UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Datum prejete vloge:___

VLOGA ZA NAPREDOVANJE ŠTUDENTA IZ
UPRAVIČENIH RAZLOGOV
Podatki o študentu-ki
Vpisna številka študenta-ke:

Priimek in ime:

Naslov stalnega prebivališča (ulica in hišna št., poštna št. in kraj):
Elektronska pošta:

GSM:

Podatki o študiju
Študijski
program:

o univerzitetni Elektrotehnika
o univerzitetni Multimedija
o visokošolski strokovni Aplikativna elektrotehnika
o magistrski študij 2. stopnje Elektrotehnika

Nazadnje vpisan-a v __. letnik v š. l. __________ smer: __________________________
Zaradi upravičenih razlogov uveljavljam vložena dokazila in prosim za:

 Napredovanje v __. letnik UN Elektrotehnika, smer___________________
 Napredovanje v __. letnik VS Aplikativna elektrotehnika,
smer_______________________,
 Napredovanje v __. letnik UN Multimedija
 Napredovanje v 2. letnik mag. programa 2. st., smer _________________
(minimalni obseg opravljenih kreditnih točk za napredovanje iz upravičenih razlogov je 40 KT)






Podaljšanje statusa študenta (leto Plus)
Podaljšan status študenta (interventni ukrepi)
Podaljšan status študenta (materinstvo/očetovstvo)
Podaljšan status študenta po dodatnem letu

Opombe študenta/ke:

Obravnava komisije
Vloga rešena dne: ____________________
Sklep komisije: DA, vloga se odobri / NE, vloga se ne odobri / Vloga se odobri pogojno
Utemeljitev:
Podpis članov komisije:
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Datum prejete vloge:___

Napredovanje iz upravičenih razlogov
 Izpolnjujem minimalni obseg kreditnih točk tekočega letnika, vsaj 40 KT
 Imam izkazane upravičene razloge
o materinstvo, očetovstvo
(glejte
pogoje
in
ustrezno
o daljša bolezen študenta,
obkrožite, vlogi obvezno priložite
o izjemne družinske in socialne okoliščine,
zahtevana dokazila*. Vlogo in
o priznan status osebe s posebnimi potrebami,
dokazila
obvezno pošljete
o aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih,
priporočeno po pošti do najkasneje
kulturnih in športnih prireditvah,
01. 09.)
o aktivno sodelovanje v organih univerze.
*Študent mora izkazati povezavo, da je navedeni razlog neposredno vplival na izpolnjevanje
študijskih obveznosti.

Izjava študenta-ke
Jamčim, da so vsi podatki v vlogi resnični in popolni; če se ugotovi, da sem navedel neresnične
podatke, prevzemam disciplinsko odgovornost.
Seznanjen/a sem in soglašam z obdelavo mojih podatkov na Komisiji za reševanje vlog
študentov in da bo moj status viden v Študijskem informacijskem sistemu Studis
pooblaščenim osebam.
Datum oddane vloge: ____________

Podpis kandidata-ke: __________________________

Navedba priloženih dokazil za uveljavljanje upravičenih razlogov in
pojasnila študentov/študentk
Priložena dokazila:
Utemeljitve, pojasnila:

Zadnji rok za oddajo vloge je 01. 09.
Izpolnjeno in podpisano vlogo in dokazila študent/ka pošlje priporočeno po
pošti na naslov:
UL Fakulteta za elektrotehniko, Študentska pisarna, Tržaška 25, 1000 Ljubljana
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