PUBLIKACIJA
OKTOBER
ŠTUDENTSKI KLUB ŽALEC
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INFORMACIJE

O KLUBU

ŠTUDENTSKI KLUB ŽALEC
Aškerčeva ulica 13
3310 Žalec

Tomaž Kozovinc,
PREDSEDNIK
031-532-246

info@sk-zalec.org

Anja Oset,
PODPREDSEDNICA
031-847-645

URADNE URE
Petek: 17.00 - 20.00
Sobota: 15.00 - 18.00

Študentski klub Žalec

(03) 710-22-30

Lina Pušnik,
SVETNICA
031-808-840

Dragi študentje in študentke, kmalu se bo pričelo
novo študijsko leto, pričeli se bodo novi izivi,
nove priložnosti in seveda nove dogodivščine, da
pa sam preskok iz počitnic ne bo pretežek, vam
Študentski klub Žalec v spodnji publikaciji prilaga
nekaj koristnih informacij.
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IZBIRA ŠTUDIJA

Po končanem srednješolskem izobraževanju se dijaki lahko vključite v Visokošolske zavode.
V Sloveniji imamo 5 univerz (od tega 3 javne: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza
na Primorskem) in okoli 40 samostojnih visokošolskih zavodov.
Pogoj za vpis na visokošolske zavode je opravljena gimnazijska matura ali poklicna matura s petim
predmetom (za določene visokošolske zavode je obvezni pogoj gimnazijska matura).
Dijaki se lahko vključite tudi v Višje strokovne šole. Sem se lahko vpišejo vsi dijaki, ki imajo
gimnazijsko maturo ali poklicno maturo (ne potrebujete petega predmeta).
Vsak študent se lahko v času izobraževanja enkrat prepiše na drug študij ali pa enkrat pavzira oz.
letnik ponavlja. Seznam vseh zavodov oz. šol najdete na ŠKŽjevi spletni strani.

18

ŠTUDIJ

ŠTIPENDIJE

V času študija lahko pridobite različne štipendije, najbolj pogoste pa so naslednje štipendije:
Zoisova štipendija, Državna štipendija, Kadrovska štipendija, Štipendije Erasmus +,
Občinska štipendija.
1. Zoisova: s to štipendijo se nagrajuje
podjetju, v primeru, da tega ne stori je
nadarjenost študentov. Za to štipendijo
dolžan denar vrniti. Kadrovska štipendija
potrebujete zelo dober šolski uspeh
se lahko kombinira z Državno štipendijo.
in vrhunski dosežek na določenem
področju. Rok za oddajo vloge se 4. Štipendije Erasmus +: Kot bo pojasnjeno
določi naknadno, običajno pa je rok
v nadaljevanju ima vsak študent pravico,
nekje sredi septembra. Višina Zoisove
da tekom študija odide na študijsko
štipendije brez dodatkov znaša 140€.
izmenjavo v tujino oz. opravlja del svojega
študija v tujini. Tekom študija pa mu
2. Državne: na to štipendijo se lahko prijavi
Erasmus + program ponuja tudi finančno
vsak dijaki. Prednost pri pridobitvi te
pomoč – štipendijo, višina štipendije
štipendija pa imajo dijaki, katerih prihodek
je odvisna v katero državo študent
na družinskega člana je nižji. Torej nižjih kot
odide na izmenjavo, višji kot je standard
je prihodek na družinskega člana, več imaš
v tisti državi, višja je tudi štipendija.
možnosti, da to štipendijo pridobiš in višja
bo ta štipendija. Vlogo za Državno štipendijo 5. Štipendije Občine Žalec: Občina Žalec
lahko oddaš kadarkoli v letu, priporočljivo
vsako leto podeljuje štipendije, do nje je
pa je da vlogo oddaš že v septembru, tako
upravičen vsak dijak, ki živi v Občini Žalec.
ti štipendija pripada že z 1. oktobrom. V
Izpolniti mora vlogo, ki jo najde na strani
primeru, da letnika v katerega si vpisan
Občine Žalec.
ne narediš, moraš štipendijo vračati.
3. Kadrovske: to štipendijo lahko pridobi
dijak smo z internim dogovorom s
podjetjem. Dijak odda vlogo za štipendijo
v podjetje, v primeru, da je štipendija
odobrena bo dijak za čas svojega šolanja
prejemal neko denarno vsoto. Po koncu
šolanja pa se je dolžan za nekaj let,
odvisno od pogodbe, zaposliti v tem
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SUBVENCIONIRAN
PREVOZ

Do subvencionirane študentske prehrane je upravičen vsak, ki študira - redno ali izredno in
se izobražuje v Visokošolskem ali Višješolskem zavodu.

