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Na podlagi Zakona o visokem šolstvu,  Statuta Univerze v Ljubljani  ter  Pravil o organizaciji in 

delovanju Fakultete za družbene vede (FDV)  je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel  

P R A V I L N I K 

O  PREHODU IZ PROGRAMOV PRVE IN DRUGE STOPNJE IZ SISTEMA 4 + 1 NA SISTEM 3 + 
2 

 

I SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen  

Programi prve in druge stopnje, ki so se izvajali po sistemu 4 + 1, so v nadaljevanju definirani kot 

predhodni programi. 

Programi prve in druge stopnje, ki se bodo izvajali po sistemu 3 + 2, so v nadaljevanju definirani kot 
prenovljeni programi. 

2. člen (uporaba pojmov) 

Generično zapisani izrazi v slovnični obliki moškega spola so uporabljeni kot nevtralni in veljajo 
enakovredno za oba spola. 

3. člen  

Fakulteta za družbene vede (FDV) z akreditacijo prenovljenih programov prve in druge stopnje po 

sistemu trajanja študija 3 + 2 definira pogoje za prehode iz predhodnih programov prve in druge 

stopnje po sistemu trajanja študija 4 + 1. 

Fakulteta zaradi lažje vključitve študentov, ki študija ne bodo uspeli zaključiti na vpisanih predhodnih 
programih in se bodo prepisali na prenovljene programe z drugačnim številom let trajanja študija 
skladno z novo akreditacijo v okviru FDV, definira tako programe naslednike posameznih predhodnih 
programov kot tudi priznavanje posameznih obveznosti. 

II UVAJANJE IN IZVEDBA PRENOVLJENIH PROGRAMOV 

4. člen  

Fakulteta za družbene vede (FDV) s študijskim letom 2018/19 začenja z izvedbo prenovljenih 

programov prve stopnje, ki bodo skladno z novo akreditacijo trajali 3 leta. Prenovljeni programi prve 
stopnje se uvajajo postopoma, letniki predhodnih programov pa se postopoma iztekajo. 

Študentom, ki so bili vpisani v štiriletne predhodne programe prve stopnje do vključno 2017/18, bo 
ob rednem napredovanju omogočen zaključek študija na vpisanem programu. Študentom, ki imajo 
pravico, da se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob 
vpisu, je ta pravica omogočena do konca št. l. 2023/24. Kandidati, ki so bili vpisani v vse letnike 
predhodnih štiriletnih prvostopenjskih programov, te programe torej zaključijo najkasneje do 30. 9. 
2024 (dve leti po zadnjem vpisu dodatnega leta zadnje generacije). 

Postopek prehoda na prenovljene programe prve stopnje je zapisan v preglednici:  

Predhodni programi prve stopnje (4-letni) Prenovljeni programi prve stopnje (3-

letni) 

Letnik  Študijsko 

leto  

Letnik  

1., 2., 3., 4., dodatno leto 2017/18 - 
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2., 3., 4., dodatno leto 2018/19  1.  

3., 4., dodatno leto 2019/20  1., 2.  

4., dodatno leto 2020/21  1., 2., 3.  

Dodatno leto 2021/22  1., 2., 3., dodatno leto 

 2022/23  1., 2., 3., dodatno leto 

Rok za zaključek 30. 9. 2024 – 

programi se iztečejo, po tem datumu 

jih ne bo mogoče zaključiti. 

2023/24  1., 2., 3., dodatno leto 

Ni več zaključevanja. 2024/25  Le prenovljeni programi. 

5. člen  

Prenovljeni programi druge stopnje se razpišejo hkrati z obema letnikoma (diplomanti štiriletnih 

programov se lahko prek hitrejšega napredovanja vpisujejo v 2. letnik, ostali diplomanti s 180 KT pa 

v 1. letnik). V primeru hitrejšega napredovanja bo za vsakega študenta posebej izdan sklep o 

hitrejšem napredovanju, glede na že opravljene obveznosti in glede na vpisani program. Vlogo 

študenta obravnava predstojnik katedre/skrbnik programa po pregledu dokumentacije, ki ga opravi 

strokovna služba. Ko vlogo obravnava predstojnik katedre/skrbnik programa, o njej odloča prodekan, 

zadolžen za študij na prvi oz. drugi stopnji.  

Študentom, ki so bili vpisani v enoletne predhodne programe druge stopnje do vključno 2020/21, bo 

ob rednem napredovanju omogočen zaključek študija na vpisanem programu. Študentom, ki imajo 
pravico, da se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob 
vpisu, je ta pravica omogočena do konca št. l. 2023/24. Kandidati, ki so bili vpisani v predhodne 
enoletne programe druge stopnje, te programe torej zaključijo najkasneje do 30. 9. 2024 (dve leti 

po zadnjem vpisu dodatnega leta zadnje generacije predhodnih programov prve in druge stopnje). 

