Na podlagi 8.

toike

prvega odstavka 197. ilena Statuta UL (Ur. l. RS, 3t.4/2017 s spremembami in
dopolnitvami) in Studilskega reda Univerze v Ljubljani (25.9.2018) je Senat Fakultete za strojniStvo
Univerze v Ljubljani sprejel na 16. seji dne2L.2.2019 in dopolnitev na 18. seji fL.4. ZOt9 naslednji

Studijski red Fakultete za strojniswo Univerze v tjubljani

1

SPTOSNA DOLOEILA

1,

ilen

studijski red Fakultete za strojni5tvo (v nadaljevanju: pravilnik) je pravilnik, ki ureja preverjanje in
ocenjevanje Studentovega znanja, spretnosti in kompetenc, pridobljenih z opravljanjem obveznosti,
doloienih v itudijskih programih za pridobitev izobrazbe na f. in 2. stopnji Studija in v Studijskih

programih za izpopolnjevanje
nadaljevanju:

(v

nadaljevanju: obveznostl)

na Fakulteti za strojni5tvo

(v

FS).

Dolodbe veljajo za vse osebe, ki na FS opravljajo obveznosti iz itudijskih programov, navedenih v
prvem odstavku, ne glede na njihov status (v nadaljevanju: Student).
2.

ilen

V tem pravilniku se izrazi, zapisani v moiki slovniini obliki, uporabljajo kot nevtralni za ienski in
moiki sool.

tem pravilniku se izraz uina enota uporablja za vse predmete, praktiino usposabljanje, diplomski
izpit, zakljudno delo in zagovor zakljuinega dela, seminarsko delo in druge oblike dela, ki vsebujejo
udne cilje in obveznosti in so v akreditiranem Studijskem programu opredeljene z uinim nairtom.
3. V tem pravilniku se izraz izpit uporablja za zakljutno preverjanje in ocenjevanje znanja v ueni enotl
oziroma za zakljuino preverjanje znanja v !tudijskem programu. Zakljudek obveznosti pri uini enoti
je moien tudi s kombinacijo razliinih oblik sprotnega dela, torej brez izpita, kot je doloieno z uinimi
V

naarti.
4. Sprotne oblike preverjanja in ocenjevanja znanja se podrobneje opredelijo z udnimi nadrti. Oblike

sprotnega preverjanja in ocenjevanja so na primer kolokviji, testi, domaae naloge, seminarske
naloge, projekti ipd.

2

PREVERJANJE IN OCENJEVANIE
3.

ilen

Preverjajo in ocenjujejo se doseiki, dolodeni kot priiakovani uini izidi v uinih naartih posameznih
uinih enot !tudijskega programa in doloieni s Studijskim programom.
Druge ltudijske obveznosti (na primer naloge na vajah, izdelava projektnih ali seminarskih nalog,
kolokviji, testi, predstavitve rezultatov ipd.) so lahko pogoj za pristop k izpitu ali pa prispevajo k
skupni oceni posamezne uine enote, ie je tako doloaeno z udnim nadrtom.
3. Negativna ocena na izpitu ne razveljavi rezultatov sprotnih oblik preverjanja in ocenjevanja znanja
in drugih obveznosti, ki so bile uspeino opravljene v tekoiem ali prejsnjih dveh 5tudijskih letih,
kadar te predstavljajo pogoj za pristop k izpitu.
4. Doseiek posameznega Studenta se na zakljuanem preverjanju in ocenjevanju za posamezno uino
enoto oceni z oceno od 5 do 10, pri Eemer se uporablja sledeia lestvica ocen:
Ocena
10 (odlidno)
9 (prav dobro)
8 (prav dobro)
7 (dobro)
6 (zadostno)
5

(nezadostno)

Odstotki
>90%

Opis
izjemno znanje brez ali z zanemarljivimi napakami
>80%...9O% zelo dobro znanje z manjsimi napakami
>7O%...80% dobro znanje s posameznimi pomanjkljivostmi
>60/o...7Oo/o dobro znanje z ved pomanjkljivostmi
>5O%...6Qo/o znanje ustreza le minimalnim kriterijem
!5OTo
znanje ne ustreza minimalnim kriterijem