Do subvencioniranega medkrajevnega prevoza je upravičen vsak študent, ki biva vsaj dva
kilometra stran od svoje izobraževalne ustanove.

Vlogo za pridobitev študentskih bonov lahko oddate kadarkoli med šolskim letom priporočljivo
pa je, da to uredite že sredi septembra, kajti s tem se izognete gneči, ki običajno nastane na
določenih Info-pointih, ki urejajo študentsko prehrano.

Za pridobitev subvencioniranega prevoza tako mestnega kot medkrajevnega potrebujete izpolnjeno
vlogo, veljavni osebni dokument. Vlogo lahko oddate kadarkoli med šolskim letom priporočljivo pa
je, da to uredite že konec septembra, saj se s tem izognete gneči. Zelo uporabna pa je tudi spletna
stran prevozi. org, kjer si lahko zelo poceni najdeš prevoz do mesta kjer študiraš.

Da si uredite študentske bone morate izpolniti spletno predprijavo, ki je na spletni
strani www.studentska-prehrana (obvezno si je potrebno zapomniti številko prijavnice).
Potem pa je potrebno fizično iti na Info-pointi in tam urediti bone. S seboj je obvezno potrebno
imeti, številko prej omenjene prijavnice, potrdilo o vpisu, osebni dokument in mobilni telefon ali
15€ za nakup kartice.
Cena vozovnic za medkrajevni prevoz:
1. razred (oddaljenost od 2 do 60 km) znaša 25€
2. razred (oddaljenost več kot 60 km do vključno 90km) znaša 35€
3. razred (oddaljenost več kot 90km) znaša 55€

enako
na mesec je
v
o
n
o
b
o
il
v
Šte
secu.
nih dni v me
številu delov

Pravice do študentskih
bonov
izgubiš, ko dopolniš staros
t 26
let ali ko prenehaš z študij
em.

Na dan lah
ko porabit
e dva bona
in sicer m
ed 8:00 in
21:00.

ristiti med
Bonov ne morete ko
stom.
15. julijem in 15. avgu

Študentje imate možnost nakupa polletnih in letnih kart, več informacij o ceni in nakupu najdete
na ŠKŽjevi spletni strani.
Vsi študentje pa si lahko v vseh treh izobraževalnih mestih (Ljubljana, Maribor, Koper) pridobite
mesečno vozovnico za lokalni prevoz.
Cena: Maribor 15€, Ljubljana 20€, Koper brezplačno.
Zapomnite si, da se po novem ne potrebujete odločati ali boste potovali v izobraževalno središče
z avtobusom ali vlakom, saj po Sloveniji deluje integrirani javni potniški promet. Na enem mestu
(npr. blagajna Slovenskih železnic ali blagajna Izletnika) lahko uredite tako karto za medkrajevne
povezave kot za mestne, vse to s pravilno izpolnjeno vlogo IJPP, ki jo najdete na spletni strani
Študentskega kluba Žalec.
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ŠTUDENTSKO DELO

V času študija je običajno praksa, da se do kraja študija ne voziš vsaki dan, ampak čez teden
živiš v tem kraju.

Do študentskega dela je opravičen vsak dijak oz. študent, ki je star več kot 16 let in ima
status dijaka ali študenta.

Študentje lahko bivate pri zasebnikih v stanovanju ali v študentskih domovih. Če se odločite, da
boste v času študija rajši v stanovanju vam predlagamo, da to uredite čimprej v pomoč pa vam je
lahko FB skupina Stanovanjce, stanovanjce kje si?

Študentsko delo študentom in dijakom omogoča, da lahko poleg šolanja tudi delajo. Problem pri
študentskem delu, se pogosto zgodi takrat, ko študentje oz. dijaki zaslužijo več kot pa je splošna
davčna olajšava, ta trenutno znaša 2450€, kmalu pa se bo povišala na 3200€. V praksi to pomeni,
da če znaša dijakov oz. študentov neto (zaslužek, ki ga dobite nakazanega na transakcijski račun)
zaslužek več kot 2450€ bo moral plačati dohodnino, dohodnina se izračuna gleda na trenutno
veljavno zakonodajo.

