OBVESTILO
o pogojih in postopku za izjemen vpis v višje letnike in podaljšanje statusa v študijskem letu
2017/2018
Po določbi 125. člena Statuta Univerze v Ljubljani se študent 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.:
- starševstvo,
- 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.
Po določbah 126. čl. Statuta Univerze v Ljubljani se lahko status študenta, ki ni opravil obveznosti za
vpis v višji letnik podaljša za eno študijsko leto iz upravičenih razlogov, kot npr.
- daljša bolezen,
- izjemne družinske in socialne okoliščine,
- starševstvo
- priznan status osebe s posebnimi potrebami,
- tujim študenti prvega letnika, ki jim slovenščina ne predstavlja maternega jezika se lahko upošteva
učenje slovenščine.
Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje imajo pravico
do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.
Senat BF je na seji dne 3.7.2017 določil naslednji postopek za izjemne vpise v višje letnike in
podaljšanje statusa:
Prošnje za izjemni vpis v višji letnik in prošnje za podaljšanje statusa, študenti izpolnijo izključno v
ŠIS-u (dostop do vlog bo odprt med 7. in 15. 9.2017), jih natisnejo, podpišejo ter z vsemi prilogami
vložijo v oddelčnih referatih do petka, 15.9.2017. O izjemnem vpisu oz. podaljšanju statusa odloča na
prvi stopnji senat oddelka ali po njegovem pooblastilu delovno telo senata oddelka (Komisija za študij
1. in 2. stopnje) do četrtka, 21.9.2017. Študente se seznani s sklepom oddelčne Komisije oz. Senata
prek ŠIS-a najkasneje v petek, 22.9.2017. Negativne sklepe študenti ob obveznem podpisu potrdila o
vročitvi dvignejo v oddelčnih referatih v petek, 22.9.2017 do 15. ure.
Pritožbe zoper zavrnitev izjemnega vpisa v višji letnik ali podaljšanja statusa lahko študenti ravno
tako izpolnijo v ŠIS-u in jih v pisni obliki s prilogami vložijo v referatu za študij 1. in 2. stopnje BF do
vključno četrtka, 28.9.2017 (osebno v centralni referat od 10. do 12. ure). O pritožbah študentov
zoper prvostopenjsko odločitev dokončno odloča Senat BF na izredni seji v petek, 29.9.2017, po
predhodni obravnavi na Komisiji za študij 1. in 2. stopnje Senata BF v petek, 29.9.2016.
Študenti morajo pisna dokazila, ki sodijo k izjemnemu vpisu (starševstvo, daljša bolezen, izjemne
družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje
na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah in aktivno sodelovanje v organih
univerze) dostaviti referentom za študijske in študentske zadeve na oddelkih najkasneje v 14 dneh
po tem, ko so prenehale okoliščine, ki so študente ovirale pri študiju. V primeru, da neugodne
okoliščine še niso prenehale, pa oddajo dokazila najkasneje z vlogo za izjemni vpis.
V skladu s sklepom senata BF se to obvestilo objavi na spletni strani BF, v ŠIS-u ter na oglasnih
deskah oddelkov do konca letnega semestra tega študijskega leta.
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