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KOMORNA IGRA  

NAVODILA ZA ŠTUDENTE NA IZMENJAVI 
 
 

1. Študent, ki se odpravlja na študijsko izmenjavo in želi na AG opravljati ali priznavati izpit iz predmeta Komorna igra, mora imeti v istem letu v svojem 
predmetniku vpisan predmet Komorna igra, bodisi kot obveznega ali izbirnega.  

 

2. Da bi študent pridobil pravico priznavanja kreditnih točk in ocene za predmet Komorna igra na AG, mora znotraj izmenjave pri tem predmetu 
pripraviti 30-minutni izpitni program, oziroma 15-minutnega za en semester. 
 

3. V primeru, da študent opravi celoletno izpitno obvezo predmeta Komorna igra (30 minut programa) v zimskem semestru izmenjave, priznava na AG 
opravljen predmet v celoti za tekoče študijsko leto. V tem primeru mora študent po opravljeni izmenjavi dostaviti vodji katedre potrdilo iz gostujoče 
institucije, ki naj vsebuje seznam predelanih skladb z minutažami. Študent nato v izpitnem obdobju prijavi opravljanje izpita iz predmeta Komorna 
igra v VIS na ime vodje Katedre, ki bo vpisal oceno za opravljen izpit v skladu z oceno pridobljeno na izmenjavi. 

 

4. Študent, ki načrtuje izmenjavo v zimskem semestru in na AG obiskuje predavanja pri predmetu Komorna igra v poletnem semestru, se k predmetu 
Komorna igra ne prijavi na začetku študijskega leta kot ostali redni študenti. Prijavi se šele po opravljeni izmenjavi oz. najkasneje do 1. februarja v 
tekočem študijskem letu. Študent poda prijavnico vodji katedre. 
 

5. Študent, ki načrtuje izmenjavo v poletnem semestru, se k predmetu Komorna igra prijavi s prijavnico na začetku študijskega leta do datuma,  
predvidenega za redne študente.  

6. Vsi študenti, ki bodo na izmenjavi, se prijavijo individualno, ter na prijavnico vpišejo, da bodo oz. da so bili na študijski izmenjavi. Ti študenti bodo 
praviloma razporejeni v komorne skupine z drugimi gostujočimi študenti na AG ter dodeljeni mentorjem s strani Katedre. Tako se torej individualno 
ne dogovarjajo za skupine ali izbirajo mentorja. 

7.  Vsak študent, ki načrtuje študijsko izmenjavo, je dolžan prebrati ta navodila in jih odgovorno upoštevati. 
 
 
red. prof. Borut Zagoranski 
vodja katedre za komorno igro 
V Ljubljani, dne 9. 9. 2021 


