ZAKLJUČEVANJE ŠTUDIJA PO STARIH (pred-bolonjskih) PODIPLOMSKIH
ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH ZA PRIDOBITEV MAGISTERIJA ZNANOSTI

Univerza v Ljubljani je v študijskem letu 2009/2010 skladno z Zakonom o visokem šolstvu
razpisala le nove, v skladu s smernicami bolonjske deklaracije prenovljene študijske
programe prve, druge in tretje stopnje. Ker ZViS ne predvideva več študijskih programov za
pridobitev magisterija znanosti, vpis v začetni letnik študijskih programov za pridobitev
znanstvenega naslova magister/magistrica znanosti v letošnjem študijskem letu ni bil oz. ni
več mogoč. Študenti, vpisani v stare podiplomske študijske programe (magistrske in
doktorske), se v skladu z 48. členom prehodnih določb ZViS (ZViS-D Ur. l. RS, št. 63/2004)
izobražujejo in končajo izobraževanje pod pogoji, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona,
vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/16.

Na Univerzi v Ljubljani ugotavljamo, da je v stare podiplomske študijske programe vpisanih
še veliko študentov, ki študija niso zaključili v roku. Nadaljevanje študija po prekinitvi urejajo
155., 156. in 157. člen Statuta UL. Postopki za pridobitev znanstvenega naslova
magister/magistrica znanosti so v pristojnosti članic, izvajalk posameznega podiplomskega
študijskega programa. Študenti, ki so se v 1. letnik starih podiplomskih študijskih programov
za pridobitev magisterija znanosti vpisali v študijskih letih 2007/2008 in 2008/2009 in so
redno napredovali v 2. letnik oziroma od njihove izgube statusa še ni minilo več kot dve leti.
študij nadaljujejo in dokončajo po programu, v katerega so se vpisali. Študenti, ki so študij
prekinili za več kot dve leti pa morajo v skladu s 157. členom Statuta UL vložiti prošnjo na
komisijo za študijske zadeve članice ali drug organ, določen s pravili članice. Glede na to, da
se stari podiplomski programi iztekajo in da vpis v študijske programe za pridobitev
magisterija znanosti ni več mogoč, članice Univerze v Ljubljani v skladu s statutarnimi določili
in pravilniki/pravili/navodili o magistrskem študiju obravnavajo prošnje študentov za
dokončanje magistrskega študija individualno. V skladu z odločitvijo pristojnih komisij članic,
bodo vsi študenti, ki so magistrski študij prekinili za več kot dve leti, le-tega lahko zaključili
najkasneje do konca študijskega leta 2015/2016 oziroma do 30. 9. 2016. Po tem datumu
zaključevanje po starih podiplomskih (magistrskih) študijskih programih ne bo več mogoče,
zaradi tri stopenjskega študija, ki ga določa Zakon o visokem šolstvu, pa tudi ne več
pridobitev znanstvenih naslovov magister/magistrica znanosti.

Študenti, ki so bili vpisani v stare (pred-bolonjske) podiplomske študijske programe in je od
njihove prekinitve študija minilo več kot dve leti (računa se od dne, ko so izgubili status
študenta), imajo pa namen študij nadaljevati do doktorata znanosti, lahko kandidirajo na
razpisu za vpis v študijske programe tretje stopnje in si ob izpolnjevanju pogojev za vpis v
okviru novih bolonjskih doktorskih študijskih programov pridobijo znanstveni naslov
doktor/doktorica znanosti. V primeru, da bodo izbrani na razpisu za vpis, se vpišejo v 1.
letnik doktorskega študijskega programa tretje stopnje. Diplomantom dosedanjih študijskih
programov za pridobitev magisterija znanosti se v doktorskih študijskih programih tretje
stopnje v skladu z 49. členom prehodnih določb ZViS priznajo študijske obveznosti v obsegu
60 kreditnih točk. V 1. letnik novih doktorskih študijskih programov tretje stopnje se lahko
vključujejo tudi študenti, ki imajo v okviru starih podiplomskih študijskih programov že
odobren neposredni prehod na doktorski študij in je od njihove prekinitve študija minilo več
kot dve leti. Tem študentom lahko članice, izvajalke študija priznajo posamezne obveznosti,

ki so jih opravili na starih podiplomskih študijskih programih, vendar ne več kot 60 kreditnih
točk, kolikor se prizna študentom, ki se v 1. letnike doktorskih študijskih programov tretje
stopnje vpisujejo po zaključenem magisteriju znanosti.
Univerza v Ljubljani študentom predlaga, da se na posamezni članici čim prej pozanimajo o
pravilih za zaključek študija po starih podiplomskih študijskih programih.
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