PRAVILNIK O IZREDNEM ŠTUDIJU
Na podlagi 127. člena Statuta Univerze v Ljubljani (UL) je Senat Teološke fakultete (TEOF) na svoji 28. seji, dne
28. septembra 2012, sprejel naslednji
PRAVILNIK O IZREDNEM ŠTUDIJU
Splošno
1. člen
Ta pravilnik določa obseg in trajanje študija, strokovni naslov, status študenta, študentske pravice in obveznosti,
prehode med načini študija ter financiranje.
Obseg in trajanje študija
2. člen
Izredni študij se izvaja po enakem študijskem programu kot redni študij. Morebitne posebnosti pri posameznem
predmetu (to velja zlasti za obseg predavanj, seminarjev in vaj, izdelavo seminarskih nalog, predhodnih preizkusov
znanja, kolokvijev ipd.) se določijo z učnim načrtom in vsakoletnim načrtom pedagoškega dela.
Predavanja in druge oblike organiziranega pedagoškega dela obsegajo najmanj 30% programa rednega študija in
se lahko v celoti ali deloma izvajajo tudi zunaj sedeža Teološke fakultete.
Če se v program izrednega študija posameznega letnika vpiše manj kot 10 študentov, predavanj ni, temveč je
študij organiziran v drugih oblikah pedagoškega dela (individualne in skupinske konzultacije, seminarji ipd.). Če pa so
predavanja organizirana, se izvajajo v bloku po posameznih predmetih. Predavanjem sledi izpit.
Konzultacije obsegajo 2 uri na študenta. Konzultacije potekajo na sedežu fakultete in na Enoti v Mariboru.
Status študenta
3. člen
Zakon o visokem šolstvu in Statut Univerze v Ljubljani enako obravnavata študente rednega in izrednega študija.
Iz tega izhaja, da imajo študenti izrednega študija enake pravice in obveznosti kot študenti rednega študija. Status
študenta se pridobi z vpisom na univerzo, ne glede na to ali gre za vpis v redni ali izredni študij. Pogoji za vpis v
izredni študij so enaki kot za redni študij. Za posamezen letnik se prizna status v trajanju največ enega leta.
Študentske pravice in ugodnosti
4. člen
Študent izrednega študija, ki ni zaposlen oziroma prijavljen na Republiškem zavodu za zaposlovanje, ima tako kot
študenti rednega študija v okviru veljavnih predpisov pravico do zdravstvenega zavarovanja, do družinske pokojnine
in do preživnine, pravice v Študentski organizaciji, možnost opravljanja občasnih in začasnih del prek pooblaščenih
organizacij (študentski servisi), možnost bivanja v študentskih domovih (prim. 69. člen ZVŠ).
Študentske obveznosti
5. člen
Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu. Študent izrednega študija mora opraviti do diplome vse s
študijskim programom predpisane obveznosti, ki se zahtevajo v okviru rednega študija.

Med obveznosti se štejejo izpiti iz rednih predmetov, proseminarjev in izbirnih predmetov ter s študijskim
programom določena praksa. Za študente izrednega študija ne veljajo določila 13. člena Pravilnika o študijskem redu
za dodiplomski študij.
Študent napreduje v višji letnik, če doseže vsaj polovico (30) ECTS za letnik. Manjkajoče ECTS mora doseči v
naslednjem študijskem letu. Študent lahko ponavlja letnik, če je opravil vsaj četrtino študijskih obveznosti iz
vpisanega letnika (15 ECTS).
Študent lahko opravlja izpite v skladu s Pravilnikom o študijskem redu za dodiplomski študij na rednih in
izrednih izpitnih rokih ter izven izpitnih rokov, če se tako dogovorijo z izpraševalcem.
Določba o opravljenih obveznostih iz predmeta iz 1. člena Pravilnika o študijskem redu za dodiplomski študij kot
pogoj za pristop k izpitu za študente izrednega študija ne velja.
Prehod z izrednega na redni študij
6. člen
Študent izrednega študija lahko nadaljuje in dokonča študij kot študent rednega študija pod naslednjimi pogoji:
Če v enem študijskem letu opravi vse obveznosti, ki so določene s študijskim programom kot pogoj za vpis v
višji letnik rednega študija, in znaša njegova povprečna ocena vsaj prav dobro 8.
Število izrednih študentov, ki se lahko ob izpolnjevanju pogojev vpišejo v višji letnik rednega študija, je določeno
z razliko med številom rednih študentov, vpisanih v prvi in številom rednih študentov, vpisanih v drugi oziroma
višji letnik.
Če je študentov izrednega študija, ki izpolnjujejo pogoje za nadaljevanje študija kot študentje rednega študija, več
kot je prostih mest na rednem študiju, se jih za vpis v višji letnik rednega študija razvrsti po študijskem uspehu
(povprečju ocen) iz dotedanjih letnikov izrednega študija.
Prehod z rednega na izredni študij
7. člen
Študent rednega študija lahko nadaljuje in dokonča študij kot študent izrednega študija, če doseže vsaj polovico
ECTS za letnik in ima opravljene obveznosti iz preteklih let.
Študent lahko v času študija le enkrat spremni status rednega oziroma izrednega študenta.
Financiranje
8. člen
Program izrednega študija se financira s šolninami. Šolnino za posamezno študijsko leto določi Upravni odbor
fakultete. Pri višini šolnine upošteva, če se izvajajo predavanja ali pa samo konzultacije. Upravni odbor fakultete na
podlagi individualne vloge študenta določi višino šolnine vsako študijsko leto sproti, pri čemer upošteva, ali študent
obiskuje predavanja skupaj z rednimi študenti, ali so posebej organizirana predavanja, ali poteka študij samo s
pomočjo konzultacij.
Šolnina praviloma zajema v prejšnjem členu navedene oblike pedagoškega dela, študijsko gradivo, ki je v
elektronski obliki, opravljanje izpitov, kolokvijev in konzultacije. Vpisnina se plača posebej.
Ne glede na določilo drugega odstavka tega člena šolnina ne zajema stroškov četrtega in nadaljnjih opravljanj
izpitov, kot tudi stroškov morebitnih diferencialnih izpitov. Študent je dolžan znesek šolnine plačati pred vpisom v 1.
oziroma višji letnik oziroma v skladu s pogodbo.
Če sta minili več kot dve leti odkar je študent prekinil študij, mora za nadaljevanje študija vložiti prošnjo na
Komisijo za študijske zadeve. Po preteku roka iz prejšnjega stavka, plačuje študent vse izpite po veljavnem ceniku
TEOF.
Končne določbe
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na Senatu TEOF, uporablja pa se za študente, ki se vpišejo v
izredni študij v študijskem letu 2012/2013 in dalje.

