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Na podlagi 101. �lena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur.l. RS št. 64/1), 51. �lena pravil Ekonomske 
fakultete Univerze v Ljubljani, 37. �lena Zakona o visokem šolstvu (Ur.l. RS št. 67/93, 99/99 in 
64/2001) in smernic Nacionalnega programa visokega šolstva Republike Slovenije (Ur.l.RS št. 
20/2002) je Senat Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani na svoji seji dne 13.5. 2002 sprejel 
 
 

PRAVILNIK 
O IZVAJANJU ŠTUDIJA NA DALJAVO 

NA EKONOMSKI FAKULTETI UNIVERZE V LJUBLJANI 
 
 
I. SPLOŠNE DOLO�BE 

 
1. �len 

S tem pravilnikom Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: fakulteta) ureja 
podro�je izvajanja študija na daljavo in s tem povezane pristojnosti, pravice in dolžnosti enote za 
študentske zadeve dodiplomskega študija - študij na daljavo (v nadaljnjem besedilu: Enota ŠND), 
predstojnika za študij na daljavo (v nadaljnjem besedilu: predstojnik), nosilcev predmetov in 
sodelavcev pri predmetu, tutorjev, Pedagoškega centra (v nadaljnem besedilu: PEC) in njegovih pod-
enot, Enote za založništvo, študijskih centrov (v nadaljnjem besedilu: Centri) in študentov. 
 

2. �len 
Fakulteta izvaja v obliki študija na daljavo dodiplomski program Visoka poslovna šola za pridobitev 
visoke strokovne izobrazbe kot obliko izrednega študija, pri kateri je študentu s študijskimi gradivi ter 
s primernimi metodami dela in organizacijo študija zagotovljena enaka kakovost študija kot rednim 
(reziden�nim) študentom.  
 

3. �len 
Študij na daljavo kot oblika izobraževanja odraslih temelji na na�elu, da si študent s pomo�jo 
študijskih gradiv, ki nadomestijo predavanja, lahko v ve�ji meri sam izbira kraj in �as študija, kljub 
temu pa je študent vezan na obveznosti pri posameznih predmetih (preizkusne naloge, seminarji ipd.), 
in na organizacijo študija, kot jo predvidi fakulteta (vpisni pogoji, izpitni roki, prehajanje v višji letnik 
ipd.). 
 

4. �len 
Program Visoka poslovna šola izvaja fakulteta v obliki študija na daljavo na sedežu fakultete in na 
študijskih centrih, s katerimi fakulteta sklene pogodbo o sodelovanju in ki izpolnjujejo kadrovske, 
tehni�ne in prostorske pogoje za izvajanje študija na daljavo in so priloga tega Pravilnika. 
 

5. �len 
Fakulteta zagotovi izvedbo dogovorjenega študijskega programa v obliki študija na daljavo skladno z 
urnikom in sicer tako, da vse oblike pedagoškega dela pri predmetih enega semestra izvede v enem 
študijskem letu (upoštevajo� po�itnice in praznike), kar pomeni, da posamezen letnik izvede v dveh 
študijskih letih. 
 
 
II.  ENOTA ZA ŠTUDIJ NA DALJAVO 

 
6. �len 

Fakulteta ima v okviru enote za študentske zadeve dodiplomskega študija organizirano enoto za študij 
na daljavo, ki je odgovorna za opravljanje organizacijskih in upravno-administrativnih nalog pri 
izvajanju študijskega programa.  

7. �len 
Enoto vodi vodja študija na daljavo, ki je neposredno odgovoren predstojniku študija na daljavo in 
skrbi za na�rtovanje in koordiniranje nalog, ki so v pristojnosti Enote ŠND.  