7/7

5tudent opravi izpit, ae dobi oceno od 6 do vklju.no 10. V primeru loienih ocen za teorijo in vaje
morata biti obe oceni pozitivni.
5. Kreditne todke, ki jih Student pridobi z opravljeno obveznostjo, so doloiene za posamezno uino
enoto na podlagi ocenjene itudentove obremenitve s kreditnimi toikami po sistemu ECTS. Z
zakljudnim preverjanjem in ocenjevanjem ltudent pridobi oceno in kreditne toike pri posamezni
uini enoti Studijskega programa in s tem povratno informacijo o ravni doseienih predvidenih ufnih
izidov uine enote.
5. Zakljuino preverjanje in ocenjevanje izvede visokoiolski uiitelj, nosilec ali izvajalec pri tej uini
enoti, lahko pa tudi drug visokoSolski uiitelj, ki je habilitiran za znanstveno podrodje (disciplino), v
katerega spadajo vsebine uine enote, ali gostujoii uiitelj, ki je vkljuden v izvajanje Studijskega
programa (v nadaljevanju: izvajalec izpita).
7. Sprotno preverjanje in ocenjevanje izvede visokoSolski uditelj ali visokoSolski sodelavec, ki je
habilitiran za ustrezno podrodje in sodeluje pri izvedbi uine enote.

8.

Sprotne oblike preverjanja morajo biti zakljuiene do zaaetka izpitnega obdobja.

3 IZPITNI ROKI IN INFORMIRANJE STUDENTOV
4. alen

1. lzpiti se opravljajo na izpitnih rokih. lzpitni roki so redni in izredni.
2. Redne izpitne roke doloiijo dlanice v tasu izpitnih obdobij, doloienih s Studijskim koledarjem.
lzpitna obdobja so: zimsko, spomladansko in jesensko. FS redne izpitne roke objavi na zaietku
rruurjr^e6,c rerc.

3. lzpitni roki

posamezne udne enote morajo biti razporejeni tako, da so med zakljuikom kontaktnih
oblik Studijskega procesa pri tej uini enoti do roka za vpis v naslednji letnik vsaj trije izpitni roki.
lzpitni roki morajo biti razporejeni tako, da je na isti dan razpisan samo en izpitni rok obveznih uinih
enot letnika, ki se izvajajo v tekoiem semestru, razen de to ni mogoie zaradi izvajanja ltudijskega
programa na dveh ali vei ilanicah. V tem primeru naj iasovna razporeditev izpitov itudentu
omogoda opravljanje vseh obveznosti. ee pogoji to dopuiiajo, naj bo med dvema zaporednima
razpisanima rokoma iste uane enote vsaj deset dni.
4. V primeru prostorskih teiav se lahko izvedba pisnega dela izpita organizira v enem tednu od dneva
razpisanega izpitnega roka.
5. V izjemnem primeru lahko pristojni prodekan spremeni datume rednih izpitnih rokov.
5. alen

lzredni izpitni roki so roki, ki so doloieni izven rednih izpitnih obdobij. Doloii se jih za vse Studente ali
za doloiene skupine !tudentov na osnovidogovora z nosilci predmetov, mentorjev letnika in pristojnim

prodekanom. lzredni izpitni rok je potrebno objaviti najmanj 14 dni pred datumom razpisanega
izpitnega roka.
5.

ilen

1. Student lahko opravlja izpit izven doloienih izpitnih rokov, ie so za to podani upravideni razlogi
(!tudenti s posebnim statusom, odhod na itudij ali strokovno prakso v tujino, dalj5a hospitalizacija
v dasu izpitnega obdobja, porod, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih ali Sportnih

2.

prireditvah ipd.) in ie to omogoiajo kadrovski in prostorski pogoji.
Opravljanje izpita izven doloienih izpitnih rokov odobri pristojni prodekan na osnovi pisne proinje
itudenta in priloienih dokazi,.
7. alen

1.