Postopek prehoda na prenovljene programe druge stopnje je zapisan v preglednici:  

Predhodni programi druge stopnje (1-letni) Prenovljeni programi druge stopnje (2-

letni) 

Letnik  Študijsko 

leto  

Letnik  

1., dodatno leto 2017/18 - 

1., dodatno leto 2018/19   - 

1., dodatno leto 2019/20  - 

1., dodatno leto 2020/21  - 

Dodatno leto 2021/22  1., 2.  

 2022/23  1., 2., dodatno leto 

Rok za zaključek 30. 9. 2024 – 

programi se iztečejo, po tem datumu 

jih ne bo mogoče zaključiti. 

2023/24  1., 2., dodatno leto 

Ni več zaključevanja. 2024/25  Le prenovljeni programi 

 

III VARSTVO PRAVIC ŠTUDENTOV 

6. člen  

Varovanje pravic študentov: 
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- ob rednem napredovanju (brez ponavljanja, dodatnega leta, podaljšanja statusa) imajo 

študenti zagotovljeno zakonsko pravico do zaključka študija po istih pogojih, ki so veljali ob vpisu v 
program; 

- ponavljavci ponavljajo v prenovljenem programu;  

- študenti, ki za krajši čas (do dve leti) prekinejo študij, nadaljujejo v prenovljenem programu; 

- študenti, ki za daljši čas (več kot dve leti) prekinejo študij, nadaljujejo v prenovljenem 
programu na podlagi sklepa ustreznega organa članice, skladno s pravilnikom o študiju na programih 
prve in druge stopnje. 

IV NAČIN PRIZNANJA OBVEZNOSTI IZ PREDHODNEGA PROGRAMA (4 + 1) OB PREHODU V 
PRENOVLJENI PROGRAM (3 + 2) 

7. člen  

Za študente, ki še niso izkoristili pravice do ponavljanja letnika ali zamenjave študijskega programa 
oziroma smeri, velja naslednje:  

Študenti, ki v času študija zaradi neizpolnitve obveznosti posameznega letnika študijskega programa 
ne bodo mogli napredovati redno, bodo imeli možnost, če je še niso izkoristili, kot to predvideva 66. 
člen ZViS, ponavljati letnik. Letnik bodo lahko, ko se posamezni letniki predhodnih študijskih 
programov ne bodo več izvajali, kot je to zapisano v preglednicah zgoraj, ponavljali v vpisanem 

programu, opravljali pa bodo obveznosti prenovljenega programa naslednika, kot je definirano v 9. 
členu. Pri tem se jim bodo priznale že opravljene obveznosti, ostale obveznosti opravljajo v skladu s 
prenovljenim programom. O tem se, na  študentovo prošnjo za ponavljanje letnika, izda poseben 
sklep. O vlogi študenta, po pregledu dokumentacije, ki ga opravi strokovna služba, odloča prodekan, 
zadolžen za študij na prvi oz. drugi stopnji. Če je potrebno, strokovni sodelavec pred odločanjem 

prodekana pridobi mnenje predstojnika katedre/skrbnika programa. Študent se nato naslednje leto, 

ko izpolni pogoje za vpis v višji letnik, prijavi za vpis v višji letnik prenovljenega programa prek eVŠ 
in prijave za vpis po merilih za prehode (vpis v višji letnik). 

Enako (ob vpisu na fakulteto) bo opravljen vpis v primeru podaljšanja statusa posameznega letnika 

iz upravičenih razlogov, kot jih predvideva zakon (70. člen ZViS). Študent bo lahko izkoristil pravico, 
vendar bo ob tem opravljen vpis obveznosti  prenovljenega programa naslednika, kot je definirano 
v 9. členu, ter uskladitev obveznosti predhodnih letnikov. O tem bo študentu izdan sklep. O vlogi 
študenta, po pregledu dokumentacije, ki ga opravi strokovna služba, odloča prodekan, zadolžen za 
študij na prvi oz. drugi stopnji.  Če je potrebno, strokovni sodelavec pred odločanjem prodekana 
pridobi mnenje predstojnika katedre/skrbnika programa. Študent se nato naslednje leto, ko izpolni 

pogoje za vpis v višji letnik, prijavi za vpis v višji letnik prenovljenega programa prek eVŠ in prijave 
za vpis po merilih za prehode (vpis v višji letnik). 