 2 

 
8. �len 

Enota ŠND skrbi za organizacijo in izvedbo študija na daljavo, predvsem pa: 

- pripravi vsa gradiva, potrebna za izvedbo razpisa, in ustrezno dokumentcijo za vpis na 
visokošolski strokovni program Visoka poslovna šola. Vpis poteka v skladu s Pravilnikom o 
razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, ŠT. 68/96, 100/99) – to je od 
10.8. do 30.9.; 

- pripravi razpored vpisa in izvede vpis študentov na sedežu fakultete in na centrih; 

- pripravi pogodbo o izobraževanju, ki jo študent podpiše ob vpisu. V pogodbi so dolo�ene pravice 
in obveznosti študenta, kot jih dolo�a ta pravilnik; 

- vodi evidenco vpisnih podatkov vseh študentov študija na daljavo, kot je dolo�eno v sklepih oz. 
navodilih Univerze v Ljubljani; 

- nudi kandidatom za študij in študentom vse informacije glede organizacije in izvedbe študija; 

- skrbi za sprotno objavljanje vseh informacij o izvajanju študija na spletnih straneh predmetov in 
na spletni strani fakultete; 

- od nosilcev predmetov do konca meseca junija dobi seznam študijskega gradiva in vse podatke, ki 
jih enota ŠND potrebuje za pripravo urnika in organizacijo izvedbe predmeta; 

- po kon�anem vpisu posreduje vodji Enote za založništvo podatke o številu študentov, ki so pri 
posameznih predmetih upravi�eni do študijske literature; 

- posreduje sezname vpisanih študentov v prodajno enoto študijskih gradiv na fakulteti, kjer lahko 
študenti, vpisani v Ljubljani, prevzamejo študijsko gradivo; za študente, vpisane v centrih, 
prodajna enota študijsko gradivo pošlje na sedež centra; 

- pripravi seznam kandidatov za tutorje, na podlagi katerega, nosilec predmeta izbere tutorja/-je, ki 
ustreza/-jo zahtevam predmeta; 

- skupaj z nosilcem predmeta pripravi postopek za izbiro novega tutorja pri predmetu; 

- organizira izvedbo usposabljanj in izobraževanj tutorjev na sedežu fakultete ali na centrih (v 
sodelovanju s PEC, ki zagotovi ustrezne izvajalce usposabljanj); 

- vodi evidenco o tutorjih in hrani vso dokumentacijo o tutorjih (dokazila o njihovi strokovni 
usposobljenosti, življenjepise, bibliografije, sklenjene pogodbe o sodelovanju, poro�ila o delu, 
obra�un opravljenega dela); 

- organizira sre�anja študentov z nosilci predmetov in s sodelavci pri predmetu na sedežu fakultete 
in na centrih; 

- organizira in zagotovi izvedbo video-konferen�nih povezav med nosilci predmeta in študenti; 

- študente na sedežu fakultete in centre obveš�a o razporedu sre�anj z nosilci predmetov in tutorskih 
sre�anjih; 

- pripravi seznam tutorjev po predmetih, ki se bodo izvajali na centru v posameznem študijskem 
letu, in ga skupaj z urnikom izvajanja pedagoškega procesa pošlje posameznemu centru najkasneje 
do za�etka študijskega leta; 

- spremlja in objavlja prijave na izpitne roke, razpisane na sedežu fakultete in centrih, ter organizira 
izvedbo izpitnih rokov;  

- pripravlja razli�ne sezname, analize ter zagotovi izvedbo in obdelavo anket o izvedbi študija na 
daljavo za fakulteto in zunanje uporabnike; 
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9. �len 
Enota ŠND v posameznem študijskem letu najkasneje do 30.6. pripravi in vro�i nosilcem predmetov 
okviren razpored izvedbe predmetov v naslednjem študijskem letu po mesecih za vse letnike, ki se 
izvajajo v okviru študija na daljavo. Po potrditvi nosilcev Enota ŠND okviren razpored uvrsti v 
delovni plan fakultete za naslednje študijsko leto. Enota ŠND najkasneje do 15. septembra objavi 
dokon�en urnik. 
 

