
                

 

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobra!evanje, znanost in "port. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja #love"kih virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3: Razvoj 
#love"kih virov in vse!ivljenjskega u#enja; prednostne usmeritve 3.3: Kakovost, konkuren#nost in odzivnost visokega "olstva.« 

Senat Visoke "ole za umetnost Univerze v Novi Gorici je na svoji seji dne 15. 10. 2013 
sprejel 

 

POSLOVNIK 
KOMISIJE ZA $TUDIJSKE ZADEVE  

 
 
 
I. SPLO!NE DOLO"BE  

1. #len 

Ta poslovnik ureja organizacijo in delo komisije za "tudijske zadeve Visoke "ole za umetnost 
Univerze v Novi Gorici (v nadaljnjem besedilu “komisija”), ki je stalna strokovna komisija 
senata Visoke "ole za umetnost Univerze v Novi Gorici. 
 

2. #len 
Komisijo predstavlja in zastopa predsednik komisije. 
 
Komisijo sestavljajo trije #lani, vodi pa jo predsednik, ki je eden izmed #lanov.  

 
3. #len 

%lane in presednika komisije imenuje senat fakultete za dobo 2 let in so lahko ponovno 
imenovani. Minimalni pogoj za #lana komisije je habilitacija v visoko"olskega u#itelja. 

 
 

II. NALOGE KOMISIJE 
 

4. #len 
Komisija obravnava pro"nje "tudentov o spodaj navedenih zadevah, oblikuje strokovna 
mnenja o njih in jih predlaga v potrditev Senatu fakultete: 

• Vloge za dvig tem diplomskih nalog. Komisija pri vsaki vlogi preveri izpolnjevanja 
pogojev studenta, za dvig teme skladno s previli "tudija in predlaga #lane komisije za 
zagovor diplomskega dela. 

• Pro"nje za podalj"anje roka za oddajo diplomskega dela. 

• Pro"nje  za ododbritev opravljanja  izpitov in priznavanja kreditnih to#k ECTS za 
opravljene obveznosti izven "tudijske ga programa. 

• Pro"nje za odobritev "tudijskih izmenjav "tudentov preko sistema ERASMUS. 

• Pro"nje za zamenjavo izbirnih predmetov. 
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• Pro"nje za prehod iz drugih programov na "tudijske programe, ki jih izvaja fakulteta. 
• Druge "tudijske zadeve. 

 

Poleg navedenega komisija obravnava pro"nje "tudentov za izjemni vpis v vi"ji letnik in 
pro"nje za predhodno opravljanje izpitov vi"jih letnikov. O teh pro"njah sprejema odlo#itve 
samostojno.  

 
5. #len 

Komisija sprejema svoje strokovne odlo#itve skladno z Zakonom o visokem "olstvu in  akti, 
ki jih je sprejel Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem "olstvu 
(NAKVIS): 

• Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visoko"olskih zavodov in "tudijskih 
programov; 

• Merila za prehode med "tudijskimi programi; 

• Merila za kreditno vrednostenje "tudijskih programov po ECTS; 

• drugi relevantni nacionalni akti, 
ter skladno s pravilniki, ki jih je sprejel Senat Univerze v Novi Gorici: 

• Pravila "tudija na programih I. stopnje Univerze v Novi Gorici  

• Pravila "tudija na programih II. stopnje Univerze v Novi Gorici 

• Pravila o postopku za pripravo in zagovor diplomskega in magistrskega dela na Univerzi 
v Novi Gorici. 

• Postopki za ododbritev opravljanja izpitov in priznavanja kreditnih to#k ECTS za 
opravljene obveznosti izven vpisanega "tudijskega programa, v okviru drugih programov 
UNG ali drugih programov izven Univerze v Novi Gorici, pri #emer se smiselno 
uporabljajo napotki o uporabi ECTS sistema, ki jih je objavila EU (ECTS users guide, 
Bruselj, 6. februar 2009, dostopni na http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
policy/doc48_en.htm). 

• drugi relevantni pravilniki Univerze v Novi Gorici. 
 

