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Zadeva: Odobravanje opravljanja obveznosti za viSji letnik 

Nositci predmetov morajo za odobritev proKnje za opravljanje obveznosti za vigji letnik obvezno upogtevati 

naslednja pravila: 

gtudent, ki ponavlja letnik in ima status, lahko v skladu s 33. el. Pravilnika o tudijskem redu UL FFA, 

opravlja obveznosti za posamezen predmet vigjega letnika, ee tako odloei nosilec predmeta, 

upatevajoe Ktevilo gtudentov, prostorske moinosti in tehtnost razlogov gtudenta, da obveznosti 

opravlja vnaprej. 

Nosilec predmeta mora sporoeiti v gtudentski referat, katerim Ktudentom je dovoljeno opravljanje 

vnapreIgnjih obveznosti, da se Jim predmeti dodajo v sistem VIS. Pri izbirnih in alternativnih 

predmetih je, te tako °dial nosilec predmeta, moino opravljati predmete, ki so ie vpisani v sistemu 

VIS. V primeru, da gtudent v VIS-u nima vpisanih vseh izbirnih au i alternativnih predmetov, ker v 

izbirnem postopku ni bil razporejen nanje, je poleg odloeitve nosilca predmeta obvezna tudi potrditev 

prostega mesta pri predmetu s strani vodje gtudentskega referata. 

Pavzer, ki nima statusa gtudenta, lahko izjemoma opravlja obveznosti za posamezen predmet vigjega 

letnika, ee o tern tako odloEi nosilec predmeta, upogtevajoe gtevilo rednih gtudentov in ponavljavcev, 

prostorske moinosti in tehtnost razlogov gtudenta, da obveznosti opravljajo vnaprej. 

Nosilec predmeta mora sporotiti v gtudentski referat, katerim pavzerjem je dovoljeno opravljanje 

vnaprejgrijih obveznosti, da se jim predmet doda v sistem VIS. Pri izbirnih in alternativnih predmetih 

je, e tako (Alai nosilec predmeta, moino opravljati predmete, ki so ie vpisani v sistemu VIS. V 

primeru, da pavzer v VIS-u nima vpisanih vseh izbirnih all alternativnih predmetov, ker v izbirnem 

postopku ni bit razporejen nanje, je poleg odloditve nosilca predmeta obvezna tudi potrditev prostega 

mesta pri predmetu s strani vodje gtudentskega referata. 

Opravljanje gtudijskih obveznosti po tej talc' se plaea skladno s cenikom UL. 

Kandidati morajo zaradi vaj imeti urejeno tudi dopolnilno zdravstveno in nezgodno zavarovanje. 
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