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Na osnovi 51., 54., 77., 78. in 110. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v
Novem mestu (Uradni list RS, št. 46/17), je Senat Fakultete za informacijske študije v
Novem mestu dne 04.11.2014, na svoji 2. seji, sprejel in dne 23.04.2018, na svoji 28. seji
dopolnil
NAVODILA ZA IZVAJANJE IZREDNEGA ŠTUDIJA NA FAKULTETI ZA INFORMACIJSKE
ŠTUDIJE V NOVEM MESTU
IN
IZVAJANJE PREDMETOV ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV S KONZULTACIJAMI IN V ZMANJŠANEM
OBSEGU

I.

del: IZVAJANJE IZREDNEGA ŠTUDIJA NA FAKULTETI ZA INFORMACIJSKE
ŠTUDIJE V NOVEM MESTU

1) Študijski programi na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu (v
nadaljevanju: fakulteta) se izvajajo kot izredni študij, če narava študija (37. člen
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo,
40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D in 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) dopušča,
da se del študija izvaja brez osebne navzočnosti študenta, ne da bi zaradi tega
trpela kakovost študija. Če narava študija to omogoča, se s študijskim programom
lahko prilagodita organizacija in časovna razporeditev predavanj, seminarjev in
vaj možnostim študentov (izredni študij).
2) Izredni študij predstavlja organizacijsko prilagojeno izvedbo študijskega programa.
Namenjen je predvsem študentom z ustreznim številom delovnih izkušenj, ki jim je,
zaradi delovnih obveznosti, onemogočeno vključevanje v redni študij.
3) Izvajanje izrednega študija v posameznem študijskem letu se opredeli v razpisu za
vpis.
4) Fakulteta je dolžna organizirati za študente izrednega študija organizirane oblike
pedagoškega dela (predavanja, seminarji, vaje) v skladu z javnoveljavnim
študijskim programom, pri tem morajo organizirane oblike pedagoškega dela
obsegati najmanj tretjino obsega organiziranih oblik pedagoškega dela,
predvidenih za študente rednega študija.
5) Izredni študij se izvaja v skladu z naslednjimi splošnimi načeli:
 izredni študij je po vsebini in zahtevnosti enak rednemu;
 manjše število ur, namenjeno organiziranim oblikam pedagoškega dela na
izrednem študiju glede na izvedbo na rednem študiju in v skladu s 4. točko teh
navodil, se ustrezno nadomesti s sodobnimi oblikami izobraževanja (projektno
delo, delo v e-učilnici, delavnici ipd.) oz. s samostojnim študijem študenta;
 študenti in diplomanti izrednega študija morajo dosegati vse splošne in
predmetno-specifične kompetence, opredeljene s študijskim programom;
Izdaja: 02

Velja od: 23.04.2018 Pripravila: K. Rojko

Pregledal: Kolegij
dekana

Sprejel: Senat FIŠ

Fakulteta za
informacijske študije v
Novem mestu
IZPIS JE NEOBVLADOVAN
DOKUMENT-VELJAVEN DOKUMENT
POGLEJ NA FIŠ INTRANET-u

Številka:
SA-1038

NAVODILA
ZA IZVAJANJE IZREDNEGA ŠTUDIJA IN
IZVAJANJE PREDMETOV S KONZULTACIJAMI
IN V ZMANJŠANEM OBSEGU

Stran: 2/4

organizirane oblike pedagoškega dela (kontaktne ure) se praviloma
razporejajo zunaj običajnega delovnika in strnjeno (običajno po načelu
zaporedja predmetov);
 pri oblikovanju urnika fakulteta predvidi uravnoteženo študijsko obremenitev
študentov, ki študentom omogoča kontinuiran študij in tekoče opravljanje
študijskih obveznosti;
 o obsegu in načinu izvajanja izrednega študija odloča Senat fakultete na
podlagi javnoveljavnega študijskega programa.
 preverjanje in ocenjevanje znanja na izrednem študiju se izvaja v skladu z
javnoveljavnim študijskim programom in s Pravilnikom o preverjanju in
ocenjevanju znanja študentov.
6) Fakulteta preveri določbe javnoveljavnih študijskih programov ter do razpisa za vpis
v študijskem letu 2016/2017 akreditira ustrezne spremembe javnoveljavnih študijskih
programov, v kolikor so določbe le-teh v nasprotju s 4. točko teh navodil. Določbe
teh navodil se upoštevajo tudi pri pripravi novih oz. prenovljenih študijskih
programov.


