VPISI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2014/15
Razpored vpisov, splošna navodila, pogoji za napredovanje, uveljavljanje pravic iz študija…
PROSIMO, DA POZORNO PREBERETE CELOTNO OBVESTILO!
1.
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RAZPORED VPISOV
VPIS V DODATNO LETO
VPIS V VIŠJI LETNIK OB IZPOLNJEVANJU POGOJEV
PONOVNI VPIS OB IZPOLNJEVANJU POGOJEV
ŠTUDENTI S STATUSOM ŠPORTNIKA ALI TRENERJA v študijskem letu 2013/14
PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA MED ŠTUDIJEM (ne velja za absolvente)
PREHOD IZ IZREDNEGA NA REDNI ŠTUDIJ
POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH 1. in 2. STOPNJE
UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ ŠTUDIJA (vpis brez izpolnjevanja pogojev, podaljšanje statusa …)
PRENEHANJE STATUSA ŠTUDENTA – Zakon o visokem šolstvu in Statut UL

1. RAZPORED VPISOV
I. stopnja
Vpis v višji letnik in ponovni vpis –
ob izpolnjevanju pogojev
Vpis v dodatno leto
Vpis v višji letnik brez
izpolnjevanja pogojev (samo v
primeru odobrene vloge na KŠZ!)

II. stopnja
Vpis v dodatno leto
Vpis v višji letnik in ponovni vpis
Vpis v višji letnik brez
izpolnjevanja pogojev (samo v
primeru odobrene vloge na KŠZ!)
Vpis v 1. letnik ŠV-mag in KIN-mag

Termini
do 25. julija
torki in četrtki v septembru (do 16.
septembra)
do 25. julija
torki in četrtki v septembru
predvidoma 22. septembra

Termini
do 25. julija
torki in četrtki v septembru
v septembru – obveščeni naknadno
predvidoma 22. septembra

29. september

2. VPIS V DODATNO LETO
Študenti 3. letnika, ki izpolnjujete pogoj za vpis v dodatno leto (vsi, ki vključno od štud. leta 2012/13
dalje niste ponavljali letnika) in se želite vpisati v dodatno leto, pošljite sporočilo na referat@fsp.unilj.si z vpisano zadevo sporočila: VPISNI LIST – DODATNO LETO in spodnjim sporočilom:
Študent, ____(ime in priimek)___, z vpisno številko _____________ prosim za odprtje vpisnega lista
za dodatno leto za štud. leto 2014/15.

Na osnovi sporočila vam bomo v VIS-u odprli vpisni list za dodatno leto in se boste lahko vpisali po
Navodilih za vpis in v navedenih rokih.
3. VPIS V VIŠJI LETNIK OB IZPOLNJEVANJU POGOJEV – od 29. 8. 2014 dalje bomo vpisne liste ob
izpolnitvi pogojev odpirali vsakodnevno (ni potrebno pošiljati sporočil)
POZOR: Študentom, ki ste izbrali splošne izbirne predmete tako, da je vsota njihovih KT večja od tiste,
ki jo določa akreditiran študijski program, se upošteva le maksimalno število KT, ki jih lahko imate od
splošnih izbirnih predmetov; na Kineziologiji v 1. letniku največ 9 KT, v 2. letniku največ 4 KT, na
Športnem treniranju v 2. letniku največ 6 KT, v 3. letniku enako. Presežni KT se ne štejejo v kvoto za
preverjanje pogojev! To pomeni: Če imate 54 KT a sta v tej kvoti npr. 2 presežna KT od splošnih
izbirnih predmetov (ker ste izbrali splošne izbirne predmete za skupaj 11 KT, namesto največ 9KT), v
resnici ne izpolnjujete pogojev za vpis v višji letnik.