2.

najkasneje pred pridetkom Studijskega leta 5tudentom zagotovi dostopnost uEnih nadrtov udnih
enot, najkasneje do zaEetka vpisa pa informacije o okvirnih vsebinah izbirnih predmetov.
Nosilec ali izvajalec udne enote je vsako Studijsko leto pred zaaetkom njenega izvajanja ali
najpozneje na uvodnem predavanju dolian Studente seznaniti:
FS

-

vsebino, cilji in naartom izvedbe uane enote,
s predvidenimi Studijskimi izidi (znanje, razumevanje, spretnosti idr.),
z

temeljnimi itudijskimi viri,
s Studijskimi obveznostmi,
s pogoji za pristop k posameznemu preverjanju znanja,
z oblikami in nafinom preverjanja in ocenjevanja znanja,
s kriteriji za ocenjevanje in deleii, ki jih posamezne sestavine preverjanja in ocenjevanja znanja
prispevajo h konani oceni,
- z drugimi pomembnimi informacijami za izpolnjevanje 3tudijskih obveznosti (roki za izpolnitev
posameznih obveznosti idr.).
3. Nosilec ali izvajalec in drugi sodelujoii pri izvedbi uine enote itudentom ne smejo predpisati ali
zahtevati dodatnih 5tudijskih obveznosti, ki niso predvidene v akreditiranem Studijskem programu.
s

8. alen

Za

uine enote, ki se v tekoaem ltudi.iskem letu ne izvajajo, se doloai:
- v prvem in drugem itudijskem letu po prenehanju izvajanja vsaj po en redni izpitni rok oz.
izredne roke skladno s 5. alenom tega itudijskega reda,
- v drugem Studijskem letu po prenehanju izvajanja vsaj en izpitni rok,
- v tretjem in naslednjih Studijskih letih po prenehanju izvajanja vsaj en izpitni rok na pisno pobudo
vsaj enega Studenta.
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OBLIKE IN NAEINI PREVERJANJA OPRAVUENIH OBVEZNOSTI
9. alen

1. Student se mora na izpit prijaviti najkasneje 72 w Wed razpisanim izpitnim rokom. K izpitu se
ltudent prijavi preko elektronskega sistema. Studentje odgovoren za pravilno in popolno prijavo
na izpit.

2. Student

lahko opravlja izpit,

ie

se

je nanj pravodasno prijavil.
10 ilen

1. Student se lahko odjavi od izpita naikasneje do poldneva dan pred izpitom (do 12:00).
2. 5teje se, da je izpitni rok izkoristil itudent, ki brez opraviiljivega razloga ni pristopil k izpitu na dan,
kije bil zanj doloden.
3. te Student ni pristopil k izpitu zaradi opravidljivega razloga in je v roku 3 delovnih dni po izpitu
oziroma takoj po prenehanju obstoja opraviiljivega razloga dostavil ustrezna dokazila v itudentski
referat, se 5teje, da se je od izpita odjavil pravodasno. Pristojni prodekan odloii o opravlienosti
taztoga.
11. alen

lzpit je praviloma individualen, lahko pa je tudi skupinski, kadar pri njem istodasno (na primer izdelava
istega izdelka, sodelovanje pri istem projektu) sodeluje vei Studentov, pri iemer morajo biti v uinih
nairtih zapisani kriteriji za doloditev prispevka k skupni oceni vsakega od ilanov skupine, ki opravlja
skupinski izplt.
12. alen

1. Student lahko pristopi k izpitu iz posamezne uine enote, ko je izpolnil obveznosti, ki jih uini nairt
predpisuje kot pogoj za pristop k izpitu za to uino enoto.
2. Student lahko opravlja izpite iz uinih enot letnika na podlagi vpisa v ta letnik Studijskega programa,
na podlagi pogodbe o izmenjavi ali na podlagi sklepa pristojnega prodekana.
3. student lahko opravlja izpite iz uinih enot viijega letnika, ie ima opravljene vse obveznosti letnika
pred letnikom, v katerega je trenutno vpisan, in po odobritvi pristojnega prodekana.

4.

lzvajalec izpita mora preveriti navzoinost in istovetnost prijavljenih itudentov. Student mora imeti
na izpitu dokument za dokazovanje istovetnosti. ae identitete ni mogode preveriti, Student ne sme
pristopiti k opravljanju izpita.

5.

