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Senat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu je na podlagi 39. člena Zakona
o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/2012-UPB7, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 109/12, 85/14,
75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS,
št. 14/19) ter 32. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Ur. l.
RS, št. 46/17) na svoji 3. seji dne 23. 1. 2013, na 13. seji, dne 23. 10. 2013, na 15. seji, dne
26. 2. 2014, na 5. seji dne 24. 2. 2015, na 9. seji dne 23.6.2015, na 20. seji, dne 29. 1. 2016,
na 28. seji, dne 23. 4. 2018, na 75. (dopisni) seji, dne 30. 6. 2020, na 78. (dopisni) seji,
dne 8. 9. 2020 in na 7. seji dne 24. 11. 2020 sprejel spremembe in dopolnil
MERILA ZA PREHODE MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI
1. člen
(1) Prehod med študijskimi programi je vpis:
1. v drugi ali višji letnik visokošolskega študijskega programa, kadar gre za
prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje
študija po drugem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega
diplomanta v nov študijski program na isti stopnji;
2. višješolskega diplomanta v drugi letnik visokošolskega študijskega programa
prve stopnje.
2. člen
Prehodi so mogoči med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma
učnih izidov;
2. med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih
pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem
prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega
programa.
(1) Ne glede na ostale določbe teh meril je prehod v študijske programe na FIŠ možen
le, če študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program na FIŠ in če so na voljo
prosta vpisna mesta.
(2) Diplomantom, ki se vpišejo neposredno v drugi ali tretji letnik, se ob vpisu na podlagi
odločbe dekana določijo dodatne obveznosti v obliki izpitov ter za prvi oz. za prvi
in drugi letnik programa, v katerega se vpisujejo, prizna razliko KT, ki jih ne pridobijo
z opravljenimi dodatnimi izpiti.

Izdaja: 10

Velja od: 25.11.2020

Pripravila: K. Krapež Pregledala: K. Rojko,
KŠŠZ

Sprejel: Senat FIŠ

3. člen
(1) Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki
Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali v višji letnik v študijskem programu
na FIŠ.
(2) Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa FIŠ, če mu je v postopku
priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj
za vpis v višji letnik študijskega programa FIŠ.
(3) Pri prehodu se lahko priznavajo predhodno pridobljena znanja, ki jih študent
izkazuje z ustreznimi dokumenti:
- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem
programu;
- neformalno pridobljena primerljiva znanja.
(4) Priznavanje opravljenih izpitov na prvem programu se opravi v skladu s Pravilnikom
o priznavanju znanj in spretnosti.
(5) Vloge za prehod med študijskimi programi obravnava Komisija za študijske in
študentske zadeve.
4. člen
Vse opravljene in priznane študijske obveznosti po prvem in po drugem študijskem
programu morajo biti razvidne iz Priloge k diplomi.
5. člen
(VS)
(1) V visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje (VS) na FIŠ so predvideni prehodi:
- iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje,
- iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994 (nebolonjski študijski
programi),
- iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11.
6. 2004 (nebolonjski študijski programi),
- iz višješolskih strokovnih študijskih programov po Zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraževanju, sprejetih po 1.1.1994.
(2) Neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa
Informatika v sodobni družbi se lahko vpišejo diplomanti višješolskih strokovnih
programov, sprejetih po 1. 1. 1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski
strokovni program. Vpisani študenti morajo do vpisa v 3. letnik opraviti dodatne
izpite v obsegu največ 30 KT, ki izhajajo iz razlik med programi. Dodatne izpite
predpiše na podlagi prijave za vpis in ustreznih dokazil pristojni organ fakultete.
(3) Neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa
Informatika v sodobni družbi se lahko vpišejo diplomanti višješolskih programov,
sprejetih pred 1. 1. 1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni
študijski program. Do prijave teme diplomske naloge morajo opraviti dodatne izpite
iz izbranih predmetov 1. in/ali 2. letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 KT
predpiše pristojni organ fakultete na osnovi ugotovljenih razlik med programoma:
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če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe iz
študijskih področij računalništva in informatike, mu pristojni organ fakultete na
podlagi prijave za vpis predpiše dodatne izpite v obsegu največ 12 KT;
če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe s
področja družboslovne ali poslovne informatike, ki spadajo v študijska področja
družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ fakultete na
podlagi prijave za vpis predpiše dodatne izpite v obsegu največ 18 KT;
če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe iz
drugih področij, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in
upravne vede, mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše
dodatne izpite v obsegu največ 30 KT;
če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe iz
ostalih študijskih področij, mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis
predpiše dodatne izpite v obsegu največ 60 KT.

