POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJE LETNIKE – 2. stopnja
PROGRAM KEMIJA
Študenti napredujejo v višji letnik, če so s študijskim programom izpolnili obveznosti:
•

Vpisni pogoji za 2. letnik: Opravljene študijske obveznosti 1. letnika v obsegu vsaj 55
ECTS

Napredovanje pod izrednimi pogoji:
Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, lahko komisija za študijske zadeve Fakultete za kemijo
in kemijsko tehnologijo na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik, če ima
izpolnjenih več kot polovico obveznosti, če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih
razlogov in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil.
Ponavljanje letnika:
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik, lahko enkrat ponavlja
letnik, če je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah
visokošolskega izobraževalnega dela in opravil vsaj polovico obveznosti, predvidenih s tem
študijskim programom. Študent lahko ponavlja letnik, tudi če je opravil manj kot polovico
študijskih obveznosti, če so nastopili upravičeni razlogi, določeni s Statutom UM. O izrednem
ponavljanju letnika odloča Komisija za študijske zadeve Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo.
Podaljšanje statusa študenta:
V primeru, da študent ne dokonča podiplomskega študija v enem letu po poteku časa,
predvidenega za izvedbo študijskega programa, ali če se med študijem ne vpiše v naslednji
letnik, se lahko študentom, ki se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih,
študentom, ki imajo status vrhunskega športnika, študentom, ki so izjemno aktivni na
kulturnem in humanitarnem področju in študentom, ki imajo druge upravičene razloge
(materinstvo, bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih
rokov, vojaške obveznosti, izjemne socialne in družinske okoliščine, izobraževanje v tujini,
aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze), status študenta podaljša, vendar največ
za eno leto. Študentke, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega
statusa za eno leto, za vsakega živorojenega otroka. O podaljšanju statusa študentom odloča
Komisija za študijske zadeve Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo.
Svetovanje in usmerjanje med študijem:
Tutorstvo, še posebej študentom prvega letnika, bodo nudili študenti. Predvideno je
mentorstvo letnikov tako, da bo vsakemu letniku določen mentor s strani univerzitetnih
učiteljev. V drugem letniku je predvideno individualno mentorstvo študentov. Mentorja izmed
univerzitetnih učiteljev izberejo študenti za svetovanje pri izbiri izbirnih predmetov oz.
modulov, za opravljenje magistrskega dela in za svetovanje pri odločanju o nadaljevanju
študija in kariere.

