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Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), Meril za prehode med 
študijskimi programi  (Uradni list RS, št. 95/10 in 17/11) ter Statuta ERUDIO Visokošolskega središča 
je Senat ERUDIO Visokošolskega središča na 1. dopisni seji, dne 15. 02. 2019 sprejel 
 
 

PRAVILNIK O  NAPREDOVANJU PO ŠTUDIJSKEM PROGRAMU IN 
DOKONČANJU ŠTUDIJA 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

(1) Pravilnik vsebuje pogoje za napredovanje, ki jih določa študijski program ERUDIO 
Visokošolskega središča (v nadaljevanju: ERUDIO VS), ter pogoje za hitrejše napredovanje, za 
ponovni vpis, za nadaljevanje študija po prekinitvi, za prehajanje med programi in za vzporedni 
študij. O izpolnjevanju teh pogojev presojajo organi ERUDIO VS v skladu s študijskim 
programom, Statutom ERUDIO VS (v nadaljevanju: Statut) in tem pravilnikom. 

 

2. člen 
 

(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za moške in ženske. 

 
 

II. NAPREDOVANJE PO ŠTUDIJSKEM PROGRAMU 
 

3. člen 
 

(1) Za napredovanje, po študijskem programu 1. in 2. stopnje, iz prvega v drugi letnik morajo 
študentke in študenti (v nadaljevanju: študenti) doseči najmanj 48 KT po ECTS iz prvega letnika. 
Za napredovanje, po študijskem programu 1. stopnje, iz drugega v tretji letnik mora študent 
opraviti obveznosti iz prvega in drugega letnika najmanj v obsegu 90 KT po ECTS. 

 

4. člen 
 

(1) ERUDIO VS lahko odobri študentu napredovanje v višji letnik tudi če ne dosega 
zahtevanih pogojev v primeru naslednjih okoliščin: 

- materinstvo, 
- daljša bolezen, 
- izjemne družinske ali socialne okoliščine, 
- sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah, 
- drugi upravičeni in utemeljeni razlogi. 

 
(2) O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča Komisija za študijske zadeve ERUDIO VS (v nadaljevanju: 

KŠZ), na katero mora študent nasloviti prošnjo in priložiti dokazila o upravičenih in utemeljenih 
razlogih, ki jih navaja v prošnji. 

 

5. člen 
 

(1) Študent, ki ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik. 
Študent, ki je enkrat že ponavljal ali enkrat že zamenjal katerikoli študijski program letnika ne 
more več ponavljati. Tretjega letnika ni mogoče ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih 
obveznosti namenjen absolventki staž oz. dodatno leto. 
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(2) Študentu se v skladu z veljavno zakonodajo lahko podaljša študentski status za največ 
eno leto, če: 

- se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik, 
- iz upravičenih razlogov ne diplomira oz. magistrira v 12 mesecih po zaključku zadnjega 

semestra, 

- študentka v času študija rodi, 
- in drugi upravičeni in utemeljeni razlogi. 

 

6. člen 
 

(1) Študent ima pravico do izbire predmetov izven študijskega programa, v katerega je vpisan, če 
veljavni študijski program to omogoča in če skupno število prostih mest, ki so predvidena za 
izbirni predmet, ni doseženo. 
 

(2) Pri vpisu v letnik študent izbirne predmete vpiše samo enkrat. Zamenjava izbirnih predmetov in 
vpisanih izvedb predmetov oz. izvedb predmetov z več cikli po zaključenem vpisu v letnik ni 
mogoča, razen če z izvedbenimi pravili ni drugače določeno.  
 

(3) Vpis izbirnih predmetov je možen samo skladno s številom predmetov, določeni s študijskim 
programom. 

 

7. člen 
 

(1) Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše 
napredovanje, če je to glede na študijski proces mogoče. 
 

(2) Sklep o tem sprejme Komisija za študijske zadeve. S sklepom se določi tudi način hitrejšega 
napredovanja. 

 
 

III. PREHOD MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI 
 

8. člen 
 

(1) S prehodom se razume prenehanje izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je 
vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja po novem programu. V tem primeru se prizna del ali vse 
obveznosti, ki jih je študent že opravil v predhodnem študijskem programu. 