10. �len 
Enota ŠND po kon�anem pedagoškem procesu posameznega predmeta organizira izvedbo najmanj 
enega izpitnega roka. Skupno število izpitnih rokov, postopek prijavljanja na izpite, preverjanje in 
ocenjevanje znanja študentov študija na daljavo ureja Izpitni pravilnik fakultete. 
 
 
III.  PREDSTOJNIK ŠTUDIJA NA DALJAVO 
 

11. �len 
Fakulteta imenuje predstojnika študija na daljavo, ki je odgovoren za spremljanje in zagotavljanje 
pogojev za delo Enote ŠND. Predstojnik skrbi, da izvajanje študijskega procesa poteka v skladu z 
dolo�ili tega pravilnika in v skladu z na�eli študija na daljavo. 
 
Predstojnika na predlog vodstva fakultete imenuje senat fakultete. Pri opravljanju svojih pristojnosti je 
predstojnik odgovoren prodekanu za študijske zadeve. 
 

12. �len 
Pri sprejemanju predlogov in odlo�itev se predstojnik za študij na daljavo povezuje z vsemi 
pristojnimi službami fakultete, zlasti s Pedagoškim centrom in Enoto za založništvo.  
 
Predstojnik sodeluje   

- s predstojnikom Pedagoškega centra pri definiranju pogojev za celostno evalvacijo študija na 
daljavo; pri na�rtovanju oblik usposabljanja tutorjev; pri sprejemanju odlo�itev glede 
posodabljanja in nadgradnje študijskih gradiv in vlaganja v razvoj predmetov; 

- z vodjo enote za založništvo pri na�rtovanju posodabljanja študijskih gradiv, pri na�rtovanju 
študijskih gradiv v elektronski obliki in pri definiranju na�ina vrednotenja takih gradiv; 

- z vodstvom fakultete pri na�rtovanju in zagotavljanju sredstev za razvoj predmetov in 
posodabljanje študijskih gradiv; 

 
13. �len 

Predstojnik na podlagi mnenja PEC o ustreznosti študijskega gradiva z vidika zagotavljanja kakovosti 
študija na daljavo za posamezni predmet  

- izda vodji enote za založništvo nalog za tiskanje,  

- izda nalog za nabavo literature pri zunanjem založniku, 

- v primeru negativnega mnenja PEC poskrbi, da nosilec dopolni študijsko gradivo. 
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IV.  PEDAGOŠKI CENTER 
 

14. �len 
Pedagoški center fakultete (v nadaljevanju PEC) je s svojimi podenotami odgovoren za celostno 
evalvacijo izvajanja študija na daljavo, še posebej pa za zagotavljanje kakovosti študijskih gradiv in 
na�rtovanje pedagoškega izobraževanja tutorjev.  
 

15. �len 
Center za pedagoško-andragoško izobraževanje in svetovanje  

- skrbi za pedagoško usposabljanje tutorjev za izvajanje tutorskih sre�anj, individualnih konzultacij 
in drugih oblik dela s študenti, ki jih predvidi nosilec predmeta; 

- usposablja avtorje študijskih gradiv za na�rtovanje in pripravo novih gradiv, 

- pripravi predloge za prenovo obstoje�ih gradiv in njihovo nadgradnjo s pomo�jo multimedijskih 
rešitev (priprava cederomov, spletnih aplikacij ipd.); 

- pripravi mnenje o ustreznosti študijskih gradiv za študij na daljavo, na podlagi katerega 
predstojnik izda nalog vodji enote za založništvo oz. nalog za nabavo študijske literature pri 
zunanjem založniku, 

- s predstojnikom študija na daljavo, koordinatorjem za internet in koordinatorjem za informacijske 
sisteme na�rtuje uvajanje informacijske tehnologije v pedagoški proces. 

 

16. �len 
Center za kakovost pedagoškega procesa na�rtuje in izvaja evalvacijo posameznih segmentov 
izvajanja študija na daljavo. V ta namen pripravi ankete in druge postopke, ki omogo�ijo vrednotenje 
rezultatov in na�rtovanje sprememb in izboljšav. 
 

