Senat Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici je na podlagi 39. člena Zakona o
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12,
85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), Meril za prehode Nacionalne agencije Republike
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu z dne 21.2.2019 ter 48. člena Statuta FUDŠ (UPB-4)
z dne 20.4.2015 na svoji 9. redni seji dne 30.9.2019 sprejel
MERILA ZA PREHODE MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI
1. člen
(področje urejanja)
Ta akt določa merila za prehode med javno veljavnimi visokošolskimi študijskimi programi iste
stopnje ter višješolskimi študijskimi programi v visokošolske študijske programe prve stopnje.
2. člen
(opredelitev)
Prehod med študijskimi programi je vpis:
1. v drugi ali višji letnik visokošolskega študijskega programa, kadar gre za prenehanje
izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem
programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti
stopnji;
2. vpis višješolskega diplomanta v drugi letnik visokošolskega študijskega programa prve
stopnje.
3. člen
(pogoji za prehajanje med študijskimi programi)
Prehodi so mogoči med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;
2. med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred
vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem
sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne
predmete drugega študijskega programa.
4. člen
(vpis priznanih študijskih obveznosti v Prilogo k diplomi)
Vse opravljene in priznane študijske obveznosti po prvem in po drugem študijskem programu
morajo biti razvidne iz Priloge k diplomi.
5. člen
(obseg priznanih opravljenih študijskih obveznosti)
Vpis neposredno v drugi letnik po teh merilih je tako mogoč, če ima kandidat vsaj 45 kreditnih
točk po ECTS iz prvega študijskega programa iste stopnje, pri čemer se jih vsaj polovica
nanaša na pridobljene kompetence oziroma učne izide, ki so primerljive s kompetencami
oziroma učnimi izidi obveznih predmetov drugega študijskega programa. Vpis neposredno v

tretji letnik je mogoč, če ima kandidat vsaj 105 kreditnih točk po ECTS iz prvega študijskega
programa, pri čemer se jih vsaj polovica nanaša na pridobljene kompetence oziroma učne
izide, ki so primerljive s kompetencami oziroma učnimi izidi obveznih predmetov drugega
študijskega programa.
Na tretji stopnji študija je po teh merilih za neposredni vpis v drugi letnik dodatno potrebna tudi
predhodna oddaja dispozicije doktorske disertacije na prvem ali drugem študijskem programu,
za neposredni vpis v tretji letnik pa predhodna potrditev dispozicije doktorske disertacije na
prvem ali drugem študijskem programu.
6. člen
(odgovorna organa in postopek)
O prehodih med študijskimi programi na 1. in 2. stopnji odloča Komisija za študijske in
študentske zadeve, o prehodih med študijskimi programi na 3. stopnji odloča Komisija za
znanstveno raziskovalno dejavnost.
Postopek priznavanja formalnih in neformalnih znanj in spretnosti se opredeli s pravnimi akti
fakultete. Predhodno pridobljena znanja in spretnosti študent izkazuje z ustreznimi dokumenti.
7. člen
(veljavnost meril)
Ta Merila stopijo v veljavo naslednji dan po sprejetju na Senatu FUDŠ.
Ta Merila se objavijo na spletni strani fakultete.
Z dnem uveljavitve teh Meril prenehajo veljati Merila za prehode med študijskimi programi z
dne 2.10.2014.
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