V skladu z določili Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS št.: 67/93, s spremembami in dopolnitvami),
Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS št.: 8/2005, s spremembami in dopolnitvami) in Pravilnika o
študijskem redu za dodiplomski študij na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, ki ga je Senat UL TEOF
sprejel na svoji 28. seji 28. 9. 2012, s spremembami in dopolnitvami je Senat UL Teološke fakultete dne
28. 9. 2015 sprejel naslednja

NAVODILA ŠTUDENTOM ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ ŠTUDIJA
UVOD
UL Teološka fakulteta s temi navodili, ki jih je obravnavala in potrdila Komisija za študijske
zadeve UL TEOF na 11. seji dne 22. 9. 2015, ureja uveljavljanje pravic iz študija za študente UL
Teološke fakultete.
Po Zakonu o visokem šolstvu (66. in 70. člen) in Statutu UL (153. člen in 238. in 239. člen Statuta
UL), imajo študentje naslednje pravice:
-

-

-

-

lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer
zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, upoštevajo se
dodatna pojasnila iz dopisa Univerze v zvezi z ZUJF-om in statusom študenta z dne 12.
7. 2012,
lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim
programom,
študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega
statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka,
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 upravičene
razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine,
priznan status študenta s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih
strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze,
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,
študentu se lahko iz upravičenih razlogov status tudi podaljša, vendar največ za eno leto.

O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in
socialne okoliščine, poseben status študenta, odloča Komisija študijske zadeve (KŠZ). Pri
odločanju se po potrebi posvetuje s študentom, predstavnikom letnika ali s tutorjem.
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Za uveljavljenje zgoraj navedenih pravic mora študent oddati prošnjo na naslov fakultete ali
osebno, v Ljubljani na referat za I. in II. stopnjo in v Mariboru na referat za študentske zadeve.
Prošnjo bo po pooblastilu dekana UL TEOF obravnaval v Ljubljani prodekan za študijske zadeve
in v Mariboru prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost, predstojnik Enote v Mariboru.
1. Oblika prošnje in roki za oddajo prošenj
Prošnja je napisana na vnaprej pripravljen obrazec, ki je dostopen na spletni strani fakultete.
Prošnje morajo biti pravočasne. Obravnavane bodo samo vloge, ki bodo vložene po pošti
najmanj tri delovne dneve pred sejo KŠZ in osebno najmanj dan pred sejo KŠZ.
2. Vsebina prošnje
Prošnja mora poleg imena in priimka študenta ter njegovih kontaktnih podatkov vsebovati
navedbo kaj želi (gl. zgornje alineje – pravice) in razlog, zaradi katerega vlaga prošnjo.
Prošnji mora študent priložiti dokazila, ki utemeljujejo razlog za oddajo prošnje na podlagi
Statuta UL, npr. zdravniška potrdila o nezmožnosti študija v določenem časovnem obdobju.
Zdravniško potrdilo mora vsebovati diagnozo in trajanje bolezenskega stanja oziroma navedbo
poškodbe in čas okrevanja po poškodbi.
Organ odločanja kot upravičen razlog za izjemen vpis ali podaljšanje statusa zdravniških potrdil
ne bo upošteval:
-

-

brez zgoraj navedenih elementov (ne zadošča npr. zgolj pavšalna navedba, da študent ni
bil sposoben za študij ali da je imel »večje zdravstvene težave«);
brez jasno z datumi (dan, mesec, leto) opredeljenega časovnega obdobja, v katerem
študent ni bil sposoben za študij (navedb kot npr. »študent v poletnem semestru ni bil
sposoben za študij« komisija ne bo upoštevala);
če ugotovi, da je zdravniško potrdilo ponarejeno ali kupljeno. Takšno razkritje ima lahko
za posledico sprožitev disciplinskega in kazenskega postopka zoper zdravnika in
disciplinskega postopka zoper študenta.

V primeru neustrezne dokumentacije bo vloga študenta zavrnjena.
3. Razlogi za oddajo prošnje
Primeroma navedene razloge za izjemen vpis oziroma podaljšanje statusa iz opravičljivih razlogov
določa prvi odstavek 153. člena Statuta UL:
- materinstvo se izkazuje z rojstnim listom živorojenega otroka;
- daljša bolezen pomeni praviloma najmanj dva meseca nezmožnosti za študij pred začetkom
izpitnega obdobja oziroma v času izpitnega obdobja;
- izjemne družinske ali socialne okoliščine se izkazujejo z različnimi potrdili, kot npr. odločbo
Centra za socialno delo, o katerih organ odloča;
- priznan status študenta s posebnimi potrebami se izkazuje z listinami, ki dokazujejo
kronično bolezen ali posledice akutne bolezni na podlagi odločbe o usmeritvi Zavoda RS za
šolstvo, strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, odločbe Centra
za socialno delo, odločbe ZPIZ in zdravniškega potrdila specialista;
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- poseben status študenta vrhunskega športnika ali priznanega umetnika – se izkazuje s
potrdilom ustrezne državne ustanove na državnem nivoju in ga potrdi KŠZ in Senat UL TEOF;
- aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah
študentov s priznanim statusom iz prejšnje alineje se izkazuje s potrdilom oz. priznanji
kulturnih in strokovnih organizacij, ki jih izdajo ustrezne državne ustanove na državnem nivoju;
- aktivno sodelovanje v organih univerze in članice se izkazuje s sklepom o imenovanju ali
potrdilom rektorja, dekana ali predsedujočega organu o članstvu in aktivnem delu v organu
univerze oz. članice.
4. Pritožbe
Zoper odločbo komisije se študent lahko pritoži dekanu v osmih dneh po obvestilu o odločitvi
komisije.

Ta navodila stopijo v veljavo z dnem, ko jih sprejme Senat UL TEOF, uporabljajo pa se od
študijskega leta 2015/2016 dalje.
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