 
(2) Za prehod se ne šteje sprememba študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve 

obveznosti v prvem študijskem programu ali smeri. 
 

9. člen 
 

(1) V primeru prehajanja v programe z drugih visokošolskih zavodov, fakultet ali univerz mora 
študent izpolnjevati vpisne vstopne pogoje. Število prehodov je omejeno s številom razpisnih 
mest.  

 

10. člen 
 

(1) Prosilec mora prošnjo za prehod poslati oz. dostaviti v Referat za študijske zadeve ERUDIO VS 
(v nadaljevanju: Referat). Pogoje za prehod na podlagi prošnje določi KŠZ. 
 

(2) Pogoji za prehod se določijo na podlagi primerjave med predhodno vpisanim programom in 
programom, v katerega prosilec vstopa, vendar se lahko prizna največ sedemdeset odstotkov 
pridobljenih kreditnih točk. Za primanjkljaj v kreditnih točkah se določijo predmeti, ki jih mora 
študent še opraviti. Prehod se opravi v času vpisov v naslednje študijsko leto.  

 

11.  člen 



 

3 od 4 

 

 
(1) ERUDIO VS bo pri izvedbi prehodov zagotavljal realne možnosti za kvalitetno nadaljevanje in 

zaključek študija, priznavanje znanja, ki ga je študent osvojil v prejšnjem študijskem programu 
in ga izkazuje z ustreznimi dokumenti, ter upoštevanje mednarodnih sporazumov. 

 
 

(2) Pri odobravanju prehodov med programi šola upošteva naslednja merila: 

- izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program, 
- število razpoložljivih študijskih mest, 
- število letnikov ali semestrov v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil 

vse predpisane obveznosti. 
 
 

IV. POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA 
 

12.  člen 
 

(1) Pogoji za dokončanje študija so opravljene vse študijske obveznosti, predpisane s študijskim 
programom. Študij se zaključi s pripravo in ustnim zagovorom diplomskega oziroma 
magistrskega dela. 

 
 

V. NADALJEVANJE IN DOKONČANJE ŠTUDIJA PO PREKINITVI 
 

13.  člen 
 

(1) Prekinitev študija se šteje od dne, ko je oseba izgubila status študenta. 
 

14.  člen 
 

(1) Za dokončanje študija lahko zaprosijo študenti programov ERUDIO VS, ki niso diplomirali ali 
magistrirali in je od konca statusa absolventa preteklo več kot eno leto. 

 
(2) Prošnje obravnava Komisija za študijske zadeve in sicer: 

- prosilec, ki je opravil vse obveznosti študija razen diplomskega ali magistrskega dela, opravi 
diplomsko ali magistrsko delo in stroške pokrije skladno z veljavnim cenikom; 

- prosilec, ki ni opravil vseh obveznosti študijskega programa (izpitov), sodi v režim 
nadaljevanja študija. 

 
(3) Prošnje se lahko oddajajo celo leto, sklep pa velja do konca študijskega leta, tj. do 30. 

septembra.  
 

15.  člen 
 

(1) Za nadaljevanje študija lahko zaprosijo tisti študenti, ki so bili v preteklosti vpisani v enega od 
programov in letnikov ERUDIO VS ter so študij prekinili za več kot dve leti. Prošnje obravnava 
KŠZ. 

 

16. člen 
 

(1) Če je zaradi napredka stroke v času daljše prekinitve študija (deset let in več) postalo znanje, 
ki se je zahtevalo pri posameznem izpitu pred prekinitvijo študija, neustrezno, lahko Senat 
ERUDIO VS poleg določitve diferencialnih obveznosti odloči, da mora študent ponovno opraviti 
posamezne izpite ali druge obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo študija že opravil. 

 
 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 



 

4 od 4 

 

 
16.  člen 

 
(1) Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati naslednji dan, ko ga na svoji seji sprejme Senat 

ERUDIO VS. 
 

(2) Spremembe in dopolnitve tega pravilnika sprejema Senat ERUDIO VS. Predloge se poda v 
pisni obliki. 

 
 
 
Ljubljana, 15. 02. 2019 
 

dekan ERUDIO VS, 
doc. dr. Matjaž Škabar 


