
 
Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 

40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D in 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) in Statuta 

Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) je Senat FUDŠ na 9. redni seji 

dne 30.9.2019 sprejel  

 

Pravilnik o izrednem študiju  

  

1. člen 

(Splošne določbe) 

 

Ta pravilnik ureja:  

 obseg izvajanja programa za izredne študente študija na 1., 2. in 3. stopnji ter za 

študijski program za izpopolnjevanje Psihoterapevtska propedevtika,  

 časovni razpored izvajanja, 

 prestopne pogoje,  

 ponovni vpis izrednih študentov,  

 načine informiranja študentov o načinu izvajanja izrednega študija.  

  

Senat FUDŠ lahko razpiše izredni študij, kadar ima za to kadrovske in prostorske možnosti ter 

kadar narava študija to omogoča.  

 

FUDŠ lahko v razpisu določi, da se izredni študij ne bo izvajal, če se bo v 1. letnik vpisalo manj 

kot določeno število kandidatov.  

 

Moške oblike samostalnikov so v tem dokumentu uporabljene v generičnem smislu kot oblike 

nezaznamovanega slovničnega spola. 

 

2. člen 

(Organizacija in izvedba izrednega študija) 

  

Če narava študija to omogoča, se s študijskim programom lahko prilagodita organizacija in 
časovna razporeditev predavanj, seminarjev in vaj možnostim študentov (izredni študij).  
 

Urniki morajo biti za vsak letnik študija, v katerega so vpisani izredni študenti, izdelani pred 

pričetkom semestra. 

 

Izredni študij je po vsebini in zahtevnosti enak rednemu. Izredni študent mora opraviti vse 

obveznosti, ki se zahtevajo v okviru rednega študija.  

 



 
Na izrednem študiju se izvedejo vse kontaktne ure, predvidene v učnem načrtu, pri čemer se 

določen delež kontaktnih ur lahko organizira v obliki sodobnih oblik poučevanja preko IKT 

orodij (npr. spletna učilnica), če narava študija to omogoča.  

 

Organizacija izrednega načina študija mora biti zasnovana na način, da omogoči, da študenti 

v teku študija lahko dosežejo vse splošne in predmetno-specifične kompetence, cilje in učne 

izide, opredeljene s študijskim programom. 

 

 

3. člen 

(Izvajanje programa oziroma predmeta za 5 ali manj študentov) 

  

Konzultacije predstavljajo obliko neposredne pedagoške obveznosti.  

 

Če je v posameznem letniku vpisano 5 ali manj študentov, ali če se posamezen predmet izvaja 

za 5 ali manj študentov, se izvedejo vse kontaktne ure, predvidene v učnem načrtu. Pri tem se 

kontaktne ure lahko izvedejo v obliki kombinacije konzultacij in sodobnih oblik poučevanja 

preko IKT orodij (npr. spletna učilnica), če narava študija to omogoča. 

 

Organizacija načina študija iz prejšnjega odstavka mora biti zasnovana na način, da omogoči, 

da študenti v teku študija lahko dosežejo vse splošne in predmetno-specifične kompetence, 

cilje in učne izide, opredeljene s študijskim programom. 

 

O načinu in organizaciji izvajanja kontaktnih ur iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena odloča 

Senat fakultete za vsako posamezno študijsko leto. 

 

 

4. člen 

(Prestopni pogoji) 

  

Študent izrednega študija lahko v času študija, praviloma po 1. letniku študija, preide v redni 
način študija, če izpolnjuje z zakonom določene pogoje za vpis na redni študij. 
 
O prošnji za prehod odloča dekan na predlog Komisije za študijske in študentske zadeve na 
podlagi povprečne ocene kandidata in števila prostih vpisnih mest za posamezni letnik 
rednega študija. Če je prijav več, kot je razpoložljivih vpisnih mest, komisija opravi izbor na 
podlagi povprečne ocene študija in opravljenih študijskih obveznosti študentov.  
 

Študent rednega študija se lahko odloči za prehod v izredni študij kadarkoli v času študija. 
Študent se vpiše v letnik, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis.  
 

Če s študijskim programom oz. z merili za prehode pogoji niso natančno opredeljeni, o pogojih 

odloči Senat fakultete na predlog Komisije za študijske in študentske zadeve fakultete. 

 

5. člen 



 
(Pravice izrednih študentov) 

   

Izrednim študentom morajo biti na voljo pogoji študija, ki so primerljivi s pogoji za redne 

študente (npr. govorilne ure, konzultacije, študijska literatura, knjižnica, uradne ure pisarne, 

sodelovanje v študentskem svetu fakultete in pri delu sveta oddelka).  

  

S pravili študija (vključno finančnimi) ter z okvirno dinamiko in načinom študija morajo biti 

kandidati seznanjeni pravočasno - ob prijavi na izredni študij.  

 

Z načinom poteka izrednega študija v tekočem letniku (pogoji za prehod v višji letnik, pogoji 

za prehod iz izrednega v redni študij, informacije o dostopnosti pisarne, knjižnice, govorilne 

ure ...) morajo biti študenti seznanjeni ob vpisu v tekoči letnik.  

 

Za izredne študente veljajo isti pogoji za napredovanje po programu kot za redne študente. 

 

6. člen 

(Financiranje izrednega študija) 

  

Financiranje izrednega študija je določeno s posebnim aktom fakultete. 

Šolnina se plača v celoti ob vpisu ali največ toliko obrokih, kot to določa Pravilnik o prispevkih 
in vrednotenju stroškov na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

Študentu, ki ponavlja letnik študijskega programa, za katerega je plačal šolnino, se šolnina 
za ta letnik ponovno ne zaračuna. Študent v tem primeru plača samo strošek vpisnine.  

 

 

7. člen 

(Končna določba) 

  

Ta pravilnik začne veljati dan za tem, ko ga na seji sprejme Senat FUDŠ. 

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o izrednem študiju z dne 

16. 6. 2011. 

 

Ta pravilnik se objavi na spletni strani fakultete. 

 

 

 

 

prof. dr. Borut Rončević 

              dekan 