17. �len 
Center za poslovne primere in projekte skrbi za tesnejše sodelovanje s podjetji v pedagoškem procesu 
in uporabo poslovnih primerov na študiju. 

 
 
V.  NOSILEC PREDMETA 

18. �len 
U�itelj je odgovoren za celoten potek pedagoškega procesa pri predmetu, katerega nosilec je. 
To pomeni, da pripravi ustrezno študijsko gradivo, predvidi obveznosti in obseg dela 
sodelavcev pri predmetu, objavi vse informacije o predmetu, pripravi na�rt izvedbe predmeta, 
posreduje enoti za študijske zadeve dodiplomskega študija (v nadaljevanju Enota ŠND) vse 
informacije, potrebne za organizacijo in zvedbo študijskih dejavnosti na centrih in na sedežu 
fakultete. 
 
Izvedba predmeta – Urnik 

19. �len 
Nosilec predmeta skupaj s Predstojnikom študija na daljavo in Enoto ŠND predvidi termin za izvedbo 
svojega predmeta najkasneje do 30.5. za naslednje študijsko leto. Nosilec najkasneje 30. 6. prejme od 
Enote ŠND okviren razpored izvedbe predmetov po mesecih, na katerega lahko izrazi svoje pripombe. 
Dokon�en urnik Enota ŠND objavi najkasneje do 15. septembra.   
 
V primeru višje sile, ko nosilec ne more izvajati predmeta v skladu z urnikom, predstojnik študija na 
daljavo dolo�i nadomestnega izvajalca predmeta. 
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Študijsko gradivo 
20. �len 

Nosilec predmeta pripravi ali poskrbi za pripravo študijskega gradiva v skladu z metodologijo za 
pripravo gradiv za študij na daljavo. To pomeni, da študijsko gradivo v paketu vsebuje vso študijsko 
snov, zadostno število primerov in vaj z rešitvami, ter navodila za študij, ki študenta vodijo skozi 
predmet in študijsko literaturo ter mu omogo�ijo samostojen študij.  
 

 
21. �len 

Nosilec predmeta predloži Enoti ŠND seznam obvezne študijske literature do konca meseca junija za 
naslednje študijsko leto. Na podlagi tega seznama vodja Enote za založništvo dolo�i datume, do 
katerih morajo biti gradiva pripravljena za tisk, kar pomeni, da morajo pred oddajo pridobiti potrebne 
recenzije, pozitivno mnenje PEC in potrditev predstojnika študija na daljavo. 

 
22. �len 

Nosilec predmeta v skladu z ''Navodili za na�rtovanje in izvajanje pedagoškega procesa na študiju na 
daljavo'' pripravi in objavi vse informacije o predmetu in izvedbi pedagoškega procesa pri predmetu. 
Podatki o predmetih študija na daljavo se objavljajo na spletnih straneh fakultete v standardizirani 
obliki. 
 

23. �len 
Podatki o predmetu in izvedbi pedagoškega procesa pri predmetu, objavljeni na spletni strani 
predmeta, so podlaga za uveljavljanje in priznanje pedagoških enot (PE) in osnova za evalvacijo 
izvedbe predmeta. 
 

24. �len 
Nosilec predmeta je odgovoren za izbiro in strokovno usposabljanje tutorja ter spremljanje njegovega 
dela v �asu izvajanja predmeta. 
 
Vsako študijsko leto nosilec predvidi in Enoti ŠND sporo�i: 
- na�in strokovnega usposabljanja in uvajanja novih tutorjev; 
- na�in spremljanja tutorjev v �asu izvajanja predmeta in  
- vrsto tehni�ne opreme, ki je potrebna za izvedbo tutorskih sre�anj in drugih oblik dela s študenti. 

 
25. �len 

Obveznosti nosilca predmeta so podrobneje dolo�ene v ''Navodilih za na�rtovanje in izvajanje 
pedagoškega procesa na študiju na daljavo'', ki so priloga tega pravilnika. 
 