Odstop od opravljanja pisnega izpita se obravnava kot neuspeino opravljen izpit.
13.

ilen

1. Stroske opravljanja izpitov pladajo Studenti v skladu s Statutom UL in pravilnikom, ki dolota
prispevke in vrednotene stroikov na UL.
2. ViSina strolkov je dolodena s cenikom UL.
14. alen

1.
2. lzpit

lzpit ocenjuje posamezni izvajalec izpita ali izpitna komisija.
se opravlja pred komisijo, kadarje tako doloieno s Statutom UL in s pravili navedenimi v 23.

ilenu tega pravilnika.
15. alen

1. lzpit izvede in oceni izvajalec izpita ali izpitna komisija.
2. Student ne more samostojno izbirati, kdo bo preverjal

in ocenjeval njegovo znanje, lahko pa o taki

proinji odloda pristojni prodekan.
15. alen

1. lzpit je lahko ustni ali pisni ali ustni in pisni.
2. lzpit lahko poteka z uporabo sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije ter

na daljavo,

te so zagotovljeni pogoji, ki prepreiujejo kriitev izpitnega reda.
17. alen

1. Ustni izpit se opravlja v obliki osebnega pogovora izvajalca izpita s Studentom.
2. Ustni izpit je javen.
3. Z oceno ustnega izpita izvajalec seznani Studenta takoj po koncu izpita.
18. alen

1. Za pravilno izvedbo ustnega izpita je odgovoren izvajalec izpita.
2. posamezni Student opravlja ustni izpit najvei dve Solski uri. Ustni izpit lahko poteka posamifno ali
s skuoino

itudentov.
19. alen

1. Pisni izpit se opravlja v obliki plsnega izdelka. Traja lahko najvei 5tiri 5olske ure.
2. studenti, ki so se udeleiili pisnega izpita, mora.io biti ob upoltevanju predpisov o varswu osebnih
podatkov seznanjeni z izpitnimi ocenami najkasneje sedmi delovni dan po opravljanju izpita.
3. Student ima v skladu s Statutom UL pravico vpogleda v svoj popravljeni in ocenjeni pisni izpitni
izdelek in pravico do pojasnila ocene odgovorov na posamezna vprasanja.
20. alen

1. Za pravilno izvedbo pisnega izpita je odgovoren izvajalec izpita.
2. ee se izvajalec udne enote pisnega izpita ne more udeleiiti, je dolian zagotoviti prisotnost druge8a
visoko5olskega uiitelja ali visokoiolskega sodelavca.
3. lzvajalec izpita je pred priretkom pisanja izpita dolian seznaniti prisotne ltudente z dovoljenimi
pripomodki pri izpitu.
4. Student se med opravljanjem pisnega izpita brez odobritve izvajalca izpita ne sme oddaljiti iz
prostora, v katerem opravlja pisni izpit.

417

21.

ilen

ee se izpit opravlja kot kombinacija razliinih oblik preverjanja in ocenjevanja znanja (na primer kot
pisni in ustni), mora biti izpit zakljuien najpozneje v sedmih delovnih dneh od datuma razpisanega roka
izpita.
22.

tlen

1.

lzvajalec izpita mora izpitno oceno vnesti v ltudijsko informatiko in obvestiti referat najkasneje v
dveh delovnih dneh od objave rezultatov.

2.

Kot datum opravljene obveznosti se Steje dan, ko je ocena vpisana v uradno evidenco.
23. alen

1. Student,

ki izpita ni opravil uspeino, lahko izpit ponavlja trikrat, na Studiju tretje stopnje pa enkrat.
lahko
ltudentu na njegovo prosnjo izjemoma dovoli peto, na doktorskem Studiju pa tretje
Senat
opravljanje izpita. aetrto in peto opravljanje izpita, na itudiju tretje stopnje pa tretje, se opravlja
pred komisijo, ki jo sestavljajo najmanj trije tlani. Na prolnjo Studenta lahko pristojni prodekan
odobri tudi drugo in tretje opravljanje izpita pred komisijo. Ocena komisijskega izpita je dokondna.
FS

Eetrtega in petega izpita ter tretjega na Studiju tretje stopnje je itudent dolian
po
poravnati
veljavnem ceniku UL.

2. Stroike opravljanja

3.