(4) Neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje
Informatika v sodobni družbi se lahko vpišejo diplomanti kateregakoli
visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa, sprejetega
pred 11.6.2004, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Vsi
kandidati morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti dodtne izpite iz
izbranih predmetov 1. in/ali 2. letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 KT predpiše
pristojni organ fakultete na osnovi ugotovljenih razlik med programoma:
- če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne ali
univerzitetne izobrazbe iz študijskih področij računalništva in informatike, mu
pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne izpite v
obsegu največ 6 KT;
- če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne ali
univerzitetne izobrazbe s področja družboslovne ali poslovne informatike, ki
spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu
pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne izpite v
obsegu največ 12 KT;
- če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne ali
univerzitetne izobrazbe iz drugih področij, ki spadajo v študijska področja
družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ fakultete na
podlagi prijave za vpis predpiše dodatne izpite v obsegu največ 30 KT;
- če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne ali
univerzitetne izobrazbe iz ostalih študijskih področij mu pristojni organ fakultete
na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne izpite v obsegu največ 60 KT.
(5) V visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Računalništvo in spletne
tehnologije so predvideni prehodi:
- iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje,
- iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994 (nebolonjski študijski
programi),
- iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11.
6. 2004 (nebolonjski študijski programi),
- iz višješolskih strokovnih študijskih programov po Zakonu o poklicnem in
strokovnem izobraževanju, sprejetih po 1. 1. 1994.
(6) Neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa
Računalništvo in spletne tehnologije se lahko vpišejo diplomanti višješolskih
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strokovnih programov, sprejetih po 1. 1. 1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v
visokošolski strokovni program. Vpisani študenti morajo do vpisa v 3. letnik opraviti
dodatne izpite v obsegu največ 30 KT, ki izhajajo iz razlik med programi. Dodatne
izpite predpiše na podlagi prijave za vpis in ustreznih dokazil pristojni organ
fakultete.
Diplomantom višješolskih strokovnih programov s področja računalništva in
informatike se predpiše naslednje dodatne izpite: Matematika 2, Operacijski sistemi
in Spletno programiranje 1.
Diplomantom ostalih višješolskih strokovnih programov pa se predpiše naslednje
dodatne izpite: Matematika 2, Operacijski sistemi, Spletno programiranje 1, Uvod v
algoritme in Uvod v programiranje.
(7) Neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa
Računalništvo in spletne tehnologije se lahko vpišejo diplomanti višješolskih
programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski
strokovni študijski program. Do prijave teme diplomske naloge morajo opraviti
dodatne izpite iz izbranih predmetov 1. in/ali 2. letnika, ki jih predpiše pristojni organ
fakultete na osnovi ugotovljenih razlik med programoma:
- če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe iz
študijskih področij računalništva in informatike, mu pristojni organ fakultete na
podlagi prijave za vpis predpiše dodatna izpita Spletno programiranje 1 in
Spletno programiranje 2;
- če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe s
področja družboslovne ali poslovne informatike, mu pristojni organ fakultete na
podlagi prijave za vpis predpiše dodatne izpite Spletno programiranje 1,
Spletno programiranje 2, Operacijski sistemi ter Življenjski cikel razvoja spletne in
mobilne aplikacije;
- če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe iz
ostalih študijskih področij, mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis
predpiše dodatne izpite Uvod v programiranje, Uvod v algoritme, Spletno
programiranje 1, Operacijski sistemi, Baze podatkov in modeliranje podatkov,
Spletno programiranje 2 ter Življenjski cikel razvoja spletne in mobilne aplikacije.
(8) Neposredno v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje
Računalništvo in spletne tehnologije se lahko vpišejo diplomanti kateregakoli
visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa, sprejetega
pred 11.6.2004, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni program. Vsi
kandidati morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti dodatne izpite iz
izbranih predmetov 1. in/ali 2. letnika, ki jih predpiše pristojni organ fakultete na
osnovi ugotovljenih razlik med programoma:
- če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne ali
univerzitetne izobrazbe iz študijskih področij računalništva in informatike, mu
pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše doodatna izpita
Spletno programiranje 1 in Spletno programiranje 2;
- če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne ali
univerzitetne izobrazbe s področja družboslovne ali poslovne informatike, mu
pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne izpite
Spletno programiranje 1, Spletno programiranje 2, Operacijski sistemi ter
Življenjski cikel razvoja spletne in mobilne aplikacije;
- če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne ali
univerzitetne izobrazbe iz ostalih študijskih področij, mu pristojni organ fakultete
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na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne izpite Uvod v programiranje, Uvod
v algoritme, Spletno programiranje 1, Operacijski sistemi, Baze podatkov in
modeliranje podatkov, Spletno programiranje 2 ter Življenjski cikel razvoja
spletne in mobilne aplikacije.
6. člen
(UN)
(1) V univerzitetni študijski program 1. stopnje Informatika v sodobni družbi so
predvideni prehodi:
- iz univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov I. stopnje,
- iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov sprejetih pred 11.
6. 2004 (nebolonjski študijski programi),
- iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994 (nebolonjski študijski
programi).
Prehod je možen v primeru, če kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni študijski
program. Diplomant višješolskega programa, sprejetega pred 1.1.1994 in
visokošolskega strokovnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004, ki se je
vpisal brez mature, se lahko vpiše v 3. letnik univerzitetnega študijskega programa, če
ima povprečno oceno najmanj 8,0.
(2) Pri prehodu iz visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje mora
imeti študent povprečno oceno opravljenih izpitov (izpitov, ki se mu priznajo za
potrebe nadaljevanja študija na FIŠ) najmanj 8.0.
(3) Neposredno v 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Informatika v sodobni
družbi se lahko vpišejo diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994,
če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program. Do prijave teme
diplomske naloge morajo opraviti dodatne izpite iz izbranih predmetov 1. in/ali 2.
letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 KT predpiše pristojni organ fakultete na
osnovi ugotovljenih razlik med programoma:
- če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe iz
študijskih področij računalništva in informatike, mu pristojni organ fakultete na
podlagi prijave za vpis predpiše dodatne izpite v obsegu največ 12 KT;
- če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe s
področja družboslovne ali poslovne informatike, ki spadajo v študijska področja
družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ fakultete na
podlagi prijave za vpis predpiše dodatne izpite v obsegu največ 18 KT;
- če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe iz
drugih področij, ki spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in
upravne vede, mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše
dodatne izpite v obsegu največ 30 KT;
- če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe iz
ostalih študijskih področij, mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis
predpiše dodatne izpite v obsegu največ 60 KT.
(4) Neposredno v 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Informatika v sodobni
družbi se lahko vpišejo diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega ali
univerzitetnega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004, če izpolnjujejo
pogoje za vpis v univerzitetni študijski program. Vsi kandidati morajo do prijave
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teme diplomske naloge opraviti dodatne izpite iz izbranih predmetov 1. in/ali 2.
letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 KT predpiše pristojni organ fakultete na
osnovi ugotovljenih razlik med programoma:
- če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne ali
univerzitetne izobrazbe iz sorodnih strokovnih področij (računalništvo in
informatika), mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše
dodatne izpite v obsegu največ 6 KT.
- če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne ali
univerzitetne izobrazbe s področja družboslovne ali poslovne informatike, ki
spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu
pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne izpite v
obsegu največ 12 KT.
- če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne ali
univerzitetne izobrazbe iz ostalih strokovnih področij, ki spadajo v študijska
področja družbene vede ter poslovne in upravne vede, mu pristojni organ
fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne izpite v obsegu največ
30 KT.
- če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne ali
univerzitetne izobrazbe iz ostalih študijskih področij, mu pristojni organ fakultete
na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne izpite v obsegu največ 60 KT.
7. člen
(MAG)
(1) V magistrski študijski program 2. stopnje Informatika v sodobni družbi so predvideni
prehodi:
- iz študijskih programov 2. stopnje,
- za diplomante t. i. nebolonjskih študijskih programov, katerih prehodi so urejeni
v prehodni določbi ZviS-E (16. člen).
(2) Diplomanti
univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004
(nebolonjski študijski programi) se vpišejo v 2. letnik študijskega programa 2. stopnje
Informatika v sodobni družbi, pristojni organ fakultete pa jim predpiše še dodatne
izpite iz prvega letnika študijskega programa 2. stopnje Informatika v sodobni
družbi.
(3) Diplomanti študijskih programov za pridobitev specializacije, sprejetih pred 11. 6.
2004, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, se praviloma vpišejo v
2. letnik študijskega programa 2. stopnje Informatika v sodobni družbi, pristojni
organ fakultete pa jim predpiše še dodatne izpite iz prvega letnika študijskega
programa 2. stopnje Informatika v sodobni družbi.
(4) Neposredno v drugi letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje
Informatika v sodobni družbi se lahko vpiše:
- kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz študijskih področij računalništva in
informatike. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše
dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 6 KT.
- kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja družboslovne ali poslovne
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informatike, ki spada v študijsko področje družbene vede ter poslovne in
upravne vede. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše
dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 12 KT.
kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ostalih strokovnih področij, ki spadajo
v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede. Kandidatu
pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske
obveznosti v obsegu največ 30 KT.
kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ostalih študijskih področij. Kandidatu
pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske
obveznosti v obsegu največ 45 KT.

