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IZPITNI SISTEM – PLAČILO IZPITA
Področje urejajo »Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM (N19/2010-41 AG)« in
»Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM (A4/2009-41AG)« ter »Spremembe in dopolnitve
Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja l. 2010, l. 2012 in l. 2014«.
Vsi dokumenti so objavljeni na spletni strani FKKT – dokumenti in obrazci – ostalo.
Izpitni roki tekočega študijskega leta so objavljeni na spletni strani Akademskega
informacijskega podsistema (AIPS) UM.
Prijava na izpit je za vse študente elektronska (AIPS).
Rok prijave na izpit je 2 dni pred razpisanim rokom.
Rok odjave od izpita je prav tako 2 dni pred razpisanim rokom – odjava je elektronska (AIPS).
PLAČLJIVOST IZPITA:
ŠTUDENT S STATUSOM
četrti in vsak nadaljnji pristop k izpitu pri istem predmetu – če ni 31,30 €
komisijski izpit
komisijski izpit
62,60 €
ŠTUDENT BREZ STATUSA
vsak pristop k izpitu – če ni komisijski izpit
31,30 €
komisijski izpit
78,30 €
Cenik storitev UM za š.l. 2014/15 (http://www.um.si/studij/financiranje/Strani/default.aspx)

Račun za plačilo izpita študent prejme po pošti na domač naslov (stroški plačila izpita se
izvedejo izključno na podlagi prejetega računa, predhodnega plačevanja več ni).
V primeru pravočasne elektronske odjave (2 dni pred izpitnim rokom), se račun za plačilo izpita
študentu ne izstavi.
Če študent zaradi opravičljivega razloga ni pristopil na izpit in izpita ni pravočasno odjavil, se
upošteva, da je izpit odjavil pravočasno, če v roku 3 delovnih dni po izpitu v referat dostavi
ustrezna pisna dokazila (zdravniško opravičilo, dokazilo o nesreči…). O ustreznosti odloča
strokovna služba.
Če študent ne pristopi na prijavljen izpitni rok, se pravočasno ne odjavi oz. ne dostavi
ustreznega dokazila o opravičljivem izostanku, sme izpit opravljati šele v drugem naslednjem
izpitnem roku.
ŠTUDENT, KI K IZPITU BREZ OPRAVIČLJIVEGA RAZLOGA NE PRISTOPI OZ. SE NE ODJAVI
PRAVOČASNO, JE DOLŽAN IZPIT PLAČAT (v primeru da je izpit v skladu s cenikom plačljiv –
zgornja tabela)!
Navodila glede števila možnih opravljan posamičnega izpita in glede komisijskih pristopov
najdete na spletni stani FKKT – študenti – dokumenti in obrazci – ostalo – število pristopov k
izpitu in komisijski izpiti.
Za dodatne informacije smo vam na voljo v Referatu FKKT!
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