Na podlagi 34. člena Statuta Evropske pravne fakultete z dne 22. novembra 2007 izdaja
Upravni odbor Evropske pravne fakultete

PRAVILNIK O DELU ŠTUDIJSKE KOMISIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik podrobneje določa pristojnosti Študijske komisije na Evropski pravni fakulteti
(v nadaljnjem besedilu: fakulteta).
(2) Ta pravilnik določa tudi roke za vlaganje vlog študentov za odločanje Študentske komisije
(v nadaljnjem besedilu: komisija) v okviru njenih pristojnosti.
2. člen1
Upravni odbor fakultete imenuje najmanj pet člansko Študijsko komisijo, izmed njih pa
predsednika za čas štirih let.
II. NALOGE KOMISIJE
3. člen
Poleg nalog, določenih v Statutu Evropske pravne fakultete, komisija odloča še o naknadnem
vpisu v višji letnik, o podaljšanju absolventskega staža, o priznavanju izpitov na podlagi
dokazil že opravljenih obveznosti, o vlogi za predčasno opravljanje izpitov iz višjega letnika, o
vlogi za nadaljevanje študija po prekinitvi daljši od dveh let, o vlogi za izjemni vpis, o vlogi za
zamenjavo izbirnega predmeta ter o vlogi za dodelitev statusa študenta s posebnimi
potrebami.2
4. člen
(1) Vloga o izjemnem vpisu v višji letnik se lahko vloži najkasneje 30 dni po zadnjem
razpisanem roku za vpis v višji letnik.
(2) Vloga o podaljšanju absolventskega staža se lahko vloži najkasneje 30 dni pred iztekom
absolventskega staža.
(3) Vloga za priznavanje izpitov se lahko vloži najkasneje 60 dni po začetku študijskega leta.
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V primeru ko vlagatelj pridobi listino, ki je podlaga za priznanje izpita, po preteku tega roka,
se vloga lahko vloži tudi kasneje, vendar najkasneje v roku 15 dni po pridobitvi listine.
(4) Vloga o zamenjavi izbirnega predmeta se lahko vloži najkasneje 14 dni po začetku
študijskega leta, v kolikor ni drugače urejeno s tem pravilnikom.
(5) Vloga iz prejšnjega odstavka se lahko vloži kadarkoli v študijskem letu, če za to obstajajo
utemeljen razlog, kot na primer opravljanje diplomske ali magistrske naloge s področja, ki ga
pokriva izbrani predmet, zaradi potreb študenta na delovnem mestu, zaradi razlogov na
strani fakultete, itd., ob pogoju, da je razlog nastal po preteku roka iz prejšnjega odstavka.
5. člen
Komisija pri svojem delu uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o delu Študijske komisije z
dne 24. julija 2007.
(2) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Visokošolskem informacijskem sistemu
Evropske pravne fakultete.

Nova Gorica, dne 6. februarja 2013
prof. dr. Peter Jambrek
Predsednik Upravnega odbora
Evropske pravne fakultete