III. SEJE KOMISIJE 
 

6. #len 
Komisija deluje in sprejema odlo#itve na rednih in izrednih sejah. Redne in izredne seje 
komisije sklicuje predsednik komisije glede na izkazane potrebe. Redne seje komisije so 
praviloma vsaj en teden pred sejo Senata. Datumi sej komisije so javno objavljeni. 
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Vabila na sejo po"lje predsednik komisije #lanom komisije najmanj tri dni pred sejo. Predlog 
dnevnega reda oblikuje predsednik komisije. 

 

Komisija pripravi strokovna mnenja in jih odda Senatu fakultete v obravnavo, v roku za 
oddajo gradiv za seje Senata, ki ga dolo#i Senat. 
  

7. #len 

Predsednik komisije lahko vabi na seje tudi druge strokovnjake, ki bi lahko prispevali k 
uspe"nemu re"evanju posameznih vpra"anj. 
 
Osebe, ki sodelujejo na sejah komisije in niso #lani komisije, imajo pravico sodelovati v 
razpravi, nimajo pa pravice odlo#anja. 
 

8. #len 

Komisija dolo#i datume za oddajo "tudentskih vlog oz. pro"enj za obravnavo na rednih sejah. 
Roki za oddajo vlog in pro"enj "tudentov so javno objavljeni med obvestili "tudentom na 
spletnih straneh UNG in v tajni"tvu fakultete. 

 

9. #len 
Pro"nje in vloge "tudentov ter drugo gradivo za sejo komisije zbira tajni"tvo fakultete. 

 

10. #len 
Predsednik komisije za#ne in sklene sejo, vodi razpravo, daje besedo #lanom, oblikuje in 
razgla"a sklepe, sprejete na seji. 
 

Seja komisije je sklep#na, #e sta na seji prisotna vsaj dva #lana.  
Komisija sprejema sklepe s soglasjem vseh prisotnih #lanov. Glasovanje na seji je javno. 

 

11. #len 
O delu na sejah komisije se pi"e zapisnik, ki ga po opravljeni seji podpi"ejo vsi prisotni #lani.  

 

V zapisnik se vpi"e zaporedna "tevilka, kraj in #as seje, prisotne oziroma odsotne in sklepe, 
sprejete na seji. 
 

12. #len 
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Komisija posreduje sklepe v tajni"tvo fakultete najkasneje v treh dneh po seji komisije. O 
sklepih, o katerih odlo#a komisija samostojno, tajni"tvo obvesti "tudente najkasneje v 8 dneh 
po prejetju sklepov komisije. Ostale sklepe komisije tajni"tvo posreduje v obravnavo Senatu 
fakultete. O sklepih, ki jih na podlagi strokovnega mnenja komisije sprejme Senat fakultete, 
tajni"tvo fakultete obvesti "tudente najkasneje v 8 dneh po seji Senata. 

 

13. #len 

$tudent lahko v 8 dneh vlo!i ugovor na sklepe komisije ali sklepe Senata fakultete. Ugovor 
vlo!i v tajni"tvo fakultete. Ugovore obravnava Senat fakultete. Na ponovno odlo#itev Senata 
ni ugovora. 

 

 

IV. ORGANIZACIJSKE, ADMINISTRATIVNE IN DRUGE STORITVE 
 

14. #Ien 

Pri organizacijskih, administrativnih in tehni#nih storitvah, ki so potrebne za delo komisije, 
sodeluje tajni"tvo fakultete. Po potrebi lahko komisija pridobi dodatne podatke, povezane z 
obravnavanimi pro"njami oz. vlogami "tudentov, v knji!nici, "tudentski pisarni, mednarodni 
pisarni ter v drugih strokovnih slu!bah UNG, v okviru njihovih pristojnosti. 
 
 

V. KON"NE DOLO"BE 
15. #len 

O vpra"anjih v zvezi z delom in odlo#anjem komisije, ki niso urejena s tem poslovnikom, 
sproti odlo#ajo #lani komisije s posebnim sklepom. 

 

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika sprejme Senat fakultete po enakem postopku kot 
poslovnik. 

 

16. #len 

Ta poslovnik za#ne veljati dan po njegovem sprejemu na senatu fakultete. Enako velja za 
spremembe in dopolnitve. 

 

 
Nova Gorica, 15. 10. 2013 

 