 
VI.  TUTORJI 

26. �len 
Tutor je visokošolski sodelavec fakultete, ki sodeluje pri izvajanju študijskega procesa študija na 
daljavo v študijskih centrih in ki skladno z Merili o izvolitvah visokošolskih u�iteljev in sodelavcev 
Univerze v Ljubljani pridobi ustrezen habilitacijski naziv. 
 

27. �len 
Tutor ima najmanj visoko strokovno izobrazbo, ustrezne pedagoške izkušnje in najmanj dve leti 
strokovnih izkušenj, zaželjeno s podro�ja predmeta, pri katerem sodeluje. Komisija za kadrovske 
zadeve – habilitacije fakultete pripravi predlog za izvolitev tutorja na Senatu Ekonomske fakultete po 
predpisanem postopku za izvolitev visokošolskih sodelavcev. 
 

28. �len 
Število tutorjev, ki sodelujejo pri posameznih predmetih v centrih, je odvisno od števila vpisanih 
študentov in posebnih zahtev pedagoškega procesa pri posameznem predmetu, pri �emer se praviloma 
upošteva, da je tutor odgovoren za 30 do najve� 40 študentov.   
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29. �len 

V �asu izvajanja predmeta je tutor zadolžen za izvedbo tutorskih sre�anj (2 uri tedensko), 
individualnih konzultacij s študenti v centru (1 ura tedensko) in telefonskih konzultacij (1 ura 
tedensko).  
 
V dogovoru z nosilcem predmeta je lahko tutor zadolžen tudi za pregledovanje preizkusnih nalog, 
seminarskih nalog in projektov, ocenjuje pa jih lahko le, �e ima ustrezno habilitacijo. 
 
V dogovoru z nosilcem predmeta je tutor lahko v �asu izvajanja predmeta za študente dosegljiv tudi po 
elektronski pošti ali na spletnem forumu predmeta. 
 
Vse oblike tutorjevega dela s študenti se vrednotijo v skladu s Pravilnikom o pla�ah. 
 

30. �len 
Tutor sklene pogodbo o sodelovanju s fakulteto za �as izvolitve v naziv z možnostjo obojestranske 
odpovedi s trimese�nim odpovednim rokom pred za�etkom izvajanja predmeta na centru. Za vsako 
študijsko leto, ko se izvaja predmet, fakulteta s tutorjem sklene pogodbo, v kateri se dolo�ijo 
obveznosti tutorja glede usposabljanja za tutorska sre�anja pri predmetu. 
 
V primeru sporazumne odpovedi pogodbe o sodelovanju in v primeru enostranske odpovedi pogodbe 
o sodelovanju v roku, ki ga pogodba dolo�a za odpoved, stranki nimata medsebojnih zahtev. 
 
Fakulteta lahko s tutorjem, ki ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, pred�asno enostransko prekine 
pogodbo na podlagi pisnega utemeljenega predloga nosilca predmeta ali v primeru, da študenti v 
anketi ocenijo tutorjevo delo negativno. Tutor je dolžan fakulteti povrniti stroške njegovega 
usposabljanja ter škodo, ki jo je utrpela fakulteta zaradi neizpolnjenih obveznosti pri predmetu na 
centru.  
 
Tutor je upravi�en do povrnitve škode v primeru, ko fakulteta brez utemeljenih razlogov pred�asno 
prekine pogodbo.  
 

31. �len 
Center obvesti tutorje o predvidenem urniku na za�etku študijskega leta. Tutor v soglasju z nosilcem 
predmeta in v dogovoru s centrom pripravi konkreten urnik skupinskih sre�anj, individualnih in 
telefonskih konzultacij. Center urnik posreduje študentom na za�etku izvajanja predmeta in ga objavi 
na spletnih straneh predmeta. 
 

32. �len 
Delo tutorja oceni nosilec predmeta in študenti po zaklju�ku izvajanja predmeta.  
 