Za bivanje v študentskih domovi pa morate do začetka avgusta (datum se določi naknadno,
običajno do 16. avgusta) oddati vlogo. Prednost pri pridobitvi študentskega doma pa imajo
študentje pri katerih je povprečni gospodinjski prihodek nižji, torej nižji kot je gospodinjski prihodek
na člana družine prej pridobiš možnost bivanja v študentskem domu.
Podobno vlogo kot za študentske domove lahko izpolnite tudi tisti, ki boste stanovali pri zasebnikih,
le ti pa so registrirani in sprejemajo študente v skladu z določili Pravilnika.
Vlogo najdete na isti strani kot vlogo za študentske domove, najdete jo pod naslovom: vloga za
subvencionirano bivanje pri zasebnikih
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ERASMUS +

Erasmus + je program vseživljenjskega učenja, ki se je začel izvajati 1. Januarja 2014 in s
tem nadomestil številne druge programe, ki so se izvajali prej (Erasmus, Leonardo da Vinci,
Grundtvig, Mladi v akciji…). Program se bo izvajal do leta 2020 na področju izobraževanja,
usposabljanja, mladih in športa.
Učna mobilnost posameznikov zajema, podobno kot prejšnji program Erasmus, mednarodno
izmenjavo, ki lahko traja od 3-12 mesecev ter usposabljanje (prakso), ki lahko traja od 2-12
mesecev. Namenjena je študentom ne glede na starost. Za izmenjavo mora imeti fakulteta podpisan
bilateralni sporazum s fakulteto v drugi državi. Razlika od prejšnjega programa pa je, da se lahko
na vsaki stopnji izobraževanja študent večkrat udeleži izmenjave ali prakse vendar pa na eni stopnji
skupno trajanje ne sme presegati 12 mesecev. Za ta program je potrebno spremljati razpise
na matični univerzi ter pregledati, s katerimi organizacijami ima podpisan bilateralni sporazum.
Lahko pa najdete tudi sami fakulteto na katero bi šli in se v dogovoru s svojo fakulteto zmenite za
vzpostavitev bilateralnega sporazuma.
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Vsako leto posamezne univerze objavijo razpis na katerega se morate prijaviti vsi, ki želite v
naslednjem akademskem letu iti na izmenjavo ali pa prakso. Ta rok je po navadi nekje marca.
Na izmenjavo pa greste lahko pisati tudi diplomsko ali pa magistrsko nalogo. Pri prijavi navedete
univerzo na katero bi radi šli in če je število študentov, ki bi radi šli tja, večje od razpisnih mest,
fakulteta naredi selekcijo na podlagi povprečnih ocen, znanje angleščine ali drugega tujega jezika,
motivacijskega pisma ali pa razgovora. Kriterije določi fakulteta sama. Ko ste uspešno izbrani
morate zaprositi za štipendijo, ki pa je že vnaprej določena glede na državo v katero se odpravljate.
Potrebno dokumentacijo vam bo posredovala univerza. Praviloma pa vam pripada tudi štipendija iz
javnega sklada na katero se morate posebej prijaviti. Podpisati morate še pogodbo o štipendiranju
in po tem dobite 80% celotne štipendije, preostalih 20% pa dobite po zaključku izmenjave in po
oddanem poročilu o izmenjavi. Za več informacij pa se seveda obrnite na koordinatorja znotraj
fakultete ali pa univerze.
Za študente, ki se odpravljate na študijsko izmenjavo ali prakso v tujino in bi za obdobje v tujini
želeli oddati svojo sobo, je brezplačno na voljo uporaba platforme HousingAnywhere.com. Preko
spletne strani lahko oddate svojo sobo tujemu ali lokalnemu študentu, sami pa zaslužite nekaj
denarja za poravnavo najemnine in še najboljše – ko se vrnete domov, vas bo čakala ista soba
v stanovanju ali študentskem domu. Poleg tega pa lahko preko te platforme poiščete svojo
namestitev za čas študijske izmenjave ali prakse v tujini.
Več info na www.housinganywhere.com in
http://filternet.si/dd/clanki/odhajas-na-izmenjavo-in-imas-prosto-sobo/
Več informacij na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
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CEEPUS ali »Central European Exchange Program for University Studies« je program
študijskih izmenjav med nekaterimi srednje-vzhodnimi državami EU in vzhodnimi evropskimi
državami. To so Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora,
Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.
Izmenjava Ceepus deluje na osnovi mrež, ki so ustanovljene s strani posameznih univerz ali njihovih
fakultet in oddelkov. Te mreže morajo biti sestavljene iz vsaj treh partnerskih univerz iz vsaj dveh
držav.
Študentje lahko kandidirate za štipendijo le znotraj mreže v katero je vaša institucija vključena.
Štipendijo dodeljuje država prejemnica in vključuje štipendijo, namestitev, zdravstveno varstvo ter
zagotavlja oprostitev štipendije. Potni stroški pa niso pokriti. Prizna se tudi študijsko obdobje, ki ga
študent prebije na partnerski in domači inštituciji. Če pa vaša institucija ni v nobeni mreži, lahko še
vedno sodelujete kot »free-mover«, se prosto gibljete znotraj posameznih mrež.
Več informacij najdete na: https://www.ceepus.info/default.aspx#no-back-button
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MAUI ali »Mid-America Universities International« je program ki omogoča evropskim
univerzam študijsko izmenjavo z ameriškimi univerzami.
V ta program je vključena le Univerza v Ljubljani, torej se nanj lahko prijavljajo le študenti UL.
Študent, ki se udeleži študijske izmenjave je oproščen šolnine, vse ostale stroške pa krije sam.
Ob prijavi študent navede 3 univerze, priložiti pa mora tudi izpis ocen na zadnji stopnji študija in
motivacijsko pismo v angleščini. Prijave so do februarja (točen datum razpiše Univerza v Ljubljani
vsako leto). Prijavijo se sicer lahko študentje vseh stopenj, vendar imajo prednost študentje prve
stopnje. Izbor univerze mora potrditi tudi univerza gostiteljica, ki pa ima lahko tudi svoje zahteve.
Opraviti morate TOEFL test.
Več o pogojih si lahko pogledate na spletni strani Univerze v Ljubljani kjer objavijo razpis ali
pa spletno stran MAUI.
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ALI VEŠ?

