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SPLOŠNE DOLOČBE
1.  ČLEN

Študijski red ERUDIO VSŠ določa pravila v zvezi z organiziranostjo in izvajanjem študi-
jskih programov, vpisi, različnimi možnostmi napredovanja, ponavljanja letnika in na-
predovanjem študija po prekinitvi, vzporednim študijem, prehajanjem med šolami, in-
dividualnim študijem, pravicami in dolžnostmi študentov v višji strokovni šoli in ostala 
vprašanja izvajanja študijskih programov.

2.  ČLEN
ERUDIO VSŠ organizira višješolsko izobraževanje v javno veljavnih in verificiranih pro-
gramih: Ekonomist, Organizator socialne mreže, Logistično inženirstvo, Varstvo okolja 
in komunala, Mehatronika, Gostinstvo in turizem, Gradbeništvo, Strojništvo, Kozmetika, 
Informatika, Velnes in Medijska produkcija. 
Po zaključenem študiju diplomant pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o višjem 
šolstvu in študijskim programom.

3.  ČLEN
Stari študijski program je program, ki so ga študentje kot začetni letnik vpisovali do 
vključno študijskega leta 2007/2008. Študentje vpisani na ta program morajo po tem 
programu diplomirati do 30.9.2011. 
Novi študijski program je program, ki so ga študentje kot začetni letnik vpisovali od vkl-
jučno študijskega leta 2008/2009 naprej.
Študijski red velja tako za stare kot za nove študijske programe.

4.  ČLEN
Področje preverjanja in ocenjevanja znanja, priznavanja izpitov in uveljavljanja izpitov 
ureja Pravilnik o ocenjevanju in preverjanju znanja. 
Diplomski red ERUDIO VSŠ določa pogoje in postopek prijave teme, izdelave in oddaje 
ter zagovora diplomskega dela v okvirih višješolskega študija.
Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov določa disciplinsko odgovornost študen-
tov in diplomantov (v nadaljevanju študentov) za kršitev dolžnosti in neizpolnjevanje 
predpisanih obveznosti, določa organe šole ter postopek za ugotavljanje odgovornosti, 
disciplinske ukrepe in način izvrševanja ter pravna sredstva.

5.  ČLEN
ERUDIO VSŠ izvaja samo izredno obliko izobraževanja. Pri organizaciji izrednega študi-
ja upošteva okoliščine, ki vplivajo na izvedbo študijskega procesa. Zato predavanja za 
izredne študente praviloma potekajo ob delavnikih v popoldanskem času in ob sobotah 
dopoldan in popoldan.  
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6.  ČLEN
Študent ima pravico do ERUDIO ONLINE portala v študijskem letu, ko je vpisan v pro-
gram. V kolikor nima urejenih finančnih obveznosti se mu tudi dostop onemogoči. V 
spletni učilnici je običajno poleg gradiva še: 
• kontakt nosilca predmeta
• učna gradiva in vsebine
• seznam obvezne in priporočene literature;
• predstavitev učnih vsebin na prosojnicah ali v PowerPointu;
• teme seminarskih ali projektnih nalog
• informacije o izpitu

Vse zgoraj navedeno mora predavatelj poslati ravnatelju šole in objaviti v spletni učilnici 
predmeta najmanj deset dni pred začetkom predavanj. 

7.  ČLEN
Oblike pedagoškega dela pri predmetu se določijo s predmetno pripravo predavatelja. 

8.  ČLEN
Pedagoški proces vodijo višješolski predavatelji, ki imajo ustrezen naziv v skladu z 
Zakonom o višjem šolstvu. 
Nosilec predmeta lahko v skladu s potrebami študijskega programa povabi k sodelovan-
ju pri obravnavi posameznih problemov ali tem, priznane strokovnjake iz prakse (gostu-
joči predavatelji), ki nimajo ustreznega naziva v skladu z Zakonom o višjem šolstvu. 

9.  ČLEN
Izpraševalec ali član izpitne komisije je lahko samo višješolski predavatelj z ustreznim 
nazivom. 