(5) V magistrski študijski program 2. stopnje Računalništvo in spletne tehnologije so
predvideni prehodi:
- iz študijskih programov 2. stopnje,
- za diplomante t. i. nebolonjskih študijskih programov, katerih prehodi so urejeni
v prehodni določbi ZviS-E (16. člen).
(6) Diplomanti univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004
(nebolonjski študijski programi) se vpišejo v 2. letnik študijskega programa 2. stopnje
Računalništvo in spletne tehnologije, pristojni organ fakultete pa jim predpiše še
dodatne izpite iz prvega letnika študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in
spletne tehnologije.
(7) Diplomanti študijskih programov za pridobitev specializacije, sprejetih pred 11. 6.
2004, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, se praviloma vpišejo v
2. letnik študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in spletne tehnologije,
pristojni organ fakultete pa jim predpiše še dodatne izpite iz prvega letnika
študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in spletne tehnologije.
(8) Neposredno v drugi letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje
Računalništvo in spletne tehnologije se lahko vpiše:
- kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz študijskih področij računalništva in
informatike. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše
dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 7 KT.
- kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja družboslovne ali poslovne
informatike, ki spada v študijsko področje družbene vede ter poslovne in
upravne vede. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše
dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 14 KT.
- kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ostalih strokovnih področij, ki spadajo
v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede. Kandidatu
pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske
obveznosti v obsegu največ 30 KT.
- kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ostalih študijskih področij. Kandidatu
pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne študijske
obveznosti v obsegu največ 45 KT.
Izdaja: 10 Velja od:
25.11.2020

Pripravila: K.
Krapež

Pregledala: K. Rojko, KŠŠZ

Sprejel: Senat FIŠ

(9)

V magistrski študijski program 2. stopnje Podatkovne znanosti so predvideni
prehodi:
- iz študijskih programov 2. stopnje,
- za diplomante t. i. nebolonjskih študijskih programov, katerih prehodi so
urejeni v prehodni določbi ZviS-E (16. člen).

(10)

Diplomanti univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004
(nebolonjski študijski programi) se vpišejo v 2. letnik študijskega programa 2.
stopnje Podatkovne znanosti, pristojni organ fakultete pa jim predpiše še
dodatne izpite iz prvega letnika študijskega programa 2. stopnje Podatkovne
znanosti.

(11)

Diplomanti študijskih programov za pridobitev specializacije, sprejetih pred 11.
6. 2004, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, se praviloma
vpišejo v 2. letnik študijskega programa 2. stopnje Podatkovne znanosti, pristojni
organ fakultete pa jim predpiše še dodatne izpite iz prvega letnika študijskega
programa 2. stopnje Podatkovne znanosti.

(12)

Neposredno v drugi letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje
Podatkovne znanosti se lahko vpiše:
- kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz študijskih področij matematike,
statistike ali računalništva. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave
za vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 7 KT.
- kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, s področja informatike ali drugih
naravoslovnih področij. Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za
vpis predpiše dodatne študijske obveznosti v obsegu največ 13 KT.
- kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ostalih strokovnih področij, ki
spadajo v študijska področja družbene vede ter poslovne in upravne vede.
Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne
študijske obveznosti v obsegu največ 30 KT.
- kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali
specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ostalih študijskih področij.
Kandidatu pristojni organ FIŠ na podlagi prijave za vpis predpiše dodatne
študijske obveznosti v obsegu največ 45 KT.
8. člen
(DR)

