
                

 

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3: Razvoj 
človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.« 

Postopki za ododbritev opravljanja izpitov in priznavanja kreditnih točk ECTS za 
opravljene obveznosti izven vpisanega doktorskega študijskega programa tretje stopnje, 
v okviru drugih programov FPŠ ali na doktorskih programih izven Univerze v Novi 
Gorici 
 
Študent, vpisan na katerikoli doktorski program tretje stopnje na Fakulteti za podiplomski 
študij Univerze v Novi Gorici, lahko med študijem opravi izbirni del organiziranih oblik 
študijskih obveznosti tudi izven študijskega programa.  

 Študent lahko izbere izbirne predmete na drugih študijskih programih v okviru FPŠ v 
skupnem obsegu do 30 kreditnih točk ECTS.  

 V okviru te izbirnosti (do 30 ECTS) lahko študent izbere tudi predmete v okviru 
drugih akreditiranih doktorskih programov na drugih univerzah v Sloveniji ali v tujini, 
vendar največ v obsegu 24 ECTS, kar je 40% od 60 ECTS, predvidenih za 
organizirane oblike študija. Od teh 24 ECTS lahko študent v okviru izbirnih vsebin 
pridobi nekatera znanja tudi na poletnih šolah ali na drugih programih, ki nimajo 
učnih enot ovrednotenih po sistemu ECTS, vendar največ v obsegu 10 ECTS, kar je 
obseg proste izbirnosti, zakonsko predvidene za organizirane oblike študija.  

 
Opravljanje izpitov na drugih študijskih programih v okviru FPŠ 
Študent lahko izbere izbirne vsebine na drugih doktorskih programih FPŠ v soglasju z 
mentorjem in direktorjem študijskega programa, če mentor še ni izbran pa v soglasju z 
direktorjem študijskega programa. Nabor izpitov izven programa pisno potrdita mentor in 
direktor programa, ali samo direktor študijskega programa, če mentor še ni izbran. Pisno 
soglasje k izboru izbirnih predmetov od strani direktorja programa (in mentorja, če je že 
izbran) se hrani v personalni mapi študenta v študentski pisarni.  
 
Opravljanje izpitov izven UNG 
Pri izbiri predmetov, ki jih študent opravlja izven UNG, je potrebno upoštevati, da: 

 morajo biti vsebne izbranih predmetov relevantne za študentovo doktorsko usmeritev; 
 podobnih vsebin ne more pridobiti v okviru doktorskih programov FPŠ; 
 mora z izbiro predmetov predhodno pisno soglašati njegov mentor; 
 študent mora za opravljanje izpitov izven UNG pridobiti pisno odobritev znastvenega 

sveta doktorskega programa, na katerega je vpisan; 
 v primeru, da je opravljanje izpita izven UNG potrebno plačati, plačilo opravljanja 

izpita lahko krije Univerza v Novi Gorici maksimalno do zneska sorazmernega deleža 
šolnine na Univerzi v Novi Gorici, glede na število kreditnih točk ECTS. Plačilo izpita 
iz strani UNG mora v naprej odobriti znastveni svet programa, na katerem je študent 
vpisan. V primeru neuspešnega opravljanja izpita krije stroške opravljanja izpita 
študent sam. 
(Opravljanje izpitov naših študentov na drugi slovenski univerzi praviloma poteka na 
podlagi recipročne izmenjave, brez medsebojnega zaračunavanja stroškov, na podlagi 
meduniverzitetnega sporazuma o izmenjavi študentov.) 

 
Pri izmenjavi študentov preko sistema ERASMUS je v naprej določeno s tripartitno pogodbo, 
ki jo podpišeta obe univerzi in študent, ki potuje na izmenjavo, katere vsebine oz predmete bo 
študent opravil na gostovanju in v kakšnem obsegu ECTS. Ta znanja se študentu  priznajo kot  
opravljeno študijsko obveznost na programu. 
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Opravljanje drugih oblik usposabljanja izven UNG in njihovo priznavanje in kreditno 
ovrednotenje  
Opravljanje drugih oblik usposabljanja izven UNG na poletnih šolah ali na drugih programih, 
ki nimajo učnih enot ovrednotenih po sistemu ECTS poteka po naslednjem postopku: 

 Po zaključku takega usposabljanja študent naslovi na znanstveni svet programa 
prošnjo za priznanje pridobljenih znanj in kompetenc in za ovrednotenje teh vsebin s 
kreditnimi točkami ECTS. Prošnji mora priložiti pisna dokazila o vsebini takega 
izobraževanja in potrdilo o uspešnem zaključku takega izobrževanja. Če usposabljanje 
ni imelo preverjanja znanja, mora študent predložiti tudi lastno pisno poročilo o 
usposabljanju (seminarska naloga, članek...), na podlagi katerega lahko znastveni svet 
programa oceni ali je študent osvojil predvidena znanja in kompetence. 