To bo omogočeno le študentom, ki bodo pravico do ponovnega vpisa/podaljšanja statusa iz 
upravičenih razlogov izpolnili/zanjo zaprosili brez vmesnih prekinitev statusa študenta.  

8. člen  

Za študente, ki se bodo vpisovali v višji letnik prenovljenega programa in so že izkoristili pravico do 
ponavljanja letnika ali zamenjave študijskega programa oziroma smeri, velja naslednje:  

Ko se posamezni letniki predhodnih študijskih programov (4 + 1) ne bodo več izvajali (kot je to 
zapisano v preglednicah zgoraj), se bodo študenti, ki v naslednjih študijskih letih ne bodo izpolnjevali 

pogojev za vpis v višji letnik in so že izkoristili pravico ponavljanja letnika oziroma zamenjave 
študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti, lahko prijavili v eVŠ na mesta po 
merilih za prehode (vpis v višji letnik), v skladu s pogoji vsakoletnega razpisa za vpis v prenovljene 
študijske programe (3 + 2).  Pri tem se jim bodo priznale že opravljene obveznosti, druge obveznosti 
bodo opravljali v skladu s prenovljenim programom. O tem bo na prošnjo študenta  izdan sklep. O 

vlogi študenta, po pregledu dokumentacije, ki ga opravi strokovna služba, odloča prodekan, zadolžen 
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za študij na prvi oz. drugi stopnji. Če je potrebno, strokovni sodelavec pred odločanjem prodekana 

pridobi mnenje predstojnika katedre/skrbnika programa. 

Enako se obravnavajo prehodi (po pavziranju ali poteku veljavnosti prvo- ter drugostopenjskih 

programov sistema 4 + 1) iz predhodnih na prenovljene programe. 

V DEFINIRANJE PROGRAMOV NASLEDNIKOV PREDHODNIH PROGRAMOV 

9. člen 

Programi nasledniki prvostopenjskih programov: 

4-letni predhodni programi 3-letni prenovljeni programi 

Analitska sociologija Sociologija 

Družboslovna informatika, UN  Družboslovna informatika 

Družboslovna informatika, VS Družboslovna informatika (kandidati morajo 
izpolnjevati vstopni pogoj za vpis na prenovljeni 
program, če ga ne izpolnjujejo, prepis na 
program ni mogoč) 

Evropske študije – družboslovni vidiki - 

Komunikologija - medijske in komunikacijske 
študije 

Komunikologija - Medijske in komunikacijske 
študije 

Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi 

z javnostmi 

Komunikologija - Tržno komuniciranje in odnosi 

z javnostmi 

Kulturologija Kulturologija – Študije kultur in ustvarjalnosti 

Mednarodni odnosi Mednarodni odnosi 

Novinarstvo Novinarstvo 

Politologija - obramboslovje Obramboslovje 

Politologija - študije demokracije in upravljanja Politologija – Javne politike in uprava 

Politologija - študije politike in države Politologija – Študije politike in države 

Sociologija - upravljanje organizacij, človeških 
virov in znanja 

Sociologija – Kadrovski menedžment 

Programi nasledniki drugostopenjskih programov: 

1-letni predhodni programi 2-letni prenovljeni programi 

Družboslovna informatika Družboslovna informatika 

Evropske študije Evropske študije 

Komunikologija Komunikologija - Medijske in komunikacijske 
študije 

Kulturologija - kulturne in religijske študije Kulturne študije 

Mednarodni odnosi Mednarodni odnosi 

Novinarske študije Novinarske študije 

Obramboslovje Obramboslovje in varnostne študije 

Politologija – analiza politik in javna uprava Politologija – Primerjalne javne politike in 
uprava 

Politologija – politična teorija Politologija – Politična teorija, globalizacijske in 
strateške študije 

Sociologija Sociologija 

Sociologija - upravljanje organizacij, človeških 
virov in znanja 

Sociologija – Menedžment človeških virov, 
znanja in organizacij 

Strateško tržno komuniciranje Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi 

Dveletni drugostopenjski programi, vsebinski nasledniki štiriletnih prvostopenjskih programov: 

4-letni predhodni prvostopenjski programi 2-letni prenovljeni drugostopenjski programi 

Analitska sociologija Sociologija 

Družboslovna informatika, UN  Družboslovna informatika 

Evropske študije – družboslovni vidiki Evropske študije 
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Komunikologija - medijske in komunikacijske 
študije 

