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Zadeva: Opravljanje obveznosti za pavzerje, pogojno in ponovno vpisane bolonjske študente

Vpisi so zaključeni, sprejeli smo brucke in bruce, predavanja v letu 2012/13 že tečejo. Za študente, ki ste se
vpisali na bolonjske programe, smo pripravili nekaj najbolj pogostih vprašanj, ki se tičejo študija.
1. Lani sem bil vpisan v bolonjski program, letnik ponavljam in predmeta nimam opravljenega. Ali
začnem pri predmetu iz ničle (tudi če sem kakšen del kreditov že opravil)?
Da. V primeru ponovnega vpisa ste svoje neopravljene predmete in obveznosti pri predmetu dolžni opraviti
znova. Vpis je vezan na določeno izvedbo predmeta, kar pomeni, da ste ponovno vpisani študentje vpisali
izvedbo, ki se izvaja v študijskem letu 2012/13, izvedba za leto 2011/12 je izbrisana iz vašega elektronskega
indeksa. Ponovno vpisani študentje pri neopravljenih predmetih letnika, ki ga ponavljate, potemtakem začnete
znova, čisto od začetka.
2. V študijskem letu 2012/13 pavziram. Del kreditnih točk pri neopravljenem predmetu sem že
opravil v lanskem študijskem letu (npr. opravil sem seminarsko nalogo, ne pa tudi izpita). Ali mi
bo profesor to upošteval ali moram začenjati iz ničle? Na kakšen način se lahko vključim v izvedbo
predmeta, kako lahko opravim manjkajoče obveznosti, h kateri izvedbi naj se priključim in kako?
Profesor mora upoštevati lanske opravljene obveznosti. Vaša izvedba je lanska, ker se niste ponovno vpisali. V
elektronskem indeksu boste imeli samo tisto izvedbo, ko ste se v letnik vpisali prvič (npr. lani). To pomeni, da
se morate takoj na začetku študijskega leta oglasiti pri nosilcu neopravljenega predmeta in se dogovoriti,
kakšne so vaše obveznosti pri predmetu (npr. ali se vam bodo katere obveznosti, ki ste jih opravili pri predmetu
že lani, priznale, kako boste opravili manjkajoče, ali boste začeli znova ipd.).
3. Pogojno sem se vpisal v 2. letnik brez izpita prvega letnika (ali v 3. letnik brez izpita drugega
letnika). Del kreditov pri neopravljenem predmetu sem že opravil. Ali mi bo profesor to upošteval
ali moram začenjati iz ničle? Kako naj opravim manjkajoče obveznosti?
Glej odgovor pod točko 2.
4. V prejšnjih letih sem bil vpisan v predbolonjski študijski program. Letos letnik ponavljam in sem
ob ponovnem vpisu vpisal predmete bolonjskega programa. Ali se mi kateri izmed že opravljenih
predmetov starega programa prizna ali pa moram vse predmete opravljati znova?
Za vsakega izmed predmetov, ki ste ga opravili po starem programu in ki je podoben ali enak predmetu v
vašem novem predmetniku, lahko napišete prošnjo za priznanje izpita (obrazec, ki ga dobite na domači strani

fakultete: http://www.fdv.uni-lj.si/Dodiplomski_studij/Obrazci.asp). Prošnjo brez prilog oddate v Službi za
dodiplomski študij in počakate na odgovor, ki ga bomo poslali na naslov, naveden v prošnji. Prošnjo lahko
napišete le za predmete, ki so del vašega novega elektronskega indeksa.
5. V prejšnjih letih sem bil vpisan v stari program, letos sem vpisan v dodatno leto ali sem pavzer
in ne pavziram več kot dve leti. Še vedno imam neopravljene obveznosti starega programa. Kako
lahko opravim neopravljene obveznosti?
Skladno s sklepom Senata FDV z dne 3. 3. 2008: »Če so pri predmetih starega programa bile predvidene
kakršne koli obveznosti, ki so pogoj za pristop k izpitu, mora nosilec/-ka predmeta najti nadomestni način in
študentu/-ki omogočiti opravljanje izpita in dokončanje obveznosti.« Zato se čim hitreje oglasite pri nosilcih
predmetov, ki ste jih vpisali v okviru starega programa, in se dogovorite kako boste nadomestili neopravljene
obveznosti.
6. Koliko časa imam pravico opravljati manjkajoče obveznosti iz prejšnjih študijskih let?
Pri predmetih, kjer različne oblike sprotnega preverjanja znanja veljajo tudi kot končna pozitivna ocena in se ne
zaključijo z izpitom, skladno s Pravilnikom o dodiplomskem študiju (42. a člen) velja, da se te obveznosti lahko
opravljajo sproti oz. se predvidi nadomestni način opravljanja teh oblik za pridobitev končne ocene še dve leti
po zaključku študijskega leta, v katerem je bil izveden predmet in sicer ne glede na to, če se v tem času
predmet ne izvaja. Kasneje opravljanje obveznosti ni več zagotovljeno. To določilo velja za vse predmete, ki so
bili vpisani od vključno študijskega leta 2011/12 naprej.
7. Ali bom lahko po 4. letniku vpisal dodatno leto?
Skladno z zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur. l. št. 40/2012) študenti, ki bodo od vključno
študijskega leta 2012/13 ponovno vpisani v letnik ali bodo spremenili študijski program, dodatnega leta ne bodo
mogli vpisati. Za vse, ki so bili ponovno vpisani ali pa so spremenili študijski program pred tem (torej do
vključno študijskega leta 2011/12), to določilo ne velja in bodo dodatno leto lahko vpisali.

Če je vaš primer tako zelo specifičen, da odgovora na vašo situacijo ne najdete v nobeni izmed zgoraj
navedenih kategorij, vas vabimo, da se oglasite v Službi za dodiplomski študij, pri predstojnici enote za študijsko
dejavnost ali pri prodekanu za dodiplomski in magistrski študij v času uradnih ur ali nam problem opišete v
elektronskem sporočilu, ki ga lahko posredujete vodji Službe (mateja.kapun@fdv.uni-lj.si), predstojnici enote za
študijsko področje (nela.babic@fdv.uni-lj.si) ali
prodekanu za dodiplomski in magistrski študij
(jernej.pkalo@fdv.uni-lj.si).
Uspešen začetek novega študijskega leta!
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