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Zadeva: Zahteva po ohranitvi študijskih pogojev
Spoštovana,
Glede na to, da v vašem dopisu oziroma dopisu študentov Antropologije z dne 1.9.06, niste
navedli naslova, na katerega bi poslali odgovor, smo se odločili, da odgovor posredujemo vam
kot prvi podpisani na dopisu. Prosimo vas, da z vsebino odgovora seznanite vse ostale
študente.
Najprej vas moramo nekoliko popraviti. Obveznost plačevanja nekaterih storitev na univerzi
določa Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL, in skladno z njegovimi določili tudi
cenik. Pravno podlago za oba akta najdemo v univerzitetnem statutu in Uredbi vlade RS, ki
določa način oblikovanja cen in storitev visokošolskega študija ter katere storitve univerza lahko
zaračunava. V nobenem primeru pa cenik ne posega v način izvajanja študijskih programov, niti
ne sme in ne more spreminjati pogojev za opravljanje izpitov, kot ste zapisali v vaši zahtevi.
V primeru, da študijski program ni bil izveden v predvidenem roku in na način, ki bi študentom
omogočal opraviti vse obveznosti, ki iz njega izhajajo,dodatnih storitev ni mogoče zaračunavati.
Če so bila torej zadnja predavanja za katerega od predmetov izvedena v septembru in tako do
30.9. ne boste mogli opraviti izpita iz tega predmeta, potem je povsem primerno, da vas
fakulteta oprosti plačila diplome oziroma magisterija z zagovorom, če je to seveda edini pogoj,
ki ga niste izpolnili. Sicer pa velja, da študent, ki je pred izgubo statusa opravil vse obveznosti,
predpisane v študijskem programu, ne plača diplomskega (magistrskega) dela z zagovorom, če
ga odda v obdobju dveh let po izgubi statusa. Po poteku dveh let od izgube statusa pa ga mora
plačati. Več pojasnil v zvezi z izvajanjem cenika storitev za študijsko leto 2006/2007 najdete na
intranetnih straneh UL.
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