Mariborska cesta 7
3000 Celje, Slovenija

PROŠNJA ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO PREKINITVI
(VPIS ŠTUDENTA BREZ STATUSA)
Ime in priimek:

ID študenta/:
vpisna številka

Ulica in hišna številka:

GSM:

Poštna št. in kraj:

E-mail:

Vrsta študija:
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V skladu s sklepom Senata Fakultete za logistiko se kot oseba brez statusa, ki nadaljuje s
študijem po prekinitvi v študijskem letu ______ /______, zavezujem, da bom za
opravljanje manjkajočih obveznosti poravnal prispevek za izvedbo predmeta z izpitom po
veljavnem ceniku Univerze v Mariboru.
Datum: _____________________

Podpis študenta/ke:_____________________

POMEMBNO !


122. člen Statuta Univerze v Mariboru določa, da lahko študent, ki prekine študij, nadaljuje študij
in ga dokonča po istem študijskem programu, če se študijski program v času prekinitve ni
spremenil. Če je študent prekinil študij in se je v času prekinitve študija spremenil študijski
program, v katerega je bil vpisan, se dovoli nadaljevanje oziroma dokončanje študija pod
pogojem, da se mu določijo dodatne obveznosti, ki jih zahteva spremenjeni študijski program. Za
študenta ob nadaljevanju študija veljajo pogoji, kot veljajo za novo generacijo študentov, ki se ji
priključuje.
Študentu začne teči prekinitev od izgube statusa študenta.



O nadaljevanju študija po prekinitvi v primeru spremembe študijskega programa in določitvi
dodatnih obveznosti odloča Komisija za študijske zadeve Fakultete za logistiko na prošnjo
študenta (123. člen, Statut UM-UPB 12).



V skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM št. A4/2009-41 AG, se za učne
enote, ki se v tekočem študijskem letu ne izvajajo:
-

v 1. letu po prenehanju določi tri izpitne roke, in sicer v vsakem izpitnem obdobju po en
izpitni rok,
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-

v 2. letu po prenehanju izvajanja določi vsaj en izpitni rok v študijskem letu,

-

v 3. in naslednjih letih po prenehanju izvajanja vsaj en izpitni rok določi na pisno pobudo
enega ali več študentov.



Na izpit se je potrebno prijaviti najmanj 7 dni pred izpitnim rokom.



Izvedba predmeta z izpitom v skladu s potrjenim cenikom Univerze v Mariboru na 1. in 2. stopnji
znaša 288,00€, na 3. stopnji 480,00€.



Prošnji je potrebno priložiti potrdilo o plačilu stroškov za izdajo sklepa v višini 18,10€.

Izpolni FL:
Datum prejema vloge: __________________
Vloga rešena:

__________________

Sklep komisije:

__________________
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