4. PONOVNI VPIS OB IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Študenti, ki izpolnjujete pogoje za ponavljanje letnika (in do sedaj še niste ponavljali ali spremenili
študijskega programa) ter želite v študijskem letu 2014/15 ponavljati letnik, pošljite sporočilo na
referat@fsp.uni-lj.si z vpisano zadevo sporočila: VPISNI LIST – PONOVNI VPIS in spodnjim
sporočilom.
Študent, ____(ime in priimek)___, z vpisno številko _____________ izpolnjujem pogoje za ponovni
vpis v isti letnik in prosim za odprtje vpisnega lista za štud. leto 2014/15.
POZOR! Študentu, ki izkoristi možnost ponovnega vpisa ali spremembe štud. programa, ne pripada
pravica do dodatnega leta!
Na osnovi sporočila vam bomo v VIS-u odprli vpisni list za ponovni vpis in se boste lahko vpisali po
Navodilih za vpis in v navedenih rokih. Enako velja za izredne študente, ki želite ponavljati izredno.
V sporočilu navedite vse neopravljene predmete. Šolnina za ponovni izredni vpis je po Pravilniku o
prispevkih in vrednotenju stroškov UL enaka seštevku stroškov za vse neopravljene obveznosti, pri
čemer se za posamezno neopravljeno obveznost upošteva postavka v ceniku Izvedba predmeta z
izpitom.

5. ŠTUDENTI S STATUSOM ŠPORTNIKA ALI TRENERJA v študijskem letu 2013/14
Študenti, ki imate v študijskem letu 2013/14 dodeljen status športnika trenerja A, B ali C in
izpolnjujete pogoje za napredovanje v višji letnik ali ponavljanje, ki jih določa Pravilnik o posebnih
pogojih izobraževanja kategoriziranih športnikov in trenerjev kategoriziranih športnikov za vaš status,
pošljite sporočilo na referat@fsp.uni-lj.si s podatki o statusu in vpisano zadevo sporočila: VPISNI LIST
– ŠPORTNIK in spodnjim sporočilom:
Študent, ____(ime in priimek)___, z vpisno številko _____________ in statusom ___ izpolnjujem
pogoje za vpis v višji letnik / ponovni vpis v isti letnik (ustrezno označi) in prosim za odprtje vpisnega
lista za štud. leto 2014/15.

Na osnovi sporočila vam bomo v VIS-u odprli vpisni list in se boste lahko vpisali po Navodilih za vpis in
v navedenih rokih za vpis v višji letnik/ponovno ob izpolnjevanju pogojev.

6. PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA MED ŠTUDIJEM (ne velja za absolvente)
Po Zakonu o visokem šolstvu (66. in 70. člen) in Statutu Univerze v Ljubljani (153., 238. in 239. člen)
velja:
Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa
za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.
Študentom, ki imajo status študenta-športnika, status študenta-priznanega umetnika in
status študenta s posebnimi potrebami, oziroma zaradi svojega izven študijskega delovanja,
bolezni ali okvare ne morejo v roku opravljati študijskih obveznosti, se lahko izjemoma
podaljša status študenta, vendar največ za eno leto.
Za uveljavljanje podaljšanja statusa, mora študent oddati prošnjo, ki jo obravnava Komisija za
študijske zadeve Fakultete za šport na septembrski seji. Prošnji mora študent obvezno priložiti
dokazila (npr. rojstni list otroka, zdravniško potrdilo za daljšo bolezen/poškodbo, odločbo Centra za
socialno delo, odločbo pristojnih organov o posebnem statusu …), ki utemeljujejo razlog za oddajo
prošnje na podlagi Statuta UL. V primeru ponarejenih dokazil se sproži disciplinski postopek za
študenta.
O postopku oddaje vlog in roku za oddajo vas bomo obvestili naknadno.

7. PREHOD IZ IZREDNEGA NA REDNI ŠTUDIJ
Za študente, izredno vpisane v študijskem letu 2012/13 ali prej velja: Študent, ki želi preiti iz
izrednega na redni študij v višji letnik, mora opraviti pogoje za napredovanje v višji letnik, določene z
akreditiranim študijskim programom, v katerega je vpisan.
Za študente, izredno vpisane v študijskem letu 2013/14 velja: Študent, ki se želi prepisati iz izrednega
na redni študij, mora opraviti vse študijske obveznosti iz letnika, v katerega je vpisan in predhodnega
(če je v 2. letniku). Poleg tega je prepis na redni študij možen le, če študent tekoče napreduje (vmes
ni ponavljal, niti pavziral). Prepis na redni študij po pavziranju ali ponavljanju ni mogoč! Primer:
Študent je v vpisan v 1. letnik izredno. Če se želi vpisati v 2. letnik redno, mora opraviti vse študijske
obveznosti 1. letnika, t.j. 60 KT. Poleg tega prej ne sme ponavljati ali pavzirati.
Študenti izrednega študija, ki izpolnjujete navedene pogoje, pošljite sporočilo na referat@fsp.uni-lj.si
s podatki o želenem vpisu in vpisano zadevo sporočila: VPISNI LIST IZREDNI-REDNI in spodnjim
sporočilom, da vam pripravimo vpisni list.
Študent, ____(ime in priimek)___, z vpisno številko _____________ izpolnjujem pogoje za prepis iz
izrednega na redni študij v višji letnik in prosim za odprtje vpisnega lista za štud. leto 2014/15.

8. POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH 1. in 2. STOPNJE
1. stopnja Športna vzgoja, Kineziologija, Športno treniranje
Za napredovanje iz 1. v 2. letnik
Za ponavljanje 1. letnika
Za ponavljanje 2. letnika
Za napredovanje iz 2. v 3. letnik

54 KT točk v 1. letniku
30 KT v 1. letniku
60 KT v 1. letniku in 30 KT v 2. letniku
60 KT v 1. letniku in 54 KT v 2. letniku

2. stopnja Športna vzgoja
Za napredovanje iz 1. v 2. letnik
Za ponavljanje 1. letnika

50 KT točk v 1. letniku
30 KT v 1. letniku

2. stopnja Kineziologija
Za napredovanje iz 1. v 2. letnik
Za ponavljanje 1. letnika

54 KT točk v 1. letniku
30 KT v 1. letniku

Ponavljanje zadnjega letnika ni mogoče.
Pri preverjanju pogojev za napredovanje po študijskem programu se upoštevajo tudi KT od vsakega
posameznega opravljenega delnega predmeta.

9. UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ ŠTUDIJA (vpis brez izpolnjevanja pogojev, podaljšanje statusa …)

Po Zakonu o visokem šolstvu (66. in 70. člen) in Statutu Univerze v Ljubljani (153., 238. in 239. člen)
imajo študenti naslednje pravice:
Lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi
neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri .
Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s
študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.:
materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s
posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih
prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze.
Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa
za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.
Študentom, ki imajo status študenta-športnika, status študenta-priznanega umetnika in
status študenta s posebnimi potrebami, oziroma zaradi svojega izven študijskega delovanja,
bolezni ali okvare ne morejo v roku opravljati študijskih obveznosti, se lahko izjemoma
podaljša status študenta, vendar največ za eno leto.
O izjemnem vpisu v višji letnik (2. alineja) ali podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov (4. alineja),
odloča Komisija za študijske zadeve.

Za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic, mora študent oddati prošnjo, ki jo obravnava Komisija za
študijske zadeve Fakultete za šport na septembrski seji . Prošnji mora študent obvezno priložiti
dokazila (npr. rojstni list otroka, zdravniško potrdilo za daljšo bolezen/poškodbo, odločbo Centra za
socialno delo, odločbo pristojnih organov o posebnem statusu …), ki utemeljujejo razlog za oddajo
prošnje na podlagi Statuta UL. V primeru ponarejenih dokazil se sproži disciplinski postopek za
študenta.
O postopku oddaje vlog in roku za oddajo vas bomo obvestili naknadno.

10.PRENEHANJE STATUSA ŠTUDENTA – Zakon o visokem šolstvu in Statut UL

Od vključno študijskega leta 2012/13 velja, da status študenta preneha, če študent:
diplomira;
ne diplomira v študijskem programu prve ali druge stopnje v dvanajstih mesecih po
zaključku zadnjega semestra, če v času študija, od vključno študijskega leta 2012/13, NI
ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa ali smeri (DODATNO LETO JE);
ne diplomira na študijskem programu prve ali druge stopnje ob zaključku zadnjega semestra,
če JE v času študija, od vključno študijskega leta 2012/13, ponavljal letnik ali spremenil
študijski program ali smer (DODATNEGA LETA NI);
se izpiše;
se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oz. semester;
je bil izključen.
Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/13, ki so do
zaključka študijskega leta 2011/12 že uveljavili pravico, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali
spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali programu,
velja, da jim status študenta preneha, če ne dokončajo študija v dvanajstih mesecih po zaključku
zadnjega semestra – DODATNO LETO JE.

Študentski referat, 14. 7. 2014