VPIS
10.  ČLEN

Pogoji za vpis v posamezni študijski program in trajanje študijskega programa so določeni 
z Zakonom o višjem šolstvu, študijskim programom in vsakoletnim razpisom za vpis.
ERUDIO VSŠ poskrbi, da bodo kandidati za vpis temeljito seznanjeni s pro-
gramom, možnostjo šolanja pri nas ter s pravicami in obveznostmi.  
V ta namen pripravi ERUDIO VSŠ:
• promocijska gradiva,
• študent ima pravico do enega ali več individualnih svetovalnih razgovorov pri refe-

rentu za študijske zadeve ali ravnatelju,
• organizacija razredne ure za vse študente po letnikih in programih,
• organizacija svetovalne razredne ure za vse študente po letnikih in programih,  

glede praktičnega izobraževanja,
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• organizacija diplomske delavnice za vse, ki želijo pisati diplomsko delo. 
• Oblike, organiziranost in izvajanje študijskih programov

11.  ČLEN
Oblike organiziranega študijskega dela so predavanja, vaje, seminarji, kolokviji, delo v 
projektnih skupinah, konzultacije, terensko delo, strokovne ekskurzije in praktično us-
posabljanje.

Oblike individualnega in skupinskega študijskega dela so priprava pisnih izdelkov, vizu-
alnih predstavitev, ustnih nastopov, seminarski nalog, projektnih nalog, raziskovalnih 
nalog ter priprava na ustno ali pisno preverjanje znanja. 

Višješolski predavatelj, ki je nosilec predmeta, s predmetno pripravo predavatelja opre-
deli kombinacijo oblik obremenitve, ki mora biti takšna, da študent nabere število kred-
itnih točk, zahtevanih pri predmetu.

12.  ČLEN
Oblike preverjanja znanja so določene v katalogu znanja za posamezni predmet. Lahko 
pa predavatelj določi tudi dodatne oblike sprotnega preverjanja znanja. Slednje lahko 
veljajo tudi kot končna pozitivna ocena pri predmetu.
Pravico do opravljanja študijskih obveznosti ima študent, ki je vpisan na ERUDIO VSŠ in 
ima poravnane trenutne finančne obveznosti.

Študent lahko pristopi k izpitu iz posameznega predmeta po koncu ali pred koncem 
predavanj iz tega predmeta, če se izkaže, da je izpolnil obveznosti, predpisane za ta 
predmet s študijskim programom.

Znanje se ocenjuje z izpiti, ki so ustni, pisni ali pisni in ustni, kot je določeno v katalogu 
znanj za posamezni predmet. Pisni izpit se lahko nadomesti z ustreznim številom oprav-
ljenih delnih izpitov (kolokvijev). Znanje se lahko ocenjuje z izdelkom oziroma s storitvijo 
z zagovorom.

Kadar sta predpisana pisni in ustni izpit, gre za enovit izpit, ki ima 2 dela. 
Predavatelj pri oceni lahko upošteva tudi aktivnost študenta na vajah, seminarske na-
loge, projektno delo, nastope in predstavitve. 

Z deleži ocene, iz katerih je sestavljena izpitna ocena, mora biti študent seznanjen na-
jkasneje na uvodnem predavanju. 

Znanje na izpitih ter pri praktičnem izobraževanju se ocenjuje z ocenami: odlično (10), 
prav dobro (8 in 9), dobro (7), zadostno (6) in nezadostno (1 do 5). 
Ocene od 6 do 10 so pozitivne.

Vaje in seminarske naloge, ki so s programom določene kot pogoj za opravljanje izpita, 
se ocenjujejo z ocenama opravil(a), ni opravil(a). Predavatelj seminarsko nalogo pravilo-
ma upošteva kot del ocene iz predmeta. 
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Rezultati izpitov se vpisujejo v uradno evidenco, ki jo vodi študijski referat. Kot datum 
vpisa ocene izpita se v uradno evidenco vpiše datum opravljanja izpita.

Na višješolskem študijskem programu mora študent zbrati 120 KT.

IZPITNI RED
13.  ČLEN

9. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih šolah (Uradni list RS, št. 71, 2009) daje 
študentom pravico, da trikrat letno opravljajo predmetni izpit. Prvi izpitni rok je predvi-
den na zadnjem predavanju. Ostali redni in izredni izpitni roki so objavljeni v študijskem 
koledarju, ki je priloga k urniku, objavljen pa je tudi v spletni učilnici, Referat VSŠ. 