Obra�un tutorjevega dela se naredi po zaklju�ku predmeta na podlagi poro�ila tutorja o opravljenem 
delu, ki ga potrdi nosilec predmeta. Pla�ilo se izvede v skladu z dolo�ili Pravilnika o pla�ah 
Ekonomske fakultete. 
 

33. �len 
Obveznosti tutorjev pri delu s študenti so podrobneje dolo�ene v ''Navodilih za na�rtovanje in 
izvajanje pedagoškega procesa na študiju na daljavo'', ki so priloga tega pravilnika. 
 
 
 
VII.  ENOTA ZA ZALOŽNIŠTVO 

34. �len 
Vodja enote za založništvo na podlagi seznama obvezne študijske literature, ki ga nosilci predložijo do 
konca meseca junija za naslednje študijsko leto, dolo�i datume, do katerih morajo biti gradiva 
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pripravljena za tisk, kar pomeni, da morajo pred oddajo pridobiti potrebne recenzije, pozitivno mnenje 
PEC in potrditev predstojnika študija na daljavo. 
 

35. �len 
Enota ŠND vsako leto po zaklju�enem vpisu predloži enoti založništva fakultete podatke o številu 
študentov, ki so upravi�eni do študijskega gradiva pri posameznem predmetu. Vodja enote za 
založništvo poskrbi, da je gradivo v zadostni koli�ini zagotovljena najmanj en mesec pred izvedbo 
predmeta 
 
 
VIII.  ŠTUDIJSKI CENTRI  

36. �len 
Fakulteta izvaja program Visoke poslovne šole v obliki študija na daljavo na posameznem študijskem 
centru za posamezen letnik oziroma smer v centru v primeru, da je vpisanih najmanj 40 študentov v 
letnik oziroma smer. Fakulteta in center se lahko dogovorita o izvajanju letnika oziroma smeri tudi v 
primeru, da je število študentov manjše, �e za to obstaja skupni interes. 

 
 
37. �len 

Fakulteta in center skleneta pogodbo o sodelovanju, v kateri so navedene vse obveznosti fakultete in 
centra za izvedbo visokošolskega strokovnega programa Visoka poslovna šola v obliki študija na 
daljavo, med drugimi tudi podrobnejši plan sre�anj z nosilci predmetov, s tutorji in izpitnih rokov po 
posameznih predmetih za študijsko leto. 
 

38. �len 
Center zagotovi ustrezne kadrovske, prostorske in tehni�ne pogoje za izvajanje pedagoškega procesa 
po zahtevah pedagoških delavcev in standardih, ki jih je dolo�ila fakulteta, po dogovorjenih urnikih 
(za kontaktne ure in konzultacije pedagoških delavcev,  za vse oblike sre�anj s tutorji, za organizirano 
študijsko delo študentov, za samostojno delo študentov, za prijavo na izpite in obveš�anje študentov) v 
�asu predvidenem za izvedbo pedagoškega procesa.  
 
Center zagotavlja ustrezno vzdrževanje in posodabljanje tehni�nih pripomo�kov po zahtevah 
pedagoškega procesa. Standardi za izvajanje u�nega procesa v študijskih centrih Ekonomske fakultete 
Univerze v Ljubljani so priloga tega pravilnika. 
 

39. �len 
Center je dolžan informirati kandidate o študiju, zbirati predprijave ter obveš�ati kandidate o vpisu v 
visokošolski strokovni program Visoke poslovne šole, ki ga izvaja fakulteta v obliki študija na daljavo. 
Ob vpisu študentov je center dolžan zagotoviti ustrezne prostore in sodelovati pri izvedbi vpisa. 
 

40. �len 
Center organizira izvedbo vseh oblik tutorstva (skupinska in individualna sre�anja ter telefonska 
dežurstva) ter zagotavlja delovne pogojev nosilcem predmetov in tutorjem (ustrezne u�ilnice in 
tehni�ni pripomo�ki). 

 
41. �len 

Center vodi dogovorjene evidence o študentih, predvsem sezname vpisanih študentov na študijskem 
centru po posameznih predmetih, sprejema prijave na izpitne roke in pravo�asno posreduje prijave 
fakulteti na dogovorejn na�in in skrbeti za zaupnost podatkov. Vodja študija na daljavo preverja 
izvajanje vodenja dogovorjenih evidenc. 

 
42. �len 

Fakulteta zagotavlja centrom sredstva za opravljanje delovnih nalog. Višino sredstev in pogoje pla�ila 
dolo�i v pogodbi med fakulteto in centrom. 
 



 8 

43. �len 
Center obveš�a študente o sre�anjih z nosilcem predmeta, konzultacijah in govorilnih urah pedagoških 
delavcev, o vseh oblikah tutorstva (skupinska in indivudualna sre�anja ter telefonska dežurstva), o 
vseh razpoložljivih izpitnih rokih (na centru in fakulteti), o rezultatih za izpite, ki se izvajajo na centru 
in o vseh drugih pomembnih študijskih zadevah, o katerih fakulteta obvesti center. Na�in obveš�anja 
dolo�i center v soglasju s fakulteto. 
 

44. �len 
Center vpisanim študentom posreduje študijska gradiva, obrazce in druge fakultetne listine in vodi 
ustrezne evidence o posredovanju študijskega gradiva. 
 
Center imenuje odgovorno osebo za izvanjanje študijskega procesa na centru, ki dela po navodilih in 
pooblastilih predstojnika in vodje enote študija na daljavo ter skrbi, da se študijske aktivnosti izvajajo 
po fakultetnih navodilih. Center fakulteti sproti poro�a o opravljenem delu in problemih ter predlaga 
ustrezne rešitve.  

45. �len 
Center sprejema prijave študentov na razpisane izpitne roke v centru in te prijave posreduje enoti za 
študij na daljavo na fakulteti. Na dan izpita center zagotoviti prostor za izvedbo izpitnega roka, 
razpisanega v centru. 
 
 

46. �len 
Delavec centra se usposablja po navodilih služb fakultete in je dolžan spremljati novosti in 
spremembe, ki se pojavljajo ob izvajanju študija na daljavo. 
 
 
IX.  ŠTUDENT ŠTUDIJA NA DALJAVO 

 
47. �len 

Pravice in dolžnosti študenta dolo�ajo Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 67/93, 99/99 in 
64/2001), Statut Univerze v Ljubljani in splošni akti ter sklepi organov Univerze v Ljubljani in 
fakultete. 

48. �len  
Študenti, ki so bili v razpisnem postopku sprejeti na visokošolski strokovni program Visoka poslovna 
šola na študiju na daljavo, ki ga izvaja Ekonomska fakulteta na sedežu in na študijskih centrih, se 
lahko vpišejo v prvi ali višji letnik v �asu vpisa po razporedu, ki ga dolo�i enota ŠND.  
 

49. �len 
Študent upošteva organizacijo in razpored obveznosti, ki jih razpiše fakulteta, tako glede zaporedja 
predmetov, na�ina dela pri predmetih, urnika tutorskih sre�anj, konzultacij in izpitnih rokov.  
 

50. �len 
Študent je soodgovoren za u�inkovito izvajanje študija na daljavo in je dolžan upoštevati navodila 
študijskega centra, Enote ŠND in nosilca predmeta glede pogojev izvedbe predmeta. Študent si je 
dolžan zagotoviti ustrezne tehni�ne pogoje in tehni�na sredstva, ki so predvidena za izvedbo 
pedagoškega procesa. 
 
Študentu je v �asu izvedbe posameznega predmeta na voljo tutor, na katerega se študent lahko obrne 
glede vseh vsebinskih vprašanj pri predmetu. Vse informacije glede organizacije študija in študijskih 
pogojih dobi študent na centru ali na enoti ŠND. 
 

51. �len 
Študent lahko v študijskem letu vpisa obiskuje sre�anja z nosilcem predmeta in tutorska sre�anja na 
centru, kjer je vpisan, v skupini, v katero je razporejen.  
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Študent lahko opravlja izpite na vseh izpitnih rokih, ki se izvajajo na centru, kjer je vpisan in na vseh 
izpitnih rokih  rednega in izrednega študija, ki se izvajajo na sedežu fakultete v Ljubljani.  
 
Študent, vpisan na študijskem centru izven Ljubljane, lahko izjemoma pristopi na izpit na izpitne roke 
na drugih študijskih centrih izven Ljubljane, �e to dopuš�ajo prostorske zmogljivosti študijskega 
centra, kjer se izpit izvaja.  

 
52. �len 

Fakulteta lahko študentu dovoli, da izjemoma opravlja tudi predmete semestra, v katerega še ni vpisan 
v študijskem letu, �e fakulteta te predmete izvaja v okviru študija na daljavo. Za dodatne vpisane 
predmete mora študent pla�ati znesek, ki je dolo�en z veljavnim cenikom fakultete. 

 
53. �len 

Študent praviloma izbere smer študija, ki se izvaja na centru, kjer je vpisan. Izjemoma lahko izbere 
katerokoli drugo smer, ki jo izvaja fakulteta na programu Visoke poslovne šole kot študij na daljavo. 
Študent, ki je izbral smer, ki se ne izvaja v okviru študija na daljavo, ni upravi�en do brezpla�nega 
študijskega gradiva smernih predmetov izbrane smeri, prav tako pa ni upravi�en do predavanj teh 
predmetov. 

 
54. �len 

Študent lahko v �asu študija na podlagi pisne vloge enkrat zamenja center.  
 

55. �len  
Študent vpisan na sedežu fakultete lahko pred pri�etkom predavanj prevzame študijsko gradivo v 
prodajalni u�benikov na fakulteti, študent vpisan na centru pa na sedežu centra.  
 
V primeru, da študent pripadajo�e študijsko gradivo ne prevzame do konca študijskega leta (30. 
september), mu ta pravica zastara in študijskega gradiva za pretekli semester, ne more ve� prevzeti 
brezpla�no. 
 
Študent lahko študijsko gradivo prevzame le z veljavnim osebnim dokumentom, s podpisom pa potrdi 
prevzem le-te. 
 
Študentu v študijskem letu pripada le študijsko gradivo za predmete vpisanega semestra, ki se v 
študijskem letu izvaja kot študij na daljavo na centru, kjer je vpisan. 
 
Študentje, ki niso vpisani v letnik ali pa dokon�ujejo zadnji vpisani letnik po prekinitvi študija v 
študijskem letu, niso upravi�eni do brezpla�nega študijskega gradiva. 

 
56. �len  

Študent ob vpisu na program Visoke poslovne šole študija na daljavo pla�a šolnino po veljavnem 
ceniku Ekonomske fakultete za študijsko leto vpisa. 
  
Na�in pla�ila in višino šolnine za študijsko leto na podlagi Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v 
visokem šolstvu  (Uradni list RS, 40/94) in predloga vodstva Ekonomske fakultete, potrdi Upravni 
odbor Ekonomske fakultete v skladu z omejitvami cen storitev, ki jih dolo�i Upravni odbor Univerze v 
Ljubljani.  
 
Študent je ob vpisu dolžan predložiti potrdilo o pla�ani šolnini semestra, v katerega se vpisuje. 
 
 
II. KON�NE DOLO�BE 

57. �len  
Ta pravilnik in njegove spremembe ter dopolnitve sprejme na predlog Komisije za študijske zadeve 
dodiplomskega študija Senat fakultete z ve�ino glasov vseh navzo�ih �lanov Senata. 
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58. �len  

Za tolma�enje dolo�b tega pravilnika je pristojen Senat fakultete. 
 

59. �len  
Pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme Senat fakultete in se objavi na oglasni deski fakultete 
in intranetu.  
 