II.

del - IZVAJANJE PREDMETOV ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV S KONZULTACIJAMI IN V
ZMANJŠANEM OBSEGU

7) Konzultacije predstavljajo, v skladu z Merili za vrednotenje dela visokošolskih
učiteljev in sodelavcev Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, obliko
neposredne pedagoške obveznosti.
8) Ta navodila določajo pogoje za izvajanje posameznih predmetov študijskih
programov s konzultacijami ali v manjšem obsegu, kot je predviden v učnem
načrtu, v primeru, ko ta oblika izvedbe, zaradi manjšega števila študentov pri
posameznem predmetu, nadomesti organizirane oblike visokošolskega
izobraževanja, opredeljene s študijskim programom (predavanja, seminarji,
seminarske vaje, laboratorijske vaje, terenske vaje...).
9) Konzultacije ali manjši obseg izvedbe predmeta lahko nadomesti s študijskim
programom predvidene organizirane oblike pedagoškega dela (kontaktne ure) le
v primeru, da vsebine predmeta to omogočajo, t. j., da se s konzultacijami oziroma
manjšem obsegu izvedbe študentom omogoči, da dosežejo splošne in predmetnospecifične kompetence, opredeljene s študijskim programom in učnim načrtom
predmeta.
10) Konzultacije ali manjši obseg izvedbe predmeta lahko nadomesti s študijskim
programom predvidene organizirane oblike pedagoškega dela (kontaktne ure) v
naslednjih primerih:
 če se posamezen izbirni predmet izvaja za deset (10) ali manj študentov,
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če gre za obvezni predmet, ki se izvaja v tujem jeziku in se izvaja za deset (10)
ali manj študentov,
 če se posamezen obvezni predmet izvaja za pet (5) ali manj študentov.
11) Obseg izvajanja pri izbirnih predmetih študijskih programov na prvi in na drugi
stopnji ter pri predmetih študijskega programa tretje stopnje se lahko zmanjša, pri
čemer se morata v študijskih programih prve stopnje izvesti vsaj 2 izbirna predmeta
v polnem obsegu, v študijskem programu druge stopnje pa vsaj 1 v polnem obsegu.
12) V primeru, da konzultacije oziroma zmanjšan obseg izvedbe pri posameznem
predmetu nadomesti s študijskim programom predvidene organizirane oblike dela,
se izvede najmanj eno četrtino kontaktnih ur. Posledično se pri predmetu poveča
število ur samostojnega dela študenta, in sicer v obsegu, da skupno število ur
obremenitve študenta pri študijskem predmetu ustreza številu ECTS kreditnih točk
predmeta.
13) Način in obseg konzultacij oziroma manjši obseg izvedbe za posamezen predmet
se opredeli v kadrovskem načrtu za izvajanje študijske dejavnosti za posamezno
študijsko leto, ki ga potrdi Senat.
14) Ta navodila se uporabljajo izjemoma, in sicer v primerih, ko je izvedba
posameznega predmeta s konzultacijami oziroma v manjšem obsegu edini način,
da se razpisani študijski program lahko izvede.


Predsednik Senata FIŠ
prof. dr. Dejan Jelovac, l.r.
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Opis sprememb
Inicialna izdaja.
Sprememba številke členov v Statutu, ki se nanašajo na Navodila za
izvajanje izrednega študija in izvajanje predmetov s konzultacijami
in v zmanjšanem obsegu.
V 1. členu dodane številke objav v Uradnem listu Zakona v visokem
šolstvu.
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