NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO PREKINITVI

V skladu s 94., 95. in 96. členom Statuta Univerze v Novem mestu Fakultete za ekonomijo in
informatiko, se za nadaljevanje študija po prekinitvi šteje nadaljevanje študija po izgubi statusa
študenta. Prekinitev študija se računa od dne, ko je študent izgubil status študenta. Ne šteje
se, da je prekinil študij študent, ki je opravil vse izpite in druge s študijskim programom
predvidene obveznosti, ni pa minilo več kot eno leto od dneva opravljanja zadnjega izpita oz.
od izgube statusa, do potrditve teme diplomske oziroma magistrske naloge.
Študent lahko prekine študij za manj kot dve leti, študij nadaljuje in dokonča po istem
študijskem programu.
Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent prekinil študij, mora za nadaljevanje študija,
vložiti Prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje prekinjenega študija na komisijo za študijske
zadeve. Prošnji mora študent priložiti kopijo potrdila o plačilu 65 EUR. Če se je v času prekinitve
študija spremenil študijski program, komisija za študijske zadeve določi diferencialne izpite ali
druge dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija.
Če je študent prekinil študij za več kot pet let, mora za nadaljevanje študija vložiti Prošnjo za
nadaljevanje oz. dokončanje prekinjenega študija na komisijo za študijske zadeve skupaj s
kopijo potrdila o plačilu 165 EUR.

UNIVERZA V NOVEM MESTU
FAKULTETA ZA EKONOMIJO IN INFORMATIKO
Novo mesto, Na Loko 2, p. p. 051, tel.: 07 393 00 20

PROŠNJA ZA NADALJEVANJE OZ. DOKONČANJE
PREKINJENEGA ŠTUDIJA

Ime in priimek ___________________________________ vpisna številka ________________

rojen(a) _________________ v kraju _______________________________________________

naslov bivališča ________________________________________________________________

telefonska številka (GSM )

_____________________________________________

prvič vpisan(a) v študijskem letu: ____________________v letnik:________________________

zadnjič vpisan(a) v študijskem letu: ___________________v letnik:_______________________

lokacija št.:

NM

LJ

MB

način št.:

redni

že prejel(a) sklep o nadaljevanju prekinjenega študija:

izredni

DA, datum ___________________
NE

Manjkajoče obveznosti za vpis v višji letnik oziroma dokončanje študija:

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________
Datum:

Podpis kandidata:

__________________

________________________

OPOMBA: Cena sklepa:
• o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi 2 do 5 let: 65 €,
• o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi več kot 5 let: 165 €.
Sklep je treba plačati pred izdajo.
S prošnjo pošljite tudi kopijo potrdila o plačilu.
Rešitev prošnje:
a.) se odobri
b.) se zavrne (obrazložitev) ____________________________________________________
Datum:

Predsednik komisije za študijske zadeve:

