UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE UPRAVIČENIH RAZLOGOV
Podatki o študentu/ki
Priimek in ime:

Vpisna številka študenta-ke:

Naslov stalnega prebivališča (ulica in hišna št., poštna številka in kraj):
GSM:

Elektronska pošta:

Podatki o študiju - Študijski program zadnjega vpisa
V š. l. ____________
vpisan/a v _____. letnik

Izberi smer
smer___________

Prva stopnja - Aplikativna
elektrotehnika VS
Prva stopnja - Multimedijske
komunikacije VS

Prva stopnja - Elektrotehnika UNI
Druga stopnja - Elektrotehnika

UVELJAVLJANJE UPRAVIČENIH RAZLOGOV - najkasneje 1 mesec po prenehanju
težave in do 01.09., kasneje oddana dokazila se ne upoštevajo kot upravičen razlog
 Materinstvo: Izpisek iz rojstne matične knjige za otroka.
 Daljša bolezen: Potrdilo zdravnika, ki dokazuje, da je nezmožnost za študij v zadnjem letu trajala najmanj 3
mesece. Potrdilo osebnega zdravnika ne zadostuje, temveč mora študent priložiti dokazila o zdravljenju v bolnici
ali mnenje specialista, iz katerih je natančno razvidno, koliko časa je trajala popolna nezmožnost za študij zaradi
bolezni oziroma mora v dokazilu o zdravljenju ali mnenju specialista pisati konkretno katere težave oz. bolezni
ima kandidat ali da gre za permanentne zdravstvene težave, ki bistveno vplivajo na študentovo sposobnost za
študij. Dokazila morajo biti predložena fakulteti najkasneje 30 dni po prenehanju bolezni ali nezmožnosti za študij
oziroma najkasneje do 01. 09.
 Izjemne družinske in socialne okoliščine: Potrdilo Centra za socialno delo, ki dokazuje, da so ti razlogi v
zadnjem letu bistveno vplivali na uspešnost opravljanja študijskih obveznosti.
 Priznan status osebe s posebnimi potrebami: Odločba Centra za socialno delo ali Izvid in mnenje strokovne
komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov, Odločba pristojne enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo o
usmeritvi oziroma Odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
 Sodelovanje na vrhunskih strokovnih in kulturnih prireditvah v državnem ali mednarodnem merilu: Potrdilo
organizatorja prireditve ali organizacije, ki je poslala študenta na to prireditev, iz katerega so razvidni vrsta, čas
in trajanje prireditve.
 Sodelovanje na vrhunskih športnih prireditvah: Potrdilo o kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije in
potrdilo o sodelovanju na vrhunski športni prireditvi v zadnjem letu.
 Aktivno sodelovanje v organih Univerze in študentske organizacije: Potrdilo ustreznega organa Univerze z
navedbo funkcije študenta v organih UL ali ŠO ter potrdilom o prisotnosti na sejah ter z mnenjem študentskega
sveta fakultete ali študentske organizacije na fakulteti.

Izjava študenta/ke
Jamčim, da so vsi podatki v vlogi resnični in popolni.
Datum: ______________

Podpis kandidata/ke: ______________________________

Zaznamek študijskega sektorja FE
Vloga prejeta dne: _____________
Opombe: __________________________________________________________________________