AEN ali »Australian European Network« je program ki omogoča izmenjave med evropskimi
in avstralskimi univerzami.

•

V vsakem študijskem letu, sta dva semestra in tri izpitna obdobja (v februarju, juniju in juliju,
ter v septembru).

V ta program je vključena le Univerza v Ljubljani, torej se nanj lahko prijavljajo le študenti UL.
Študent, ki se udeleži študijske izmenjave je oproščen šolnine, vse ostale stroške pa krije sam.
Izberete si eno univerzo v Avstraliji na katero želite iti, prijavite pa se do februarja (točen datum
razpišejo Univerze) za začetek v juliju ali pa februarju. Če ste izbrani boste izvedeli po vsej verjetnosti
najkasneje do konca aprila.

•

Na večini fakultet imate tri možnosti opravljanja izpita, četrta in peta možnost sta izredna roka
in sta plačljiva.

•

Status študente in s tem tudi določene pravice (Študentski boni, zdravstveno zavarovanje
itn.) se prekinejo, ko dopolniš 26 let, po prenovi zakona pa vse te pravice obdržiš do konca
študijskega leta v katerem si dopolnil 26 let.

Več informacij lahko najdete na spletni strni: http://www.aen-online.com/

•

Doktorski študij je delno financiran s strani države na nekaterih fakultetah pa je celo brezplačen,
odvisno od števila študentov, ki se vpišejo na doktorski študij.

•

Tekom študija obstajajo tri stopnje študija, 1. stopnja se imenuje dodiplomski študiji in traja 3
ali 4 leta odvisno od sistema, podiplomski študij traja 1 ali 2 leti, zopet odvisno od sistema,
skratka dodiplomski in podiplomski študij (magister oz. 7 stopnja izobrazbe) trajata 5 let, 3.
stopnja se imenuje doktorski študij in traja 3 leta.
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ASEF