 Znastveni svet programa ali za ta namen imenovana strokovna komisija visokošolskih 
učiteljev iz programa, ki jo imenuje direktor programa, na podlagi dokumentiranih 
dokazil preveri, ali pridobljena znanja in kompetence po vsebini in zahtevnosti 
ustrezajo splošnim oziroma predmetno-specifičnim kompetencam, določenim v 
študijskem programu, in ta znanja ovrednoti po ECTS ter predlaga Senatu Univerze v 
Novi Gorici, da se ta znanja priznajo kot  opravljeno študijsko obveznost na programu. 

 O priznavanju kompetenc in kreditnih točk ECTS na podlagi predloga znanstvenega 
sveta in direktorja študijskega programa ter v soglasju z dekanom fakultete za 
podiplomski študij, odloča senat UNG. 

 
Priznavanje kreditnih točk ECTS za študijske vsebine, ki jih je študent opravil pred 
vpisom na doktorski program na FPŠ. 
Priznavanje pridobljenega znanja, ki so ga študentje pridobili na drugih akreditiranih 
doktorskih študijskih programih na drugih visokošolskih ustanovah na podlagi kreditnega 
sistema ECTS poteka skladno z Merili za prehode med študijskimi programi in Merili za 
kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS, ki jih je sprejel NAKVIS. Pri postopkih 
priznavanja se smiselno uporabljajo tudi napotki o uporabi ECTS sistema, ki jih je objavila 
EU (ECTS users guide, Bruselj, 6. februar 2009, dostopni na 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm), 
kot je določeno v Metodologiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoškega in 
raziskovalnega dela na Univerzi v Novi Gorici. 
 
Postopek priznavanja poteka po naslednjem postopku: 

 Študent naslovi prošnjo za priznavanje na drugih programih pridobljenih znanj, 
usposobljenost na direktorja in znastveni svet doktorskega programa.  

 Znastveni svet, ali posebej za to imenovana strokovna komisija visokošolskih učiteljev 
iz programa, ki jo imenuje direktor programa, preverja ustreznost in relevantnost 
pridobljenih kompetenc in učnih izidov in preveri, ali le ti po vsebini in zahtevnosti v 
celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma predmetno-specifičnim kompetencam, 
določenim s posameznim študijskim programom. Dodatno se upošteva določilo, ki ga 
je sprejel Senat UNG, da mora študent kot pogoj za pristop k zagovoru disertacije 
poleg veljavnih določil na študijskem programu izkazati oceno 8 ali več pri vseh 
predmetih, ki jih je opravil v okviru študijskega programa in so ocenjevani z obstoječo 
številsko ocenjevalno lestvico. Priznavajo se torej lahko le tisti predmeti, pri katerih je 



                

 

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3: Razvoj 
človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.« 

študent dosegel vsaj 70% maksimalne ocene, to je vsaj oceno 8 po v Sloveniji veljavni 
ocenjevalni lestvici od 1 do 10. 

 Na podlagi teh ugotovitev poda Senatu UNG predlog za priznanje pridobljenih znanj, 
ovrednotenih po ECTS, kot opravljeno študijsko obveznost na lastnem študijskem 
programu. Pri tem tudi določi katere vsebine mora študent na programu še opraviti, 
oziroma katerih vsebin na lastnem programu ni treba opraviti, ker jih ustrezno 
nadomestijo priznana znanja pridobljena drugje. 

 O priznavanju kompetenc in kreditnih točk ECTS na podlagi predloga znanstvenega 
sveta in direktorja študijskega programa ter v soglasju z dekanom fakultete za 
podiplomski študij, odloča senat UNG. 

 
Na podoben način poteka tudi priznavanje znanj, kompetenc, usposobljenost ali zmožnosti, 
pridobljenih pred vpisom z neformalnim učenjem ali na poletnih šolah ali drugih programih, 
ki nimajo učnih enot ovrednotenih po sistemu ECTS. Pri tem Znastveni svet programa ali za 
ta namen imenovana strokovna komisija visokošolskih učiteljev iz programa, preveri, na 
podlagi dokumentiranih dokazil, ali pridobljena znanja in kompetence po vsebini in 
zahtevnosti ustrezajo splošnim oziroma predmetno-specifičnim kompetencam, določenim v 
študijskem programu, in ta znanja ovrednotijo po ECTS ter predlagajo Senatu Univerze v 
Novi Gorici, da se ta znanja priznajo kot  opravljeno študijsko obveznost na programu. O 
priznavanju kompetenc in kreditnih točk ECTS na podlagi predloga znanstvenega sveta in 
direktorja študijskega programa ter v soglasju z dekanom fakultete za podiplomski študij, 
odloča senat UNG. 
 
 
 
Postopke za ododbritev opravljanja izpitov izven vpisanega doktorskega študijskega 
programa tretje stopnje, v okviru drugih programov FPŠ ali na doktorskih programih izven 
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