  

(državni prazniki in dela prosti 
dnevi v RS so podčrtani, ostali 
dnevi so določeni na ravni 
univerze) 

 

- Rektorjev dan (čista desetka): sreda, 21. oktober 2020  

- božič: petek, 25. december 2020 

- četrtek, 31. december 2020  

- novo leto: petek, 1. januar 2021 

- slovenski kulturni praznik: ponedeljek, 8. februar 2021 

 

OSTALI POMEMBNI DNEVI, DOLOČENI 

NA RAVNI UP 

- Jesenski orientacijski dnevi za tuje študente na UP: od ponedeljka, 28. 

septembra 2020, do vključno srede, 30. septembra 2020  

- promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: četrtek, 22. 

oktober 2020 

 
 
 



SPOMLADANSKI SEMESTER 

ORGANIZIRAN PEDAGOŠKI 
PROCES 

od ponedeljka, 15. februarja 2021, do vključno petka, 4. junija 2021  
 
Glede na značilnosti pedagoškega procesa ter ob upoštevanju materialnih 
pogojev (prostorske razmere itd.) se lahko izvajanje praktičnega 
usposabljanja ali organiziranega pedagoškega dela (praviloma z namenom 
nadomeščanja) podaljša do vključno petka, 11. junija 2021.  
Izvajanje praktičnega usposabljanja se lahko nadaljuje od ponedeljka, 16. 
avgusta 2021, do vključno petka, 10. septembra 2021.   
 

POLETNO IZPITNO OBDOBJE 
od ponedeljka, 7. junija 2021, do vključno petka, 9. julija 2021  
(5 tednov) 

JESENSKO IZPITNO OBDOBJE 
od ponedeljka, 16. avgusta 2021, do vključno petka, 10. septembra 2021 
(4 tedne) 

PEDAGOŠKEGA PROCESA PROSTI DNEVI 

(državni prazniki in dela prosti 
dnevi v RS so podčrtani, ostali 
dnevi so določeni na ravni 
univerze in UP FVZ) 

 
-  dan UP Fakultete za vede o zdravju: petek, 19. marec 2021  

- velikonočni ponedeljek: ponedeljek, 5. april 2021 

- ponedeljek, 26. april 2021 

- dan upora proti okupatorju: torek, 27. april 2021 

- sreda, 28. april 2021 

- četrtek, 29. april 2021 

- petek, 30. april 2021 

-  dan državnosti: petek, 25. junij 2021 
 

OSTALI POMEMBNI DNEVI, DOLOČENI 

NA RAVNI UP 

 

- Spomladanski orientacijski dnevi za tuje študente na UP: četrtek, 11. 

februar 2021, in petek, 12. februar 2021 

- Teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 15. marca 2021, do 

vključno petka, 19. marca 2021  

- promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem: ponedeljek, 15. 

marec 2021  

- inavguracija izvoljenih v redne profesorje: torek, 16. marec 2021  

- 18. Slovesna akademija Univerze na Primorskem: četrtek, 18. marec 

2021  

- Mednarodni teden Univerze na Primorskem: od ponedeljka, 24. maja 

2021, do vključno četrtka, 27. maja 2021 

 
 
 
 
Pripravila:       Dekan UP FVZ: 
Sanja Karas,        prof. dr. Nejc Šarabon 
vodja referata  


