Vpis v študijsko leto 2018/2019
Spoštovane študentke in študenti doktorskega študija na FUDŠ!

Obveščamo vas, da bo vpis v višji letnik, absolventski status ali možnost koriščenja statusa
ponavljanja potekal od 13. 8. do 30. 9. 2018, in sicer preko Spletnega referata, v katerega vstopite s svojim up.
imenom in geslom. Med že obstoječimi zavihki bo od 13. 8. 2018 naprej dodan zavihek VPIS. Tam
izpolnite VPISNI LIST (sledite korakom, ki vam jih sistem ponudi). Pred izpolnjevanjem vpisnega lista boste morali
izpolniti še ANONIMNO ŠTUDENTSKO ANKETO.
Kam naj pošljem vpisni list? Kakšne so faze postopka vpisa?
1.

Po zaključku vpisovanja vaših podatkov v Spletnem referatu vpisni list za študijsko leto 2018/2019 natisnite,

podpišite ter pošljite v Referat za študijske in študentske zadeve skupaj s študentsko izkaznico (v kolikor jo imate, da
vam nalepimo nalepko) na naslov: FUDŠ, Gregorčičeva ulica 19, p. p. 62, 5000 Nova Gorica.
2.

Po prejemu vpisnega lista vam bomo po e-pošti poslali račun za plačilo vpisnine/šolnine v PDF formatu, po

navadni pošti pa študentsko izkaznico s pripadajočo nalepko. POZOR: poslali vam bomo samo prvi račun, v primeru
obročnega plačevanja šolnine morate za plačilo računov skladno z valutami poskrbeti sami (preverjate v spletnem
referatu na zavihku MOJE FINANČNO STANJE)!
3.

Študenti boste morali poleg vpisnega lista poslati na sedež fakultete še tri podpisane pogodbe o izobraževanju,

ki se vam bodo avtomatsko kreirale ob vpisnem listu. Skladno s pogodbo vam bomo en izvod pogodbe vrnili. Na
pogodbo dopišite manjkajoče podatke.
4.

V spletnem referatu imate rubriko NAROČANJE DOKUMENTOV,v katerem lahko dnevno naročate potrdila o

vpisu in potrdilo o opravljenih izpitih. Potrdilo o vpisu za študijsko leto 2018/2019 bo prejel smo tisti študent, ki
bo oddal naročilo.
MOŽNOST PONAVLJANJA: Študentom, ki imajo možnost do ponavljanja, se bodo zaračunali samo stroški vpisnine
(tako rednim kot izrednim). V kolikor želite letnik ponavljati in vas zanima, ali imate to pravico, prosim pišite
na referat@fuds.si
PLAČILO ŠOLNINE: Šolnino je v študijskem letu 2018/19 možno poravnati na 5 obrokov z roki zapadlosti: ob vpisu;
najkasneje do 30. 11.; najkasneje do 31. 1.; najkasneje do 31. 3.; najkasneje do 31. 5. tekočega študijskega leta.
Število obrokov boste označili na vpisnem listu. V kolikor vam bo šolnino plačalo podjetje ali drug plačnik, prosim to
ustrezno označite na vpisnem listu – naknadno vam bomo poslali še obrazec v podpis.
OPOZORILO: V kolikor se do 30. 9. 2018 ne boste vpisali, bo fakulteta evidentirala vaš status kot pavzer in s tem
boste izgubili status študenta.

