Obr. POŠ 1

PROŠNJA ZA NADALJEVANJE
ŠTUDIJA PO PREKINITVI
visokošolski strokovni študijski program Uprava prva 1. stopnja
univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja
interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja
magistrski študijski program Uprava – Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja
magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja
(Ustrezno označite program!)
1. PODATKI O ŠTUDENTU (izpolni študent/ka)
Priimek in ime:

Vpisna številka:

Naslov:
GSM:

e-pošta:

2. ŠTUDIJSKO LETO ZADNJEGA VPISA V ŠTUDIJSKI PROGRAM

(izpolni študent/ka)

(Vpišite študijsko leto)

3. PROŠNJA
Komisijo za dodiplomski študij prosim za nadaljevanje študija po prekinitvi
Komisijo za podiplomski študij prosim za nadaljevanje študija po prekinitvi
Datum:_________________________
Podpis študenta/-ke:___________________________________
4. OPOMBA Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani mora študent/ka, ki je prekinil/a študij za več kot dve leti,
vložiti prošnjo na ustrezen organ za nadaljevanje študija. V primeru, da se je v času prekinitve študija spremenil
študijski program, komisija določi diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje. V
primeru, da je zaradi napredka stroke postalo znanje, ki se je zahtevalo na posameznem izpitu pred prekinitvijo
študija, neustrezno, lahko komisija poleg določitve diferencialnih obveznosti odloči, da mora študent/ka ponovno
opraviti posamezne izpite ali druge obveznosti, ki jih je pred prekinitvijo že opravil/a.
5. OPOMBA: Za obravnavo vloge fakulteta izstavi račun po ceniku Univerze v Ljubljani, ki velja za tekoče študijsko leto!
6. OPOMBA: Odgovor Komisije za dodiplomski oz. podiplomski študij boste prejeli zgolj v vaš študentski informacijski
sisteme Studis.
7. OPOMBA: Po Statutu UL se šteje, da vam je bil sklep vročen drugi dan od dneva objave v Studis. Če na odločitev komisije
želite podati pritožbo, morate v roku treh delovnih dni od vročitve sklepa na mail referat@fu.uni-lj.si (1.stopnja) ali
podiplomski@fu.uni-lj.si (2. stopnja) zahtevati obrazložitev odločitve. Pritožbo pa nato lahko oddate v predpisanem roku
po vročeni obrazložitvi. V kolikor ne podate zahteve za obrazložitev sklepa, se šteje kot da ste se pravici do pritožbe
odpovedali.
Prošnjo pošljite na naslov:
Fakulteta za upravo
Komisija za dodiplomski študij oz. Komisija za podiplomski študij
Gosarjeva 5
1000 Ljubljana