Stroški opravljanja izpita v prvih dveh redno razpisanih rokih so vključeni v ceno šolnine. 
Tretje opravljanje izpita je plačljivo.

Poleg rednih izpitnih rokov obstajajo še izredni izpitni roki, ki so določeni s študijskim 
koledarjem. Stroški opravljanja izpitov izven redno razpisanih rokov, se plačajo posebej. 
Študent, ki je izpit uspešno opravil in želi izboljšati oceno, ima pravico, da v redno raz-
pisanih rokih vnovično opravlja izpit. Upošteva se boljša ocena. Višanje ocene za pred-
met je možno le enkrat in je plačljivo.

Študent opravlja izpit v letu izvedbe predavanj pri svojem predavatelju, kasneje pa le, če 
ga šola lahko zagotovi. 

Znanje študenta, ki izpit opravlja tretjič in naslednjič, ocenjuje izpitna komisija, ki jo im-
enuje ravnatelj in jo sestavljata najmanj dva predavatelja. 

Tri dni pred opravljanjem izpita, šola preveri pravico do opravljanja izpita. Izpit lahko 
opravlja študent, ki je pridobil pravico in je na tekočem s poravnavo šolnine. 

14.  ČLEN
Študenti lahko predlagajo prestavitev izpita. Šola jim v okviru možnosti ugodi.

Študent se k izpitu prijavi najkasneje pet dni pred izpitnim rokom, odjavi pa najkasneje 
tri dni pred izpitnim rokom. Če prijavljeni ne pride na izpit, je neocenjen in izkoristi en 
rok za opravljanje. 

Za študente, ki opravljajo izpite online veljajo enaka (smiselno, glede na način opravljan-
ja) pravila kot za študente, ki izpite pišejo klasično.

Dodatne tehnične zahteve in pravila za pisanje online izpitov so določena in navedena 
na ERUDIO IZPITNEM online portalu. 

Pisni izpit, oziroma pisni del izpita traja največ 90 minut. Ustni del izpita traja največ 20 
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minut. Če je izpit samo ustni, traja največ 30 minut. Študent ima pravico do 15-minutne 
priprave na ustni izpit. 

Izpit vodi predavatelj, ali druga oseba, ki lahko zagotavlja izpitni red. Izpitni prostor je 
pred izpitom praviloma zaprt, šola pa lahko določi sedežni red.

15.  ČLEN
Pred izpitom se študenti identificirajo s študentsko izkaznico ali drugim identifikacijskim 
dokumentom s sliko. 

Če ni mogoče identificirati študenta, ali ugotoviti pravice do izpita, se opravljanje dovoli, 
izpitno polo pa označi. Nejasnost odpravi šola naknadno. Če kandidat ni upravičen do 
izpita, se šteje, kot da izpita ni opravljal. 

Za vsak izpit se določi dovoljene pripomočke. Študent ima lahko na mizi le dovoljene 
pripomočke. Niso dovoljeni pripomočki, ki vsebujejo sprejemnike in oddajnike, mobilni 
telefoni ipd. Nedovoljene pripomočke se z mize odstrani, preden se razdeli izpitne pole. 
Prekinitev velja, čeprav študent s pisanjem izpita nadaljuje.

Nadzornik izpita mora na dan po opravljanju izpita ravnatelju oddati pisno obvestilo z 
uradnim zaznamkom v zapisniku, če je kakšemu študentu izpit prekinil. 

Če prekinitev ni bila izvedena skladno s tem redom, šola ne more uveljavljati prekinitve 
in velja, da je študent opravljal izpit. 

Študent sme imeti med izpitom na mizi izpitno polo in pisalo ter pomagala, ki jih dovoli 
predavatelj. 

Med izpitom je v učilnici tišina. Če pride do motenj med opravljanjem izpita, je treba po-
nuditi možnost nadaljevanja izpita, ali prestavitev na drug termin. Če študenti pristanejo 
na izpit v motenih okoliščinah, ne morejo naknadno uveljavljati ugodnosti. 

