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Skladno z dolodili Statuta Univerze v Ljubljani, Pravili FS in dosedanjimi dogovori, v 5tudijskem
letu 2OL7 /L8 pri izvedbi vseh Studijskih programov veljajo naslednja pravila:

1. Predavanja se pridnejo po urniku v ponedeljek, 2. IO. 2077.Studenti prvega letnika (pAp,
RRP l.

2. Uaitelj

-

in ll. stopnja) imajo ta dan slovesen sprejem.
na prvem predavanju:

razloii Studijski in izpitni red pri predmetu;
opredeli pogoje za pristop k izpitu (pogoji in roki);
opredeli nadin kontrole sprotnosti 5tudija in upoitevanja preskusov znanja med letom za
za kljudno oceno;
opredeli pogoje za ponavljalce in/ali za Studente, ki bodo predmet opravljali vnaprej;
predstavi Studijski in izpitni red ter vse pogoje objavi na spletni strani predmeta do konca
drugega ted na v oktobru;
predstavi potrebno in pomoino udno gradivo ter pripomoike.
Vaje se pri6nejo po prvem predavanju, po objavljenem imenskem in iasovnem razporeou.
Vaje se za vse predmete l. in ll. stopnje izvajajo le v prostorih, ki so doloieni z urnikom in
kjer so pogodbeno urejena najemna razmerja.

4.

Spiski studentov za vaje bodo objavljeni do 5. 10. na intranetu

5.

Uiitelji in asistenti vodijo evidenco prisotnosti na predavanjih in vajah ter

FS.

uspeh

sprotnega 5tudija na vajah. Prisotnost na vajah mora biti vsaj 80 %.
6.

PedagoSki proces se mora izvajati v skladu z najavo (nosilci, izvajalci, ure,5tevilo skupin,
prisotnost laboranta, itd... ).

Sodoben pedagoSki pristop priporoda, da imajo Studenti stalen dostop do uditeljev in
sodelavcev. Minimalno pa mora vsak zagotoviti vsaj eno govorilno uro na teden.
8.

Predavalnica naj bo odklenjena cca. 10 min pred zadetkom predavanj. po zakljudku je
obvezno pospravljanje opreme v omarice in zaklepanje predavalnic z audio-vizualno
opremo.

9.

uradno obvesdanje Studentov bo potekalo izkljudno preko sistema Vls. To vkljuiuje
obveSianje o izpitnih rokih, urniku, spremembah vai, predavanj ipd. prav tako bo potekalo
obveitanje o vmesnih ocenah vaj, kolokvijih ter kondnih ocenah vaj in predmeta preko
sistema VlS.
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10.

V primeru, da pedagoiki delavci Studentom zagotovijo elektronsko obliko Studijskega
gradiva za predavanja ali vaje, je potrebno zagotoviti dostop do tega gradiva izkljuino
preko sistema VlS.

77. Pri vseh ostalih (dodatnih) obvestilih Studentom morajo pedagoiki delavci ravnati v skladu
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (glejte Zakon o varstvu osebni podatkov (ZVOP-1)
Ur.l. RS, 5t. 86/2004 in dopolnitve).

t2. V vsakem izpitnem obdobju morajo biti izpiti po naslednji strukturi: dva (2) izpita v
zimskem izpitnem obdobju, dva (2) izpitna roka v spomladanskem izpitnem obdobju in en
(1) izpitni rok v jesenskem izpitnem obdobju. Presledki med izpitnimi roki pri posameznem
predmetu morajo biti 14 dni.
L5. Rezultati morajo biti v sistemu VIS objavljeni najkasneje 7 delovnih dni po izpitu

L4. Na ustnih izpitih morata biti poleg kandidata vedno prisotna vsaj dva Studenta.
15. Opravljene vaje veljajo 5e v naslednjih

treh itudijskih letih.

lo. Pedagolki delavci so dolini spoitovati Studijski in izpitni red. Nespoitovanje se lteje za
huj5o krSitev delovnih dolinosti. Predavalnice brez pisne utemeljitve izvajalca ne smejo
biti prazne, zato svoje druge obveznosti prilagodite pedagoikemu procesu.

V Ljubljan i, 28.9. 2OL7
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