PODALJŠANJE STATUSA V ŠTUDIJSKEM LETU 201 9/2020
Študentu se lahko iz upravičenih razlogov podaljša status študenta. Podaljšanje statusa študenta je možno
v naslednjih primerih:



če študent ne dokonča podiplomskega študija v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra
in
če se študent med študijem ne vpiše v naslednji letnik.

Status študenta se lahko podaljša največ za eno leto, podaljšanje statusa pa je možno uveljavljati samo v
naslednjem študijskem letu od nastanka upravičenega razloga.
Podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov je mogoče uveljavljati le enkrat v času študija, izjema
je materinstvo (več živorojenih otrok). Uveljavljanje pravice do podaljšanja statusa se ne izključuje s pravico
do ponavljanja ali do spremembe študijskega programa (smeri) zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem
programu ali smeri.
Pravica presoje o upravičenih razlogih je izključna avtonomna pravica fakultete. Komisija v vsakem
posameznem primeru presodi in odloči ali so upravičeni razlogi izkazani in ni vezana na različna strokovna
mnenja.
Prošnjo za podaljšanje statusa izpolnite v študentskem informacijskem sistemu VIS v meniju
»PROŠNJE«. Po izbiri ustrezne prošnje vnašate zahtevane podatke in sledite spletnemu obrazcu do konca.
S klikom na gumb »ODDAJ IN NATISNI PROŠNJO« se vloga posreduje v VIS in natisne. Natisnjeno
prošnjo podpišete in ji obvezno priložite pisna dokazila o v prošnji navedenih razlogih, ki so nastali v
študijskem letu, ki se ob oddaji prošnje izteka.
Prošnjo boste lahko izpolnili od 5. 9. 2019 do 20. 9. 2019 do 23:59 ure.
Natisnjen izvod prošnje je potrebno podpisati in ji obvezno1 priložiti pisna dokazila
ter poslati priporočeno po pošti na naslov:
UL Pedagoška fakulteta, Komisija za podiplomski študij 2. stopnje / Komisija za podiplomski študija 3.
stopnje
Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Vse v roku oddane prošnje bo Komisija za podiplomski študij 2. stopnje / Komisija za podiplomski
študij 3. stopnje obravnavala na seji.
Odločitev komisije vam bo, v skladu s 103. členom Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/17), vročena preko
informacijskega sistema VIS v meniju PREGLED PROŠENJ.
Za vse tiste, ki boste imeli prošnjo za podaljšanje statusa rešeno pozitivno, velja enak vpisni postopek
kot za vpis v višji letnik ali dodatno leto (navodilo).
Upravičeni razlogi in dokazila2 o njih:


1
2

starševstvo
Dokazilo: rojstni list živorojenega otroka;

V kolikor pisna dokazila ne bodo priložena, bo komisija prošnjo obravnavala brez njih.
Študent lahko predloži tudi dodatna dokazila.



daljša bolezen oziroma poškodba študenta
Dokazilo: originalno zdravniško potrdilo, ki mora vsebovati navedbo časa trajanja bolezenskega
stanja oziroma zdravljenja poškodbe − z natančnimi datumi »od − do«, z navedbo dneva, meseca
in leta; dokazila specialistov;



izjemne družinske in socialne okoliščine
Dokazilo: odločbe pristojnega organa;



priznan status osebe s posebnimi potrebami
Dokazilo: sklep/odločba pristojnega organa visokošolskega zavoda o dodelitvi tega statusa;



aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah
Dokazilo: sklep/odločba pristojnega organa visokošolskega zavoda o dodelitvi ustreznega statusa
ipd.;



aktivno sodelovanje v organih univerze
Dokazilo: sklep o imenovanju, mnenje študentskega sveta in druga dokazila o aktivnem delu
študenta v organih fakultete in/ali univerze ipd.;



študijska izmenjava v tujini v okviru programov za izmenjavo
Dokazilo: sklep/odločba pristojnega organa fakultete o priznanih v tujini opravljenih študijskih
obveznosti v višini najmanj 20 kreditnih točk.



Kot upravičen razlog za podaljšanje statusa študent, se za tuje študente prvega letnika študija, ki jim
slovenščina ne predstavlja maternega jezika, lahko upošteva učenje slovenščine.

Če se ugotovi, da je predloženo dokazilo ponarejeno ali neresnično, ima takšno razkritje za
posledico sprožitev disciplinskega postopka zoper študenta.