Izpit študenta, ki krši izpitni red (motenje, uporaba nedovoljenih pripomočkov ipd.), se 
po dveh predhodnih opozorilih lahko prekine in to z odvzemom izpitne pole ali z urad-
nim zaznamkom na izpitni poli ali v zapisniku. 

Študent se lahko na izpitno polo podpiše z vpisno številko.

Zaradi zamude študent praviloma ne more podaljševati izpitnega časa. Študent mora 
pred odhodom iz izpitnega prostora oddati vso prejeto izpitno gradivo. 

Rezultate izpitov se objavi v elektronskem indeksu.

16.  ČLEN
Študent ima pravico in dolžnost opravljati vse dele izpita. Vsi deli izpita morajo biti pozi-
tivni, da študent izpit opravi v celoti.
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Študent mora biti seznanjen z oceno pisnega izpita v desetih delovnih dneh po izpitu, z 
ustno pa takoj. Kadar se pri izpitni oceni upošteva več delnih ocen, se izračuna izpitna 
ocena na napovedani način, kar lahko opravi šola po službeni dolžnosti, če tega v roku 
10 dni ne opravi predavatelj.

Predavatelj lahko dovoli, da neuspešni študent ponavlja samo del izpita. Predavatelj ne 
sme spreminjati napovedanih izpitnih zahtev, razen s soglasjem študenta.

Študent ima pravico do vpogleda v izpitno nalogo.

17.  ČLEN
Datum, ko študent izve za oceno, je datum, ko šola objavi rezultate. 

Ta datum se uporablja v postopku morebitne pritožbe. 

Vpogled v izpitno nalogo je možen 14 dni po tem, ko šola objavi rezultate. Za vpogled se 
mora napovedati s pisno prošnjo. Šola o vpogledu obvesti predavatelja – ocenjevalca, ki 
je lahko prisoten. Vpogled opravi v referatu in v prisotnosti uradne osebe šole. Študent 
lahko na vpogled pripelje spremljevalca. 

Študent ima pravico vpogleda samo v svojo nalogo. 

VREDNOTENJE KREDITNIH TOČK
18.   ČLEN

12. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih šolah, se nanaša na priznavanje kredit-
nih točk predmetov in modulov. 

ECTS je kreditni sistem, ki omogoča sistematičen opis študijskih programov in njihovo 
vrednotenje s kreditnimi točkami. Temelji na dejanski študijski obremenitvi študenta.

ECTS zagotavlja transparentnost in primerljivost študijskih programov.

Uporablja se za:
• kreditno vrednotenje učnih dosežkov,
• nabiranje kreditnih točk, potrebnih za končanje študijskega programa,
• prenos kreditnih točk iz enega študijskega programa v drugega med višjimi stro-

kovnimi šolami v Republiki Sloveniji oz. med višjimi strokovnimi šolami v Republiki 
Sloveniji in tujini,

• prenos kreditnih točk iz enega študijskega programa v drugega med višjimi strokov-
nimi in visokimi šolami v Republiki Sloveniji oz. med višjimi strokovnimi in visokimi 
šolami v Republiki Sloveniji in tujini.

• kreditne točke za posamezni predmet se študentu avtomatično priznajo, ko uspešno 
opravi posamezni izpit, ali če mu je bilo s strani Študijske komisije priznano znanje, ki 
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ga je predhodno pridobil s formalnim ali neformalnim izobraževanjem. Kreditne toč-
ke za modul se študentu podelijo, ko opravi obveznosti modula (vse izpite in prak-
tično izobraževanje). Preverjanje opravljenih obveznosti opravi referent za študijske 
zadeve na višji strokovni šoli, ki kreditne točke skladno s programom vpiše študentu 
v indeks.

V primeru, da Študijska komisija, na podlagi mnenja predavatelja predmeta pri pred-
hodnem priznavanju znanja prizna kreditne točke predmeta le delno, mora tudi določiti 
obseg obveznosti, ki jih mora študent še opraviti, da pridobi zahtevane kreditne točke 
za posamezni izpit. 

PRIZNAVANJE NEFORMALNO  
PRIDOBLJENEGA ZNANJA IN SPRETNOSTI

19.  ČLEN
24., 39. in 55. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 
in 100/13) ureja priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti.

Priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti urejajo Merila za postopek 
priznavanja predhodno pridobljenega znanja. 

NAPREDOVANJE V PROGRAMU
20.  ČLEN

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če opravi najmanj 45 KT, ki vključuje tudi obveznosti 
praktičnega izobraževanja za tekoči letnik.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh študijskih obveznos-
ti določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to upravičene ra-
zloge. Med razloge, ki jih študent dokazuje z ustrezno dokumentacijo, štejejo:
• starševstvo;
• daljša bolezen;
• izjemne družinske in socialne okoliščine;
• priznan status osebe s posebnimi potrebami;
• daljša službena odsotnost.

Vsak  študent lahko izkoristi pravico do vpisa v višji letnik iz opravičljivih razlogov samo 
enkrat v času študija.

O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča ravnatelj ERUDIO VSŠ.

21.  ČLEN
V drugi polovici 1. letnika višješolskega študija, študent izbere izbirne predmete iz nabo-
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ra, skladno s študijskim programom. Študent ima pravico izbrati en izbirni predmet tudi 
iz kateregakoli drugega višješolskega programa, ki se točkuje s 5 KT. Zamenjava izbirnih 
predmetov oz. modulov, ki se že izvajajo, ni več mogoča. 

22.  ČLEN
Študentu, ki pri študiju izkaže nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hi-
trejše napredovanje v višji letnik in zaključek študija, kot je predvideno s študijskim 
programom, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem sprejme študijska 
komisija ali ravnatelj na podlagi prošnje študenta. S sklepom se določi tudi način napre-
dovanja. Študentu se na podlagi pozitivnega sklepa izstavi predračun za plačilo stroškov 
dovoljenega predčasnega opravljanja letnika. 

Študijska komisija ali ravnatelj lahko dovoli na pisno prošnjo študenta predčasno oprav-
ljanje predmeta, če so podani upravičeni razlogi.

23.  ČLEN
Uskladitev urnika s svojimi ostalimi obveznostmi opravi študent sam. Študent opravi vse 
obveznosti pri predmetu v skladu s študijskim programom in učnim načrtom predmetov 
za kar prevzame odgovornost.

24.  ČLEN
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom, lahko v času 
študija ponavlja letnik. Študent lahko ponavlja letnik pod pogoji, določenimi s študijskim 
programom. 

25.  ČLEN
Študent ima pravico samo enkrat ponavljati letnik v času študija. Študent lahko ponavlja 
letnik, če je poravnal finančne obveznosti. Študent odda prošnjo za ponavljanje letnika, 
ki jo obravnava ravnatelj ERUDIO VSŠ.

26.  ČLEN
Študent ima pravico do začasne prekinitve študija. Študent, ki nima pogojev za napre-
dovanje v višji letnik mora začasno prekiniti študij. V času prekinitve, izgubi status štu-
denta. Prekinitev študija se šteje od dne, ko je oseba izgubila status študenta. Študent v 
primeru nadaljevanja študija po prekinitvi, poravna vse finančne obveznosti, ki so nas-
tale pred prekinitvijo študija. V času prekinitve študija ima blokiran dostop do študijskih 
okolij in informacijske podpore. 
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PRAVICE IN DOLŽNOSTI ŠTUDENTOV V 
 ERUDIO VSŠ

27.  ČLEN
Kdor se na podlagi razpisa za vpis vpiše v višjo strokovno šolo in se izobražuje po viš-
ješolskem študijskem programu, je študent višje šole (v nadaljnjem besedilu: študent). 
Status študenta se izkazuje s študentsko izkaznico ali potrdilom o vpisu. 

Študenti se izobražujejo po višješolskih študijskih programih, ki se izvajajo kot izredni 
študij ali študij na daljavo, kot oblika izrednega študija. 

Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi pogoji, določenimi z 
zakonom, drugimi predpisi in študijskim programom. Pri tem: 
• se ob rednem napredovanju izobražujejo in končajo študij pod pogoji, kot so veljali 

ob vpisu; 
• se lahko vzporedno izobražujejo po več študijskih programih na isti šoli ali na različ-

nih šolah ter študijskih (interdisciplinarnih ali individualnih) programih na visokošol-
skih zavodih; 

• lahko napredujejo in končajo izobraževanje prej kot je predvideno s študijskim pro-
gramom; 

• lahko, če niso izpolnili vseh obveznosti iz študijskega programa, ponavljajo letnik ali 
zamenjajo študijski program oziroma se prepišejo na drugo višjo strokovno šolo. 