ASEF ali »American Slovenian education fundation« je fundacija, ki si zadaja boljše
sodelovanje med ameriškim in slovenskim izobraževanjem.
Ponujajo različne štipendije in programe ter tudi izmenjave študentov. ASEF je namenjen predvsem
nadarjenim študentom.
Več izmenjav pa lahko omogočajo tudi same fakultete, ki imajo podpisane različne bilateralne
sporazume, zato se je najbolje obrniti direktno na njih. Tudi univerze imajo sklenjene različne
sporazume kot na primer z nekaterimi ameriškimi univerzami. Univerza v Ljubljani ima podpisan
sporazum tudi s kanadsko univerzo, vendar pa je potrebno plačati šolnino, vendar so možne
štipendije.
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Vpisni postopki in študijske pravice študentov
VPIS V VISOKO ŠOLSTVO
Kako poteka vpis v visoko šolstvo?
Ministrstvo, pristojno za izobraževanje, vsako leto najmanj 6 mesecev pred pričetkom študijskega
leta objavi Razpis za vpis v visoko šolstvo. Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe je
enak za študijske programe javnih visokošolskih zavodov in koncesionirane študijske programe
koncesioniranih visokošolskih zavodov ne glede na način izvajanja študija. Univerze in samostojni
visokošolski zavodi razpise za vpis v podiplomske študijske programe objavijo na svojih spletnih
straneh najmanj štiri mesece pred začetkom izvajanja programov.
Kako podati prijavo za vpis v določeni študijski program?
Če je to vaš prvi vpis v dodiplomske študijske programe ali pa ste že kdaj bili vpisani in se ponovno
vpisujete v 1. letnik drugega programa (se prepisujete), se lahko na razpis prijavite v dveh prijavnih
rokih. Prvi rok se določi z razpisom in traja od 6. februarja do 30. marca. Drugi rok traja najmanj
7 dni. Določi se z razpisom v obdobju od izteka roka za vpis kandidatov, sprejetih v prvem roku,
in sicer do 29. avgusta.
Prijavo oddate z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Za
prijavo potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo ali pa si ustvarite uporabniško ime in geslo.
Postopek je podrobneje razložen v nadaljevanju.
Postopek prijave za tiste, ki se z novim študijskim letom vpisujejo v drug študijski program 1. stopnje
in s tem koristijo t. i. prepis, je enak kot za tiste, ki se prvič vpisujejo v programe dodiplomskega
študija.
Vsi kandidati morajo oddati elektronsko prijavo na spletnem portalu eVŠ.
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Kaj je eVŠ in kako deluje?
Evidenčni in analitski informacijski sistem za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji (eVŠ) je enotna
podatkovna baza z evidencami o študentih in diplomantih, izvajalcih visokošolskih dejavnosti in
visokošolskih zavodih. Sistem je namenjen spremljanju študentov skozi njihovo izobraževanje in
pomeni vir informacij, ki so vezane na status študenta ter uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz tega
statusa.
Na spletnem portalu eVŠ se študent lahko prijavi na dva načina: s kvalificiranim digitalnim
potrdilom ali uporabniškim imenom in geslom. Za digitalno potrdilo veljajo vsa spletna kvalificirana
digitalna potrdila za fizične osebe uradnih overiteljev v Republiki Sloveniji, ki so: SIGEN-CA, AC
NLB, POŠTA®CA in HALCOM-CA. Za uspešno oddajo je treba imeti urejeno in nameščeno tudi
digitalno podpisno komponento ProXSign. Na spletni strani eVŠ so podrobna navodila za prijavo
na portalu.
Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti ne
pošilja. Po pošti se priporočeno pošlje le priloge, ki se jih ne odda elektronsko. Kot pravočasna se
upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim
potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom.
Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom),
mora obrazec prijave poslati elektronsko po eVŠ, ga nato natisniti, podpisati in priporočeno poslati
po pošti ali osebno dostaviti do roka na naslov, določen z razpisom. Ne glede na način prijave
kandidat pošlje priloge k prijavi priporočeno po pošti ali jih dostavi osebno v skladu z razpisom.
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Kako potekata prijavna roka?
V prvem roku se lahko prijavijo vsi kandidati, ki se nameravajo vpisati v študijskem letu, za katerega
se objavlja razpis.
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Drugi prijavni rok:
Izbirni postopek se v drugem vpisnem roku opravi najkasneje do 25. septembra.
Če število prijav preseže število prostih vpisnih mest, so kandidati izbrani ob upoštevanju meril, ki
so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.

V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili
v prvem prijavnem roku ali pa se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi vpisanih študijskih
programov. Izjemoma se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so bili v prvem roku sprejeti, če imajo za
to upravičen razlog. O upravičenosti razloga odloči pristojni organ univerze oziroma samostojnega
visokošolskega zavoda na podlagi prošnje kandidata.

Ali je možna pritožba na vpisni postopek?
V primeru kršitve postopka je dovoljena pritožba pristojnemu organu univerze oziroma samostojnega
visokošolskega zavoda. Rok za pritožbo je določen v sklepu o izidu izbirnega postopka.

Diplomanti in študentje, ki bodo diplomirali v tekočem študijskem letu, se na redni študij
lahko prijavijo le na mesta za diplomante.

Če pristojni organ na podlagi predloženih dokumentov ugotovi, da je bila pritožba utemeljena
in je zaradi nepravilnosti v postopku prišlo do napačne razvrstitve, mora visokošolska prijavnoinformacijska služba kandidata naknadno obravnavati in uvrstiti na seznam sprejetih, če izpolnjuje
pogoje za vpis.

Kako ob prijavi uveljaviti poseben status?
Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom z individualno prošnjo,
kateri priložijo listine, ki dokazujejo:
•
•
•
•
•

motnje v telesnem in duševnem razvoju,
invalidnost,
kronično bolezen ali posledice akutne bolezni, ki med prijavno-sprejemnim postopkom še
trajajo in so vplivale na uspeh v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. ali 4. letnik srednje
šole oziroma zaključek srednje šole),
izjemne socialne razmere ali
status vrhunskega športnika ali umetnika v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. in 4. letnik
srednje šole oziroma zaključek srednje šole).

O dodelitvi statusa odloči pristojni organ univerze oziroma javnih in koncesioniranih samostojnih
visokošolskih zavodov ter o tem pisno obvesti kandidata. Več informacij o dodelitvi statusa
kandidata s posebnim statusom ter sprejemu v študijski program lahko kandidati najdejo na
spletnih straneh visokošolskih zavodov.

Ali je prijava enaka vpisu?
Ne. Odločba, ki jo posameznik prejme, če izpolnjuje pogoje za vpis, še ne pomeni, da je
posameznik tudi vpisan v določen študijski program, zato je treba v skladu z roki in postopki izvesti
tudi vpis. Kandidati za dodiplomski redni in izredni študij, sprejeti v prvem roku, se morajo vpisati
do roka, določenega z razpisom, najpozneje pa do 31. avgusta.
Do 30. septembra se morajo vpisati kandidati, ki so se naknadno uvrstili na seznam sprejetih v
prvem roku, in kandidati, sprejeti v drugem roku.
Vpis v prvi letnik rednega in izrednega študija bo potekal na visokošolskih zavodih, o čemer bodo
kandidati pisno obveščeni. Vpis se opravi na podlagi popolno izpolnjenega vpisnega lista.
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Ali se lahko izpišem in ohranim pravico do ponavljanja?
Študent, ki se po prvem vpisu v 1. letnik dodiplomskega študija izpiše do 15. oktobra v študijskem
letu, ko se je vanj vpisal, pravice do ponavljanja letnika ali zamenjave študija pa še ni izkoristil,
lahko po tem študijskem letu še vedno koristi pravico do zamenjave študija ali ponavljanja letnika.
Pri tem mora vrniti študentsko izkaznico.

V katerih primerih mi status študenta preneha?

•

študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je
zaključil študij,

Kako se prijavim na podiplomski študij?
Kandidati za vpis v podiplomske študijske programe v enem ali več rokih, določenih z razpisom,
oddajo elektronsko prijavo na spletnem portalu eVŠ. Kandidat lahko odda več prijav.

•

študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je
zaključil študij (to velja od študijskega leta 2017/18 dalje, in sicer od vključno 17. 11. 2017
dalje),

Če število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, so kandidati izbrani ob
upoštevanju meril, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa.

•

študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje,

•

če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po
zaključku zadnjega semestra,

•

če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v
12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,

•

če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom
predpisanem roku,

•

če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,

•

če se izpiše,

•

če je bil izključen.

Vpis v podiplomske študijske programe mora biti na podlagi popolno izpolnjenega vpisnega
lista opravljen do roka, določenega z razpisom, najpozneje pa do 30. septembra, iz upravičenih
razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra.

KORISTNE

INFORMACIJE

Status študenta preneha:

Visokošolski zavod lahko status študenta podaljša za največ eno leto v primeru upravičenih
razlogov oziroma za vsakega živorojenega otroka v času študija za eno leto (materam in očetom).
Upravičene razloge za podaljšanje statusa študenta visokošolski zavod določi s statutom.
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RAZLIČNE OBLIKE IN SPREMEMBE ŠTUDIJA
(DOSTOPNO NA WWW.STUDENTSKA-ORG.SI)
Izredni študij: Kandidati za izredni študij se prijavljajo in vpisujejo po enakem postopku in v
enakih rokih kot kandidati za redni študij. Izredni študij je praviloma namenjen vsem, ki študirajo
ob delu, saj so obveznosti prilagojene delovniku in praviloma potekajo ob popoldnevih in vikendih.
Po obsegu in zahtevnosti mora biti enakovreden rednemu študiju, razlikuje se le v organizaciji in
razporejanju dela ter študijskih obveznosti. Za izredni študij se študentom zaračuna tudi šolnina v
skladu s cenikom posamezne univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda. Višina šolnine se
razlikuje od programa do programa. Podatki o višinah šolnin so javno dostopni na spletnih straneh
visokošolskih zavodov.
Zaporedni študij oz. študij diplomantov: Po končanem programu 1. stopnje se lahko študent
ponovno vpiše v 1. letnik dodiplomskega študija, in sicer kot diplomant, vendar se za to v sedanji
ureditvi zaračuna šolnina, saj so za študij diplomantov razpisana le izredna mesta.
Vpisna mesta za študij diplomantov so določena posebej, ločeno od vpisnih mest za maturante oz.
študente in mest za študente, ki bi se radi prepisali. Diplomanti med seboj tekmujejo na podlagi
povprečja na fakulteti in sorodnosti študija.
Vzporedni študij: Je hkratni študij dveh ločenih študijskih programov in predstavlja edino izjemo
pravila, da študent ne more biti hkrati vpisan na dva visokošolska zavoda.
Študent se lahko po uspešno opravljenem prvem letniku študija (oz. ko ima opravljene pogoje
za napredovanje v višji letnik na t. i. matični fakulteti) vzporedno vpiše v drug študijski program,
če izpolnjuje splošne pogoje za tamkajšnji vpis. Za vzporedni študij in študij diplomantov je
praviloma na voljo 5 % vseh razpisanih mest na nekem programu, prednost pa imajo
kandidati z boljšim študijskim uspehom.
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Ponavljanje: Ponavljanje pomeni, da študent ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji
letnik, določenih s študijskim programom. Tako študent ponovno opravlja isti letnik. S ponavljanjem
študent izkoristi pravico vsakega študenta, da v času visokošolskega izobraževanja bodisi enkrat
ponavlja poljubni letnik študija bodisi enkrat zamenja študijski program (se prepiše). Za ponavljanje
mora študent izpolnjevati pogoje, predpisane s študijskim programom fakultet ali zavoda, ter tudi
pogoj, da v času visokošolskega izobraževanja še ni ponavljal ali se prepisal. V času, ko ponavlja,
ohrani vse pravice, ki izhajajo iz statusa študenta.
Pavziranje: Pomeni, da je študent vpisan na fakulteto, ampak je brez statusa študenta. Študent si
mora v času »pavziranja« sam plačevati obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, izgubi pa
pravice, ki izhajajo iz statusa študenta. Pavziranje je številčno neomejeno. Če študent »pavzira« več
kot dve leti zapored, mu visokošolski zavod, na katerem študira, lahko naloži dodatne študijske
obveznosti (diferencialne izpite) v primeru, da se je študijski program v tem času spremenil.
Prepis: Zakon o visokem šolstvu daje študentu pravico, da poleg prvega vpisa na študij bodisi
enkrat zamenja študijski program, čemur pravimo prepis, bodisi ponavlja poljubni letnik študija,
čemur pravimo ponavljanje. Vsak študent ima torej možnost dveh rednih vpisov v prvi letnik ali pa
rednega vpisa v prvi letnik in enega ponavljanja poljubnega letnika. Ko študent ta »bonus« izkoristi,
mu ostane samo še možnost izrednega vpisa na visokošolski zavod ali pa pavziranje. Pri prepisu
se študent ponovno vpiše v prvi letnik, a na drugem izobraževalnem programu.
Prehod: S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu,
v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja po drugem študijskem programu, pri čemer
se mu vse ali del obveznosti, ki jih je že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot
opravljene obveznosti drugega študijskega programa. Splošna pogoja za prehod in priznavanje
predmetov sta, da gre za programa, katerih zaključka zagotavljata primerljive kompetence, ter da
se pri obveznih predmetih v drugem programu lahko po kriterijih prizna vsaj polovica ECTS točk
iz prvega programa. Višješolski in visokošolski zavodi lahko določajo še posebne pogoje, ki pa jih
javno objavijo.
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Ali lahko ponavljam kljub temu, da sem se enkrat že prepisal, in obratno?
Trenutni Zakon o visokem šolstvu določa, da ima študent poleg prvega vpisa na študij možnost, da
bodisi enkrat zamenja študijski program (prepis) bodisi ponavlja poljubni letnik študija (ponavljanje).
Če se je torej študent (poleg prvega vpisa) enkrat v času študija že prepisal ali je že enkrat
ponavljal, je že izkoristil ta »bonus«. Tako študentu ostane le še možnost izrednega vpisa na
visokošolski zavod ali pa pavziranje.
V katerih primerih se lahko študent izjemno vpiše v višji letnik oziroma izredno ponavlja
letnik?
Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik tudi v primeru, da ni opravil vseh obveznosti,
določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to upravičene razloge, ki so
definirani v statutu ali pravilnikih posameznih univerz, seveda pa lahko dodatne razloge določi tudi
posamezna fakulteta. O vpisu odloča komisija za študijske zadeve na visokošolskem zavodu ali
drug organ. Za ponavljanje je določeno tudi minimalno število zbranih ECTS točk, s katerimi je
izredni vpis v višji letnik še mogoč.
Možno je tudi izredno ponavljanje letnika, pri čemer študent plača šolnino, ki je enaka znesku
storitev vseh neopravljenih obveznosti v skladu s cenikom.
V katerih primerih lahko študent podaljša absolventski staž?
Podaljšanje absolventskega staža je mogoče le iz upravičenih razlogov, ki so podani v Zakonu o
visokem šolstvu – podaljšanje statusa študenta.
Dodatne pogoje za podaljšanje absolventskega staža lahko določajo fakultete same. Podaljšanje
absolventskega staža je možno za največ eno leto. O tem na prvi stopnji odloča komisija za
študijske zadeve, na drugi stopnji pa navadno senat na fakulteti.
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Ali se lahko vpišem v podiplomski študij 2. stopnje, če ta ni povezan z mojim
dodiplomskim študijem?
Študent se pogosto lahko vpiše v magistrski študijski program tudi v primeru, da je ta
popolnoma nepovezan z dosedanjim študijem. Študent mora v večini primerov pred vpisom na
magistrski študijski program opraviti dodatne študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje
študija. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10
do največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v
programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
Z magistrskim študijskim programom se lahko kot pogoj za vpis določijo tudi posebne nadarjenosti
oziroma psihofizične sposobnosti, predhodna izobrazba na dodiplomski stopnji ali ustrezne delovne
izkušnje.
V doktorski študijski program se lahko vpišejo tisti študentje, ki so končali študijski program
druge stopnje, študijski program, ki je urejen z direktivami EU, če je ovrednoten s 300
kreditnimi točkami, ter diplomanti 1. stopnje univerzitetnih (starih) programov.
VIR: ŠKIS, https://skis-zveza.si/vpisni-postopki-in-studijske-pravice-studentov/
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odločanje o dodatkih k štipendiji po uradni dolžnosti in poenostavitev preverjanja pogojev za
pridobitev pravice:
• do dodatka za bivanje (samo ob prvi vlogi in ob morebitni 				
spremembi začasnega bivališča);
• dodatka za uspeh, ki bo odvisen samo od povprečne ocene in ne več 		
na ECTS točk. S tem ga bodo lahko pridobili tudi študenti v času absolventa, 		
ki do njega sedaj pogosto niso bili upravičeni. Poleg tega se predlaga, da se 		
dodatek za uspeh dodeli tudi na prehodu 1. na 2. bolonjsko stopnjo, kar do 		
sedaj ni bilo mogoče;

