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PRAVILA DOKONČANJA PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA NA AMEU-ISH 

(PRED BOLONJSKIM SISTEMOM) 

 

 

1. DOKONČANJE MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA 

Študentke in študentje magistrskega študija, ki niso dokončali študija v določenem roku, t.j. v dveh 
letih po izteku 4. semestra magistrskega študija, morajo vložiti prošnjo za dokončanje študija. Prošnjo 
oddajo v referatu za študentske zadeve. Sklep izda komisija za študijske zadeve. 

 

1.1.  Pravila za študente/ke, ki so opravili vse obveznosti vpisanega programa 

Študentje oz. študentke, ki so prekinili študij za več kot 2 leti od vpisanega drugega letnika 
magistrskega študija in so opravili vse izpitne obveznosti vpisanega programa oz. smeri in morajo 
opraviti samo še magistrsko delo, lahko v soglasju s koordinatorjem oz. koordinatorico programa ali 
vodjo smeri dokončajo študij po sistemu samoizobraževanja1 na vpisanem programu v enem letu po 
odobritvi prošnje za dokončanje študija oz. najkasneje do 30. 09. 2016. 

 

1.2. Pravila za študente/ke, ki niso opravili vseh obveznosti vpisanega programa 

Študentje oz. študentke, ki so prekinili študij za več kot 2 leti od vpisanega drugega letnika 
magistrskega študija ter niso opravili vseh obveznosti vpisanega programa, vpišejo ponovno zadnji 
nedokončani letnik ter opravijo manjkajoče izpitne obveznosti po tekočem programu, če se prejšnji 
več ne izvaja. Študentje oz. študentke lahko v dogovoru s koordinatorjem ali koordinatorico tekočega 
programa zaprosijo za priznavanje že opravljenih obveznosti ter jih vključijo v tekoči študij. Vpis se 
izvrši v času rednih vpisov na podiplomski študij, t.j. v mesecu septembru oz. oktobru. Študent oz. 
študentka plača 50 % šolnine za drugi letnik v akademskem letu ponovnega vpisa.  

Izjemoma, če manjkata največ dva izpita, se študentu oz. študentki lahko odobri nadaljevanje in 
dokončanje  vpisanega študijskega programa po sistemu samoizobraževanja, brez ponovnega vpisa v 
nedokončani letnik. Študent oz. študentka mora v tem primeru študij dokončati najkasneje do 30. 09. 
2016. 

 

2.  DOKONČANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA 

Študentke in študentje doktorskega študija, ki niso dokončali študija v določenem roku, t.j. v dveh 
letih po izteku 4. semestra doktorskega študija oziroma v dveh letih po izteku 8. semestra enovitega 
doktorskega študija, morajo vložiti prošnjo za dokončanje študija. Prošnjo oddajo v referatu za 
študentske zadeve. Sklep izda komisija za študijske zadeve. 

 

2.1. Pravila za študente/ke, ki so opravili vse obveznosti vpisanega programa 

Študentje oz. študentke, ki so prekinili študij za več kot 2 leti od vpisanega drugega letnika 
doktorskega študija oz. četrtega letnika enovitega doktorskega študija in so opravili vse izpitne in IRD 
obveznosti vpisanega programa oz. smeri ter morajo opraviti samo še doktorsko disertacijo, lahko v 
soglasju s koordinatorjem oz. koordinatorico programa ali vodjo smeri dokončajo študij po sistemu 

                                                             
1 Samoizobraževanje – študent oz. študentka opravi vse obveznosti po sistemu samoizobraževanja, kjer plača za 
opravljanje vseh obveznosti po ceniku AMEU-ISH. 
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samoizobraževanja na vpisanem programu v enem letu po odobritvi prošnje za dokončanje študija 
oziroma najkasneje do 30. 09. 2016.  

 

2.2.  Pravila za študente/ke, ki niso opravili vseh obveznosti vpisanega 
programa 

Študentje oz. študentke, ki so prekinili študij za več kot 2 leti od vpisanega drugega letnika 
doktorskega študija oz. četrtega letnika enovitega doktorskega študija ter niso opravili vseh obveznosti 
vpisanega programa, vpišejo ponovno zadnji nedokončani letnik ter opravijo manjkajoče izpitne 
obveznosti po tekočem programu, če se prejšnji več ne izvaja. Študentje oz. študentke lahko v 
dogovoru s koordinatorjem ali koordinatorico tekočega programa zaprosijo za priznavanje že 
opravljenih obveznosti ter jih vključijo v tekoči študij. Vpis se izvrši v času rednih vpisov na 
podiplomski študij, t.j. v mesecu septembru oz. oktobru. Študent oz. študentka plača 50 % šolnine za 
vpisani letnik v akademskem letu ponovnega vpisa. 

 

2.3.  Pravila za študente/ke, ki so imeli odobreno temo doktorske disertacije 

Pravilnik o doktorskem študiju, 11. člen: 

»Kandidat oz. kandidatka za pridobitev doktorata znanosti mora najkasneje v štirih letih od dneva, ko 
je bila sprejeta tema disertacije, fakulteti predložiti izdelano doktorsko disertacijo v 7 izvodih. 

Kandidat oz. kandidatka, ki iz opravičljivih razlogov doktorske disertacije ne more predložiti v tem 
roku, lahko zaprosi za podaljšanje roka. O prošnji odloča senat fakultete, ki lahko podaljša rok za 
oddajo doktorske disertacije.  

Če kandidat oz. kandidatka ne predloži doktorske disertacije v roku iz prvega in drugega odstavka 
tega člena in pred iztekom roka tudi ne zaprosi za podaljšanje roka, se šteje, da je opustil oz. opustila 
prijavljeno temo.« 

V vsakem primeru pa mora študent oz. študentka dokončati študij do 30. 09. 2016. 
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