Komunikologija - Medijske in komunikacijske 
študije 

Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi 
z javnostmi 

Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi 

Kulturologija Kulturne študije 

Mednarodni odnosi Mednarodni odnosi 

Novinarstvo Novinarske študije 

Politologija - obramboslovje Obramboslovje in varnostne študije 

Politologija - študije demokracije in upravljanja Politologija – Primerjalne javne politike in 
uprava 

Politologija - študije politike in države Politologija – Politična teorija, globalizacijske in 
strateške študije 

Sociologija - upravljanje organizacij, človeških 
virov in znanja 

Sociologija – Menedžment človeških virov, 
znanja in organizacij 

VI PRIZNAVANJE OBVEZNOSTI NA PRENOVLJENIH PROGRAMIH 

10. člen 

Skladno s 4. in 5. členom pravilnika se v primeru prepisa iz predhodnega programa na program 

naslednik (prenovljeni program) prej vpisanega programa, ki je definiran v 9. členu pravilnika, 
upoštevajo naslednja načela: 

 prošnje obravnava predstojnik katedre/skrbnik programa po pregledu dokumentacije, ki ga 
opravi strokovna služba; 

 prosilcem se lahko prizna vsak opravljeni letnik v celoti, vendar skupno število priznanih 
kreditnih točk za celoten študijski program ne sme presegati števila priznanih točk, ki je 
zapisano v akreditacijski vlogi programa, na katerega se želi študent prepisati; 

 v primeru nedokončanega letnika morajo študenti v celoti dokončati letnik po veljavnem 

študijskem programu; 

 po obravnavi prošnje s strani predstojnika katedre/skrbnik programa o prošnjah odloča 
prodekan, zadolžen za študij na prvi oz. drugi stopnji. 

11. člen 

Skladno s 5. členom pravilnika se diplomantom štiriletnih predhodnih programov, ki se vpisujejo na 

dveletne prenovljene drugostopenjske programe, omogoči hitrejše napredovanje in neposredni vpis 
v 2. letnik. 

Za prenovljene programe, ki predstavljajo vsebinsko nadaljevanje predhodnih prvostopenjskih 
programov, kot je to definirano v 9. členu, so obveznosti, ki jih iz prenovljenega drugostopenjskega 
programa ni treba opravljati, določene vnaprej, in sicer najkasneje eno leto pred začetkom izvajanja 
prenovljenih drugostopenjskih programov. 

Tudi pri prehodu diplomantov drugih štiriletnih prvostopenjskih programov na dveletne 
drugostopenjske programe, ki niso definirani kot nasledniki v 9. členu pravilnika, velja, da lahko 
diplomanti zaprosijo za hitrejše napredovanje glede na število opravljenih kreditnih točk. O prošnjah 
odloča prodekan, zadolžen za programe prve oz. druge stopnje, na podlagi mnenja skrbnika 
programa, ki izhaja iz primerjave med opravljenimi obveznostmi na štiriletnem prvostopenjskem 

programu in predmetnikom dveletnega drugostopenjskega programa. Dokumentacijo za odločanje 
pripravi strokovni sodelavec strokovne službe. 

Pravilo, zapisano v tretjem odstavku, se smiselno uporablja tudi za diplomante predbolonjskih 
programov. 

O prehodu in hitrejšem napredovanju se izda poseben sklep. 

12. člen 
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Če prosilec zaprosi za nadaljevanje študija na drugem prenovljenem programu, kot je program, ki 

ga je prvotno študiral na fakulteti, mora vložiti prijavo za vpis po merilih za prehode oz. v višji letnik 
skladno z vsakoletnim razpisom. 

VII PREHODNA DOLOČBA 

13. člen 

Za ponovni vpis v prvi letnik v študijskem letu 2018/19 velja, da lahko študenti predhodnega 
programa na prvi stopnji Evropske študije – družboslovni vidiki, v primeru, če pravice do ponovnega 
vpisa še niso izkoristili, to pravico izkoristijo z vpisom na predhodni program Evropske študije – 

družboslovni vidiki, uskladitev obveznosti, skladno s 7. členom, pa se opravi za enega izmed 
naslednjih programov, ki štejejo za vsebinsko združljive programe naslednike, vendar le za študijsko 
leto 2018/19: Sociologija, Komunikologija - Medijske in komunikacijske študije, Kulturologija – 
Študije kultur in ustvarjalnosti, Mednarodni odnosi, Obramboslovje, Politologija – Javne politike in 

uprava, Politologija – Študije politike in države ter Sociologija – Kadrovski menedžment.  

VIII KONČNA DOLOČBA 

14. člen 

Ta pravilnik velja za vse prehode iz predhodnih na prenovljene programe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