Ponavljanje izpita

je

mogoae

v istem izpitnem obdobju, ie izvedba izpita in prijave na izpit to

omogoiajo.
4. ie Student ponavlja letnik, se 5teje, da izpit posamezne uEne enote tega letnika opravlja prvii, ko
po ponovnem vpisu prvia pristopi k temu izpitu.
5. V kolikor Student ni opravil izpitov letnika, v katerega je bil vpisan pred Studijskim letom 2077 /!8,
le te opravlja v skladu s starim Statutom UL, kije takrat veljal.
24.

ilen

Student, ki tudi pri zadnjem moinem opravljanju v skladu s Statutom UL izpita ne opravi, ne more
dokoniati itudija v tem itudijskem programu, lahko pa opravlja druge Studijske obveznosti po
programu, v katerega je vpisan, do izteka tekoiega Studijskega leta. Student se v nadaljnjih 5tudijskih
letih ne more ponovno vpisati v isti letnik tega programa, prav tako ne more v tem programu
napredovati v viSji letnlk.
25. tlen

je lahko pisni ali ustni ali pisni in ustni, kot je predvideno z uanim nadrtom, in se
z doloiili statuta UL.
2. Pristojni organ dlanice imenuje izpitno komisijo. tlani izpitne komisije so visokoSolski uiitelji z
veljavno habilitacijo na UL ali gostujoii uiitelji, ki so vkljuieni v izvajanje Studijskega programa.
Najmanj en ilan izpitne komisije mora biti visokoSolski uiitelj, habilitiran za podroije, v katerega

1.

Komisijski izpit
izvede v skladu

soada uana enota.

5 UGOVOR ZOPER OCENO
2b_ cten

1.

2.

student lahko iz razlogov, ki jih doloda Statut UL, zahteva ponovno ocenjevanje pisnega izpita, v
primeru ustnega izpita pa, da se ga dodatno izpraia.
Postopek obravnave zahteve iz prvega odstavka tega ilena se vodi skladno z doloibami Statuta UL.
27. alen

1. ee na izvedbo izpita motete vplivajo zunanji dejavniki, lahko na predlog Studentov ali izvajalca izpita
pristojni organ ilanice razpile izredni izpitni rok za vse Studente, ki so opravljali izpit v teh pogojih,
in sicer tudi v kraj5em iasu, kot je to doloaeno v 5. dlenu tega pravilnika.
2. Ocena, ki jo ltudent doseie pri ponovnem opravljanju izpita iz prejSnjega odstavka, nadomesti
prej5njo oceno. V tem primeru se ne lteje, da je Student izpit ponavljal.

5

IZBOUsEVANJE OCENE
28. alen

uspe5no opravil, ieli pa boljSo oceno, lahko izpit enkrat
ponavlja pred zakljuikom Studija na osnovi pisne vloge, ki jo odda v Studentskem referatu.
2. V primeru ponavljanja izpita iz prejlnjega odstavka velja vi5.ia ocena, v evidenci sta vpisani oceni
obeh opravljanj izpita.
3. Studentnima moinosti popravljanja pozitivne ocene pri izpitu, pri katerem je bil dvakratali veikrat
neusoeien.

1. Student, kije izpit pri doloieni uini enoti ie

7 PRIZNANJE OPRAVUENIH OBVEZNOSTI NA DRUGIH INSTITUCUAH
29. Elen

1.

V skladu s Statutom UL in veljavnimi Studijskimi programi lahko pristojni prodekan Studentu prizna
opravljene obveznosti izven 5tudijskega programa, na katerega je vpisan.

2.

Posamezne obveznosti, opravljene v okviru mobilnosti na podlagi udne (learning agreement) ali
druge pogodbe, se priznajo tako, kot je dogovorjeno v pogodbi. takoj po opravljeni mobilnosti, na
podlagi potrdila o opravljenih obveznostih na drugi instituciji, brez posebne vloge 5tudenta ali
postopka priznavanja, razen v primeru, ko je ugotovljena k15itev pogodbe.

3.

V primeru, ko Student na drugi instituciji posameznih obveznosti ni opravljal na podlagi pogodbe ali

pisnega dogovora, se postopek priznavanja zaine s pisno vlogo studenta, ki jo odda v itudentski

referat. Studentu ni mogoie priznati nadomestno opravljene obveznosti izven progama za
obveznost, kijo je v okviru 5tudijskega programa, na katerega je vpisan, ie neuspeino opravljal.
4. posamezne priznane obveznosti se zavedejo v evidenco Studentovih opravljenih obveznosti z
imenom obveznostiv izvirnem, angleikem alislovenskem jeziku, z navedbo priznanih kreditnih toik
in priznano oceno. Kadar ocene ni mogoie doloditi, se namesto ocene v evidenco zavede, da je

obveznost priznana.
5. Tako priznane obveznosti se itejejo k seitevku kreditnih rodk, potrebnih za pridobitev izobrazbe
prve ali druge stopnje.