(1) V študijski program 3. stopnje Informacijska družba so predvideni prehodi:
- iz študijskih programov 3. stopnje,
- za diplomante t. i. nebolonjskih študijskih programov, katerih prehodi so urejeni
v prehodni določbi ZViS-E (16. člen)
- iz študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti.
(2) Neposredno v 2. letnik doktorskega študijskega programa Informacijska družba se
lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
Izdaja: 10 Velja od:
25.11.2020

Pripravila: K.
Krapež

Pregledala: K. Rojko, KŠŠZ

Sprejel: Senat FIŠ

študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004, in
se mu ob vpisu prizna 60 KT,
- študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
in študijski program za pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 KT,
pri čemer pa mora do konca prvega semestra 2. letnika predložiti dispozicijo svoje
doktorske disertacije.
-

9. člen
(1) Ta merila začnejo veljati naslednji dan po sprejetju na Senatu fakultete.
(2) V študijskih programih, ki so bili akreditirani pred veljavnostjo teh meril, se uskladijo
pogoji za prehode med študijskimi programi s temi merili najkasneje v šestih
mesecih od dneva, ko začnejo veljati.
Predsednik Senata FIŠ
prof. dr. Matej Makarovič

Izdaja
01
02

Datum
izdaje
23.1.2013
23.10.2013

Opis sprememb
Inicialna izdaja
V 2. členu se doda nova 7. alineja, ki se glasi: »Diplomantom, ki se
vpišejo neposredno v drugi ali tretji letnik, se ob vpisu v indeks v
skladu z odločbo dekana vpišejo priznane obveznosti iz prvega oz.
prvega in drugega letnika programa, v katerega se vpisujejo, kot
priznani predmeti z enakim številom kreditom, kot so določeni z
učnim načrtom za te predmete, in določijo dodatne obveznosti v
obliki diferencialnih izpitov.«
1. odstavek 8. člena »Ta merila začnejo veljati v osmih dneh od dne,
ko FIŠ prejme soglasje k njim s strani NAKVISa.« se spremeni tako, da
se glasi: »Ta merila začnejo veljati naslednji dan po sprejetju na
Senatu fakultete.

03

26.2.2014

04

24.2.2015

05

23.6.2015

Izdaja: 10 Velja od:
25.11.2020

Obsežnejša posodobitev in uskladitev s pravilnikom NAKVIS.
Datoteka z označenimi spremembami je na voljo v arhivu.
Obsežnejša posodobitev in uskladitev s pravilnikom NAKVIS.
Datoteka z označenimi spremembami je na voljo v arhivu.
Dodane določbe za RST VS.

Pripravila: K.
Krapež

Pregledala: K. Rojko, KŠŠZ

Sprejel: Senat FIŠ

06

29.1.2016

07

23.4.2018

Dodana merila za prehode na RST VS in spremenjena imena
predmetov. Datoteka z označenimi spremembami je na voljo v
arhivu.
V prvem odstavku 1. člena se na koncu doda ''(v nadaljevanju FIŠ)''.
V drugem odstavku 1. člena se izbriše Fakultete za informacijske
študije v Novem mestu, in se namesto tega zabeleži FIŠ.

08

30.6.2020

09

8.9.2020

10

24.11.2020

Izdaja: 10 Velja od:
25.11.2020

Slovnični popravki.
Menjava termina »diferencilani izpit« s terminom »dodatni izpit«.
Datoteka z označenimi spremembami je na voljo v arhivu.
1. in 2. člen se uskladita z Merili za prehode Sveta Nacionalne
agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
(Uradni list RS, št. 14/19).
V 3. člen se doda novo besedilo, prejšnje besedilo se preštevilči v 4.
člen, prejšnji 5. člen se preštevilči v 6. člen, prejšnji 6. člen se
preštevilči v 7. člen, prejšnji 7. člen se preštevilči v 8. člen in prejšnji 8.
člen se preštevilči v 9. člen.
V 7. členu je dodan prehod v magistrski študijski program
Računalništvo in spletne tehnologije (5. do 8. odstavek).
V 7. členu je dodan prehod v magistrski študijski program
Podatkovne znanosti (9. do 12. odstavek).

Pripravila: K.
Krapež

Pregledala: K. Rojko, KŠŠZ

Sprejel: Senat FIŠ

