Vloga prošnje za komisijo za študijske zadeve
Rok oddaje prošenj:
Na posameznem sestanku bodo obravnavane prošnje, ki so prispele najkasneje 3 delovne
dni pred sestankom. Če na primer želite, da je vaša prošnja obravnavana na sestanku v
torek, 2. 12. 2014, jo mora komisija prejeti najkasneje v četrtek, 27. 11. 2014.
Način oddaje:
Prošnja z vsemi prilogami se odda v tajništvo Fakultete za humanistiko, in sicer ali po
pošti ali osebno. Hkrati je treba prošnjo in vse tiste priloge, ki jih sestavljate sami
oziroma jih lahko dobite v elektronski obliki, vložiti tudi v elektronski obliki, in sicer na
info.fh@ung.si (izjema so torej samo dokumenti, ki jih nimate na voljo v elektronski
obliki) – vlog, ki ne bodo oddane tudi v elektronski obliki, komisija ne bo obravnavala.
Status dokumentov:
Razen v izjemnih primerih morajo biti prošnji priloženi originalni dokumenti (npr.
potrdilo o opravljenih obveznostih, zdravniško potrdilo ipd.). Kadar so priložene
fotokopije, mora kandidat verodostojnost kopij komisiji izkazati s predložitvijo
originalnih dokumentov na vpogled. Če gre za uradne dokumente s tujejezične ustanove,
morajo biti v jeziku, ki je študijski komisiji razumljiv; v nasprotnem primeru mora
prosilec priložiti overjen prevod. Iz zdravniškega potrdila mora biti jasno razvidno
obdobje, v katerem študent ni mogel študirati.
Priloge:
Obvezne priloge ob prošnji za priznanje izpitov ali drugih obveznosti, opravljenih na
drugi ustanovi:
- potrdilo o opravljenih obveznostih z ustanove, na kateri ste obveznosti opravili;
- potrjen učni načrt (kratek opis vsebine) posameznih opravljenih predmetov;
- če potrdilo o opravljenih obveznostih pri posameznih opravljenih obveznostih ne
navaja števila prisluženih ECTS kreditov, tudi potrdilo, ki izkazuje število kontaktnih
ur (ur predavanj in vaj) pri vsakem od opravljenih predmetov
- vloga za priznanje kreditnih točk ECTS z vsemi prilogami, ki so navedene na dnu
tega obrazca.
Odvisno od posamezne prošnje lahko komisija za študijske zadeve poleg pravkar
naštetega zahteva še dodatne priloge.
Pravila veljajo do preklica oziroma do nadomestitve z novimi.
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