8

NAPREDOVANJE PO STUDUSKEM PROGRAMU
30. alen

Student napreduje po Studijskem programu v skladu s Statutom UL in ltudijskim programom'
31. Elen

Student lahko opravlja predpisane itudijske obveznosti in izpite letnika, v katerega je vpisan, ter
manjkajoie itudijske obveznosti in izpite iz prejlnjih letnikov. Skladno s tretjim odstavkom 12. flena
tega pravilnika lahko Student opravlja tudi obveznosti iz udnih enot viSjega letnika

9

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZA ZAKUUEEK STUDIJA
32. Cten

1.student zakljuii Studijski program, ko uspeSno opravi vse ;tudijske obveznosti, doloiene

2.

s

Studijskim programom, v katerega je vpisan.
Kot datum zakljuika na itudijskem programu se iteje dan, ko je ocena zadnje opravljene obveznosti
vpisana v uradno evidenco.
33 alen

pogoji in postopki prevzema, izdelave in zagovora diplomskega in magistrskega dela ter zakljudne
naloge so podrobneje opisani v Pravilih o diplomiranju na FS.
34. alen

(1)

Student po zakljudku ltudijskega programa prejme potrdilo o zakljudku StudUa. Potrdilo se izda v
slovenskem, lahko pa dodatno tudi v angleikem jeziku in velja do izdaje diplomske listine.

(2')

Diplomska listina s prilogo k diplomi v slovenskem in angleSkem jeziku se izda
Pravilnikom UL o izdaji diplom in v skladu s Pravilnlkom o prilogi k diplomi.

v skladu

s

10 VZPOREDNI STUDIJ
35. alen

itudij se Student vpiie skladno

doloiili Statuta UL.
ltudija, ki si ieli vpisati na vzporednl Studij,
mora najkasneje do vzporednega vpisa v drugi Studijski program posredovati potrdilo o vpisu v
letnik prvega Studijskega programa. 5tudent se lahko vzporedno v drugi 5tudijski program vpiie

1. Na vzporedni

z

2. Student Studija prve stopnje ali enovitega magistrskega

najpozneje ob vpisu v zadnji letnik prvega Studijskega programa.
5. Student druge stopnje se lahko vpiSe na vzporedni Studij brez omejitev.
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KRSITVE STUDUSKEGA REDA
36.

ilen

1. Kriitve itudijskega reda se obravnavajo v skladu

s pravilnikom, ki ureja disciplinsko odgovornost

Studentov UL.

itudentu, ki na nedovoljen naiin sodeluje z drugimi ali uporablja nedovoljene
pripomoike ali kako drugade kr5i izpitna pravila, kot pedagoiki ukrep, ki ne predstavlja disciplinske
sankcije, prepovedati nadaljevanje sodelovanja pri preverjanju znanja, mu odvzeti izdelek, ie gre
za pisni izpit, in ga takoj oceniti z negativno oceno.
Zoper ta pedagoiki ukrep lahko Student pri dekanu vloii ugovor v roku treh delovnih dni. Odloditev
dekana je dokonina.
lzveden pedagoiki ukrep ne izkljuiuje odgovornosti za disciplinsko kriitev.

2. lzvajalec izpita sme
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VODENJE EVIOENC O IZPITIH
37. flen

1. Evidence o opravljanih izpitih se vodijo v skladu z doloibami Zakona o visokem Solstvu.
2. lzpitne naloge posameznega Studenta za posamezno uano enoto se hranijo 2 leti po objavi

ocene,

de Student oceni izpita ne ugovarja, sicer pa do konca postopka ugovora na oceno.
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PREHODNE IN KON.NE DOLOCBE
38. alen

1. studijski in izpitni red FS zaine veljati osmi dan po sprejetju na Senatu FS.
2. Spremembe Studilskega in izpitnega reda FS sprejme senat FS na predlog Komisije za dodiplomski
itudij in Komisije za magistrski Studij F5.
3. Z dnem priietka uporabe tega Studijskega in izpitnega reda FS, preneha veljati dosedanji Pravilnik
o preverjanju in ocenjevanju znanja ltudenta UL FS.

4.

Studijski in izpitni red

Datum: 12.4.2019

FS se

objavi na internetni in intranetni strani

FS.
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