•

poenostavljajo se pogoji za mirovanje in prenehanje štipendije (ne glede na razloge);

•

štipendija ni več vezana na izobraževalni program, ampak na raven izobraževanja, ki je višja
od že pridobljene (posledično odprava obveznega predhodnega pisnega soglasja štipenditorja
k spremembi izobraževalnega programa);

•

itd.

Spremembe določb veljavnega zakona, ki so bile doslej pomanjkljive in v škodo študentov:
Državni zbor je 19. 4. 2018 z 78 glasovi “za” in brez glasu “proti” sprejel novelo Zakona o
štipendiranju (Zštip-1b), ki se je spreminjal predvsem zaradi predhodne uvedbe avtomatiziranega
informativnega izračuna po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). S tem
štipendistom ne bo treba več oddajati vlog za štipendije vsako leto, ampak jo bodo oddali le za
prvo leto, potem pa se bo pravica podaljševala po uradni dolžnosti. Tako bo podeljevanje štipendij
poenostavljeno in študentom bolj prijazno. Hkrati je novela Zštip-1 omilila določbe veljavnega
zakona v korist študentov (npr. glede obveznosti vračila štipendije).
Novela ZUPJS, sprejeta konec lanskega leta, je kot bistveno spremembo odpravil vsakoletno vlogo
za štipendije in uvedla avtomatizirani informativni izračun, ki bo vsako leto avtomatično podaljšal
pravico do štipendije, če bo štipendist do nje upravičen. Temu je sedaj sledila sprememba ZŠtip-1,
ki bo na eni strani odpravila administrativne ovire za štipendiste, na drugi strani pa razbremenila
štipenditorje (centre za socialno delo in javni sklad). Tako se spreminja:

•

podaljšanje roka za zaposlitev štipendista, ki prejema kadrovsko štipendijo po zaključku
izobraževalnega programa (iz 1 na 2 meseca) in možnost nadaljevanja izobraževanja iz 1. na
2. bolonjsko stopnjo ali iz srednje poklicne na srednje tehniško izobraževanje (če se s tem
strinjata tako delodajalec kot štipendist);

•

štipendist, ki bo prejemal štipendijo zaradi zdravstvenih ali drugih opravičljivih razlogov ne bo
vračal štipendije, čeprav ne bo dokončal letnika:

•

če študentje ne bodo zaključili izobraževanja v času absolventa, bodo vračali štipendijo samo
za eno leto, torej čas absolventa (sedaj za dve leti);

•

itd.
Zakon se začne uporabljati za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019.

VIR: ŠOS, http://www.studentska-org.si/novela-zakona-o-stipendiranju/