A. Kakšni so pogoji za napredovanje v višji letnik?
Napredovanje v 2. letnik
Na podiplomskem študijskem programu Sociologija mora študent za napredovanje iz prvega v drugi letnik doseči
najmanj 30 ECTS iz prvega letnika, oddati prijavo teme, ki jo
potrdi Komisija za znanstvenoraziskovalno delo, ter oddati podpisano dispozicijo doktorske disertacije s
strani mentorja.
Napredovanje v 3. letnik
Pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik so opravljene vse obveznosti prvega letnika v obsegu 60 KT in
opravljeno individualno delo drugega letnika vobsegu 60 KT. Opravljene obveznosti drugega letnika se ugotavljajo na
podlagi izpolnjenega obrazca Ocena individualnega dela doktoranda (OBR- 020), ki ga za posameznega
študenta pripravi njegov mentor (naprošamo vas, da mentorja SAMI spomnite, da pošlje oceno v referat, najkasneje
do 30. 9. 2018) in na podlagi potrjene dispozicije na Senatu FUDŠ !!! Napredovanje v tretji letnik SOC. brez opravljenih
vseh izpitov iz 1. letnika ni možno.
Vpis v absolventski status – dodatno leto, v okviru katerega lahko brezplačno zaključite svoj študij
OPOZORILO: V absolventski status se lahko vpišete, v kolikor vključno od študijskega leta 2012/2013 dalje niste
ponavljali letnika ali zamenjali študijskega programa na stopnji, na kateri ste vpisani. Absolventski status traja
1 leto. Drugih pogojev (koliko KT ste dosegli) za vpis v absolventski status ni.
Treba je izpolniti vpisni list in plačati strošek vpisnine, ki znaša 26,00 EUR.
B. Pogosta vprašanja
1. Ali lahko napredujem v višji letnik, če ne izpolnjujem pogojev za vpis v višji letnik? Študenti, ki ne
izpolnjujete pogojev za vpis v višji letnik, lahko oddate prošnjo za vpis v višji letnik z manjkajočimi kreditnimi točkami –
prošnja za pogojno napredovanje v višji letnik (obrazec najdete na naši spletni strani ZA ŠTUDENTEOBRAZCI)..
Iz upravičenih razlogov, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, poseben status študenta,
materinstvo in očetovstvo in itd., se status študenta lahko tudi podaljša – to pomeni, da se vas lahko še enkrat
vpiše v isti letnik (lahko se podaljša tudi status absolventa), pri čemer plačate samo stroške vpisnine. Status se lahko
podaljša največ za eno leto – prošnja za podaljšanje statusa (obrazec najdete na naši spletni strani ZA
ŠTUDENTEOBRAZCI).
OPOZORILO: Prošenj o pogojnem napredovanju in podaljšanju statusa ne pošiljajte pred iztekom
jesenskega izpitnega obdobja 2017/18 (do 14. 9. 2018), saj teh prošenj ne bomo obravnavali. Prošnjo pošljite
skenirano na e-naslov: referat@fuds.si.

2. Kdaj zasedajo komisije, ki obravnavajo študentske vloge?
Rok za oddajo vlog in prošenj je tri delovne dni pred datumom zasedanja komisije. Vloge in prošnje prejete po tem
datumu se bodo avtomatsko uvrstile na naslednjo sejo. Nepopolne vloge bomo zavrnili.
Datumi zasedanja Komisije za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ) – obravnava vloge o pogojnem
napredovanju in podaljšanju statusa
V avgustu in septembru 2018 bo KŠŠZ zaradi predvidenega povečanega števila vlog zasedala večkrat, in sicer ob
ponedeljkih: 13. 8., 27. 8., 3. 9., 10. 9., 17. 9. in 24. 9. 2018.
Datumi zasedanja Komisije za znanstvenoraziskovalno delo (KZRD)– potrditev teme doktorske
disertacije, imenovanje komisije za oceno dispozicije doktorske disertacije in imenovanje komisije za
seminar za disertacijo.

V avgustu in septembru 2018 bo KZRD zaradi predvidenega povečanega števila vlog zasedala večkrat, in sicer ob
ponedeljkih: 13. 8., 27. 8., 3. 9., 10. 9., 17. 9. in 24. 9. 2018.
Datumi zasedanja Senata FUDŠ – imenovanje komisije za oceno dispozicije doktorske disertacije,
potrditev ocen dispozicije, imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije, imenovanje komisije za
zagovor doktorske disertacije.
Enkrat mesečno – sredi avgusta, sredi septembra 2018.
3. Kdo lahko ponavlja letnik?
Ponavlja lahko samo tisti študent, ki vključno od študijskega leta 2012/2013 dalje še ni ponavljal letnika ali zamenjal
študijskega programa na stopnji, na kateri je vpisan. V referatu se lahko predčasno pozanimate, ali imate možnost
koriščenja statusa ponavljanja. Izredni študenti, ki boste letnik ponavljali, pred izpolnjevanjem vpisnega lista
kontaktirajte referat, da vam pripravimo vpisni list. V tem primeru boste plačali samo stroške vpisnine.
4. Kaj se zgodi, ko izgubiš status (ko nimaš pogoja za napredovanje v višji letnik ali možnosti za
koriščenja statusa ponavljanja ali absolventa)
V primeru pavziranja so obveznosti študenta (izpiti, praksa, diploma) plačljive! Pravilnik o prispevkih in vrednotenju
stroškov na FUDŠ je objavljen na povezavi http://www.fuds.si/sl/ceniki
Želimo vam prijetno poletje in se vidimo jeseni!
Referat za študijske in študentske zadeve