Študenti lahko z izpiti opravljajo manjkajoče obveznosti iz drugega letnika. 

Če se študent vzporedno izobražuje na dveh ali več šolah oziroma visokošolskih zavo-
dih, o tem obvesti referat in vodstvo šole, da z dogovorom uskladijo način izpolnjevanja 
njegovih obveznosti, povezanih z izobraževanjem. 

Če študent želi zamenjati študijski program oziroma se prepisati na drugo šolo, direk-
tor oziroma ravnatelj te šole ugotovi, koliko kreditnih točk si je pridobil v dotedanjem 
študiju, in določi, katere obveznosti mora opraviti, da bi lahko študij nadaljeval, in roke, 
v katerih jih mora izpolniti. Pred odločitvijo si mora pridobiti mnenje študijske komisije.
Študentom, ki se vzporedno izobražujejo in vrhunskim športnikom ter študentom, ki se 
pripravljajo na mednarodna tekmovanja v znanju, se na podlagi posebne prošnje pri-
lagodi opravljanje obveznosti iz študijskega programa na način, ki ga določi direktor 
oziroma ravnatelj.

Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do zdra-
vstvenega zavarovanja ter drugih ugodnosti in pravic (na primer prehrana, prevozi, šti-
pendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot 
iskalci zaposlitve. 

Študenti, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, lahko bivajo v dijaškem domu. 
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Pravice in ugodnosti iz statusa lahko študent uveljavlja največ tri leta.

Šola določi merila in postopek za podeljevanje pohval, nagrad in drugih priznanj študen-
tom.

Podrobnejše določbe o odgovornosti študentov, postopkih in načinu izrekanja ukrepov 
ter pravicah in dolžnostih študentov v disciplinskem postopku določi direktor oziroma 
ravnatelj. Pred tem si mora pridobiti mnenje študentov.

Študentu, ki je za več kot tri leta prekinil izobraževanje, direktor oziroma ravnatelj določi 
pogoje za nadaljevanje in končanje študija, če se je program bistveno spremenil.

Študenti lahko organizirajo študentski svet. 

Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov prvega in drugega letnika. Študentski 
svet je sestavljen iz petih članov, ki se izvolijo na tajnih volitvah. Člani sveta izmed sebe 
izvolijo predsednika sveta. 

Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o vseh zadevah, ki se 
nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, mnenje o kandidatu za direktorja oziroma 
ravnatelja in o kandidatih za vnovično imenovanje v naziv predavatelja višje šole, ter 
sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov v sodelovanju s skupnostjo 
študentov. 

Študentski sveti se lahko povežejo v skupnost študentov, ki je reprezentativen organ 
študentov na ravni države.

Status študenta višje šole preneha, če študent: 
• diplomira, 
• ne diplomira 60 dni po končanju drugega letnika, 
• se med študijem ne vpiše v naslednji letnik, 
• se izpiše,
• je bil izključen. 
V primerih iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka se študentu iz upravičenih ra-
zlogov status lahko podaljša, vendar največ za eno leto. 

Med upravičene razloge, ki jih študent dokazuje z ustrezno dokumentacijo šte-
je:  starševstvo, vojaške obveznosti, izjemne družinske in socialne okoliščine ali težke 
bolezni.

Zoper dokončno odločitev o pridobitvi oziroma izgubi statusa študenta in o drugih za-
devah, povezanih s študijem, se lahko sproži upravni spor.
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DOKONČANJE ŠTUDIJA

28.  ČLEN
Postopek diplomiranja ureja Diplomski red ERUDIO VSŠ.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

29.  ČLEN
Študijski red stopi v veljavo dne 1. 10. 2018.



14/14
LITOSTROJSKA CESTA 40, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
info@erudio.si / www.erudio.si

Z VAMI OD 1999

IZOBRAŽEVALNI CENTER

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA


