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NAVODILA STUOEMTOM ZA ODDAJO PROSENJ

PROSNJE za:

a ProSnjo oddate v spletnem referatu! Za navedene prolnje je potrebno skladno s Cenikom UL plaiati 91,30 €.

NAVODILA ZA ODDAJO PROSNJE

Ob vstopu v spletni referat vam bo v dasu od 15. 9.-19. 9. 20\7 v meniju na levi strani okna zraven ostalih Ze znanih

postavk na voljo 5e izbira Oddaja proinje.

Vnos proinje
Zizbiro gumba pred to moinostjo lahko vnesete novo proSnjo. Postopek za oddajo pro5enj je naslednji:

- preglejte podatke, ki se vam izpiSejo ter zajemajo vaS dosedanji Studij na FGG,

- pomaknite se na dno strani ter pod skupino Pro5nja - izpolnite:

Za(*): izberite, s kak5nim namenom oddajate proSnjo

Vzrok(*): kaj je vzrok za oddajo proinje
Utemeliitev(*): kratko opi5ite utemeljitev vaSe pro5nje, utemeljitev naj bo tehtna

Priloge: navedite priloge, ki jih prilagate proSnji

(*) oznaiuje polja, ki jih morate obvezno vnesti
- proinjo oddate z izbiro gumba Oddai in natisni proinio.
Prolnja se shrani, sistem pa vas opozori, da pripravite tiskalnik ter izberite gumb Notlsnt, s katerim proSnjo natisnete.

Proinjo preglejte, morebitne nepravilnosti pri podatkih o va5em predhodnem 5tudiju popravite s pripisom popravka,

proinjo podpi5ite, in jo skupaj s prilogami PRIPOROaENO poSljite na naslov:
UL FGG, Jamova 2, 1000 Ljubljana, Referat za Studijske zadeve (s pripisom Proinja).

Posebna komisija za re5evanje pro5enj bo pro3nje pregledala, de ste pro5nji priloZili vse zahtevane priloge v skladu z

doloiili 81. dlena Pravilnika o itudiju na prvi in drugi stopnji, bo pro5nja v Spletnem referatu oma(ena kot sprejeta.

DoLZNoST VSAKEGA PoSAMEZNEGA STUDENTA JE, DA SPREMUA STATUS VLOZENE IN POSLANE PROSNJE, iN DA JO

pRAVOfASNO DOPOLNI, v kolikor je to potrebno. Povratna obvestila bodo vidna samo v spletnem referatu.

ll reja nje pred lo g a n e proinie
V kolikor na izpisu proSnje ugotovite, da ste pri vnosu proSnje pozabili ali napadno vnesli kak3en podatek, lahko z izbiro

te moZnosti Ze vneseno proinjo popravite.

To lahko uporabite le, dokler proSnje ne posredujete Referatu za Studijske zadeve.

A- vpis v vi5ji letnik brez pogojev (proSnjo je potrebno oddati med 15. 9.2017 in L9.9.2017),
o- ponovni vpis brez pogojev (proinjo je potrebno oddati med 15. 9.2OL7 in 19. 9. 2017),
A-podaljSanjestatusa(proinjojepotrebnooddatimed t5.9.2017inL9.9.2O171,
- vloga za ponovni vpis v isti letnik z opravljenimi pogoji (vlogo lahko oddate na obrazcu, kije objavljen na spletni

strani - Pravilniki in obrazci, najkasneje pa do 22. 9.20171,
- vloga za podali5anje statusa za tuie Studente - Leto plus (vlogo lahko oddate na obrazcu, ki je objavljen na spletni

strani - Pravilniki in obrazci, najkasneje pa da 22.9.2017),
- opravganje izpitov vnaprei {proinjo je potrebno oddati najkasneje do 29. 9. 7A!7 do 13. ure).



Pregled proienj
Zizbirote moZnosti lahko pregledujete stanje vaie oddane proinje. Pri tem se stanja spreminjajo iz:

- Predlaean - prolnjo ste vnesli, referat pa je 5e ni prejel.

- Soreiet - proSnjo je referat prejel in le-ta daka na obravnavo. V kolikor referat ugotovi pomanjkljivosti

pri prejeti proinji, boste v polju Opombe o njih obveldeni.
- Zakliuien - proinja je bila obravnavana; sprejet je bil sklep. Zizbiro gumba pred vrstico

datum obravnave, sprejet sklep ter morebitna utemeljitev sklepa.

POMEMBNO
pri reSevanju proSeni bomo upoitevali vse proinie, ki bodo prispele v referat do 19. 9.2Ot7 do

13.00 ure oz. vse tiste proinje, ki bodo oddane priporoEeno po poSti z datumom oddaje do

L9.9.20L7.
O rezultatih oz. o re5itvah proSenj vas bomo obvestili najkasr,eje do ponedeljka, 25. 9" 2017, do

24"00 ure, izkliuino preko spletneFa referata (kar pomeni, da po telefonu ali e-po5ti ne bomo
o reSitvah

Sodasno z reiitvijo projenj vam bomo pripravili tudi ustrezni vpisni list za naslednje Studijsko leto (v primeru odobrene

proSnje ali drugadne moinosti vpisa).

Vpisni list izpolnite ter postopate v skladu z navodili za vpis v naslednie 5tudiisko leto.

KRITERIJI ZA RESEVANJE PROSENJ

posebni razlogi (125. dlen Statuta UL): star5evstvo, daljSa bolezen Studenta, izjemne druZinske in socialne okoliSiine,

priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in Sportnih

prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze.

V primeru daljje bolezni ali okrevanja po po5kodbi je potrebno potrdilo zdravnika, izdano neposredno z datumom

bolezni ali poikodbe in dostavljeno na UL FGG takoj po okrevanju. Upoitevajo se bolezni ali poikodbe, ki so

onemogodile Studentu Studij vsaj za tri mesece v dasu Studiiskeea leta oz. vsaj en mesec v dasu spomladanskega ali

jesenskega izpitnesa obdobia.

V primeru kroni6nih bolezni, izjemnih druiinskih ali socialnih okoli5tin je poleg dokazil ustreznih orsanov (zdravnik

specialist oz. center za socialno delo) pomembno mnenie uEitelia tutoria.

Mnenje tutorja se mora nanasati na sodelovanje Studenta s tutorjem v dalj5em iasu 5tudijskega leta, mnenja tutorjev,

ki jih ie itudent izbral po zakljudku izvedbe organiziranega pouka {9. 6.) se ne upo5tevajo. lzjemne socialne okoli5tine

morajo biti dodatno argumentirano podprte z ustreznim mneniem Centra za socialno delo o tovrstnih okoli5dinah.

prejemki pokojnin, delodajalcev, izpisi evidence brezposelnih, odlodbe o otroikih dodatkih ipd. niso ustrezni dokazi.

V primeru Studentov, ki kot pogoj za napredovanje brez izpolnjenih pogojev uveljavljajo priznan status osebe s

posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in Sportnih prireditvah ali aktivno

sodelovanje v organih univerze se obravnava pro5nja le v primeru predhodno dodeljenega statusa 5tudenta s

posebnim statusom ter mnenja uditelja tutorja'

Vpis v viiji letnik
Student se lahko vpiSe v viSji letnik, ie je do izteka Studijskega leta opravil vse obveznosti, dolodene s Studijskim

programom za vpis v viSji letnik, pri demer mora pred vpisom v tretii ali viSii letnik opraviti tudi vse obveznosti letnika

pred letnikom, v katerega ie trenutno vpisan.

lzjemoma se lahko itudent vpi5e v viSji letnik, tudi de ni opravil vseh obveznosti, dolodenih s Studijskim programom za

vpis v vi5ji letnik, kadar ima za to opravidene razloge, ki jih doloda 125. ilen Statuta UL (starievstvo, daljia bolezen

Studenta, izjemne druiinske in socialne okoliSdine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje

na vrhunskih strokovnih, kulturnih in 5portnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze).

pod pogoji iz prejinjega odstavka se Student lahko vpiSe vviSji letnik, de zbere najmanj 40 kreditnih toik po ECTS (kot v

125. 6lenu doloia nov Statut UL, kar pa 5e ni usklajeno v doloiilih Studijskih programov UL FGG).

lzjemen vpis ne glede na izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev ni mogod, de Student ni opravil predmetov, ki so v

Studijskem programu navedeni kot pogoj za prisostvovanje pri predmetih vi5jega letnika'

se vam izpiSe



Pogoji zo ponavljdnie letnika
Student, ki ni opravil vseh obveznosti, doloienih s Studijskim programom za vpis v vi5ji letnik, lahko v iasu Studija

enkrat ponavlja letnik, ie doseie najmanj 30 kreditnih toik po ECTS, vendar s tem izgubi pravico do dodatnega leta

statusa po zakljudku zadnjega semestra.

Leto plus za tuje itudente
Tuji Studenti, prvid vpisani v dodiplomske oz. magistrske programe Univerze v Ljubljani, ki imajo pridobljenih vsaj 30

ECTS, od tega vsaj 6 ECTS iz vsebin Slovenidina kot tuj jezik - lektorati, lahko oddajo vlogo za podaliSanje statusa in

koristijo t. i. Leto plus za tuje Studente (ved o tem na naslednji povezavi: https://www.qni-li.si/studv/vear-plusl)'

Poda ljSo nj e stotuso it u d e nta
V primerih, ko zakon tako doloda, se lahko Studentu, ki ni opravil obveznosti za vpis v viSji letnik, iz upravidenih

razlogov status Studenta tudi podaljia za eno 5tudijsko leto, de so izpolnjeni pogoji, ki jih dolodata zakon in statut.

Pravica se zadne uveljavljati v naslednjem 5tudijskem letu po upravidenem razlogu.

O podaljjanju statusa iz upravidenih razlogov, kot so npr.: dalj5a bolezen, izjemne druiinske in socialne okoliSiine,

star5evstvo in status ltudenta s posebnimi potrebami, odloia komisija za 5tudijske zadeve dlanice ali drug organ,

doloden s pravili dlanice.
Kot upraviden razlog za podalj5anje statusa Studenta, se za tuje Studente prvega letnika studija, ki jim sloveniiina ne

predstavlja maternega jezika, lahko upoSteva udenje slovenSiine - le v primeru pristopa k >uvajalnemu< modulu.

Studentke matere, ki v dasu itudija rodijo, in itudenti, ki v dasu Studija postanejo odetje, imajo pravico do podaljlanja

Studentskega statusa za eno leto za vsakega iivorojenega otroka.

Posluianje vnaprei
Studentu, kiponavlja letnik ali pavzira, se omogodi, da v viSjem letniku opravlja toliko izpitov (obseg po ECTS)skupaj z

zaostalimi obveznostmi, kolikor jih je povpredno opravil v dosedanjem Studiju v posameznem letu. Vlogo za

opravljanje izpitov viSjega letnika lahko 5tudent vloii za vsak semester posebej. V zimskem semestru se v najvedji meri

upo5teva 5t. opravljenih izpitov v preteklem 5tudilskem letu, v letnem semestru pa uspeinost pri opravljanju izpitov v

zimskem izpitnem obdobju. Upolteva setudi vertikalna povezanost predmetov.Studentom se poleg rednih priporoda

opravljanje izbirnih predmetov in poditniike prakse. Student svoj predlog nabora predmetov iz viijega letnika, skladen

s temi doloiili, naslovi na Studijski odbor v potrditev. Student naj pri tem upo5teva tudi urnik v obeh letnikih ter

razpored izpitov. FGG ne bo prilagajala urnika ter razporeda izpitnih rokov itudentom, ki doloiene predmete

poslulajo v naprei.
Opravljanje izpitov vnaprej je mogode le, de je pri izbranih predmetih za prisostvovanje pri izpitu 5e na voljo dovolj

prostih mest.

Studentle, ki nimajo statusa (pavzerji), lahko brezpladno opravljajo le izpite pri predmetih, ki so jih Ze predhodno

posluSali.
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