Aškerčeva cesta 6
1000 Ljubljana,
Slovenija
telefon (01) 47 71 200
faks (01) 25 18 567
dekanat@fs.uni-lj.si

INFORMACIJA O ZAKLJUČKU ŠTUDIJA
ZAHTEVEK ZA IZDAJO POTRDILA O DIPLOMIRANJU
pri študijskih programih, ki nimajo diplomskega dela
Ime in priimek: __________________
Naslov:_________________________
Pošta: __________________________
Telefon: ________________________
1. Izpolni študent/-ka
Študent/-ka:_______________________ rojen/-a _______________, z vpisno številko: ________________
vpisan/-a na Univerzitetni študijski program 1. stopnje STROJNIŠTVO, izjavljam, da sem dosegel/-a
_______ KT in s tem opravil/-a vse študijske obveznosti v vpisanenem programu.
Potdilo o zaključku študija in indeks (obkroži)
•

bom osebno prevzel v referatu.

•

želim da mi pošljete po pošti

Datum:____________________________ Podpis: ______________________________
POTRDILO O DIPLOMIRANJU BO IZDANO ŠTUDENT-U/-KI V ROKU 14 DNI OD PREJEMA
ZAHTEVKA V REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE FS.
_______________________________________________________________________________________
2. Izpolni knjižnica
Potrjujemo, da ima študent/-ka urejene vse obveznosti v knjižnici FS.
Datum:_______________

Žig:

Podpis odgovorne osebe:_________________

_______________________________________________________________________________________
3. Izpolni referat za študentske zadeve
Študent/-ka je dosegel/-la ________________________ KT.
Pregled finančnih obveznosti: ____________________ EUR.
Datum:_______________

Žig:

Referat za študentske zadeve: _____________

Opomba:
- Študent/-ka v referat za študentske zadeve dostavi izpolnjen obrazec pod točko 1 in 2 ter indeks. S
tem obrazcem zagotavlja, da želi zaključiti študij in pridobiti potrdilo o diplomiranju.
-

Status študenta preneha veljati po datumu diplomiranja.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VELJAVNOST ŠTUDENTSKE IZKAZNICE
(izpolnijo diplomanti dodiplomskega in podiplomskega študija)
10. člen
Študentska izkaznica začne veljati, ko se študent vpiše na univerzo, preneha pa veljati:
- prvi dan v naslednjem mesecu od meseca, v katerem študent diplomira ali dokonča podiplomski
študij,
- če študent ne diplomira v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra oz. po izjemoma
podaljšanem
absolventskem stažu ali če ne dokonča podiplomskega študija v ustreznem, predpisanem roku,
- če se študent izpiše, z dnem izpisa,
- če se študent med študijem ne vpiše v naslednji letnik oz. semester,
- če je bil študent izključen, z dnem pravnomočnosti sklepa o izključitvi.
11. člen
Študent je dolžan izkaznico vrniti referatu za študentske zadeve članice naslednji dan po prenehanju njene
veljavnosti.
Kakršnakoli zloraba izkaznice ali morebitno ponarejanje izkaznice se šteje za hujšo kršitev dolžnosti
študentov v skladu s 278. členom statuta univerze in ima za posledico ustrezne postopke za kaznovanje v
skladu s pravilnikom o odgovornosti študentov.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podpisani, izjavljam, da sem seznanjen z zgoraj navedenim 10. in 11. členom veljavnosti izkaznice (iz
Pravilnika o študentskih izkaznicah, Senat UL, z dne 20.05.1997).
Po preteku veljavnosti izkaznice, uporabo le-te prevzemam na lastno odgovornost.
Datum, ………………

Podpis:

…………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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