ŠTUDIJSKI KOLEDAR UP PEF za študijsko leto 2020/2021
Študijsko leto 2020/2021 traja od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2021.

 JESENSKI SEMESTER


Pedagoški proces: od četrtka, 1. oktobra 2020, do vključno petka, 15. januarja 2021



Zimsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 18. januarja 2021, do vključno petka, 12. februarja 2021



Pedagoškega procesa prosti dnevi (državni prazniki in dela prosti dnevi v RS so podčrtani, ostali
dnevi so določeni na ravni UP):
- Rektorjev dan (čistka 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

 SPOMLADANSKI SEMESTER


Pedagoški proces: od ponedeljka, 15. februarja 2021, do vključno petka, 4. junija 2021



Poletno izpitno obdobje: od ponedeljka, 7. junija 2021, do vključno petka, 9. julija 2021



Jesensko izpitno obdobje: od ponedeljka, 16. avgusta 2021, do vključno petka, 10. septembra 2021



Pedagoškega procesa prosti dnevi (državni prazniki in dela prosti dnevi v RS so podčrtani, ostali
dnevi so določeni na ravni UP):
- 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
- dekanjin dan: bo določen naknadno
- dan državnosti: petek, 25. junij 2021

PODELITEV DIPLOMSKIH IN DRUGIH JAVNIH LISTIN:
o Alumni srečanje za diplomante 1. in 2. stopnje: torek, 20. oktober 2020
o podelitev javnih listin diplomantom študijskih programov 2. stopnje: sreda, 16. december 2020
o podelitev javnih listin študijskih programov za izpopolnjevanje: sreda, 16. december 2020
o podelitev javnih listin diplomantom študijskih programov 1. stopnje: sreda, 3. marec 2021
_____
Datumi izvajanja pedagoške prakse, terenskih vaj in ekskurzij ter izpitni roki bodo določeni meseca
novembra 2020.
Pedagoški proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim predmetnikom, ki se določi do 1.
oktobra 2020, in lahko vsebuje določena odstopanja od zgoraj navedenega študijskega koledarja.

Dekanja UP PEF
prof. dr. Mara Cotič, l. r.

