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Na osnovi 51., 54., 77., 78. in 110. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v 
Novem mestu (Uradni list RS, št. 46/17), je Senat Fakultete za informacijske študije v 
Novem mestu dne 04.11.2014, na svoji 2. seji, sprejel in dne 23.04.2018, na svoji 28. seji 
dopolnil in 25. 07. 2019, na svoji 55. seji sprejel čistopis za  
 

NAVODILA ZA IZVAJANJE IZREDNEGA ŠTUDIJA IN IZVAJANJE PREDMETOV V OKVIRU 
ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV S KONZULTACIJAMI IN V ZMANJŠANEM OBSEGU 

NEPOSREDNEGA PEDAGOŠKEGA DELA V PREDAVALNICI 
 

 
I. del: IZVAJANJE IZREDNEGA ŠTUDIJA 
 

1) Študijski programi na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu (v 
nadaljevanju: fakulteta) se lahko izvajajo kot izredni študij; če narava študija (37. 
člen Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 
40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D in 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) to 
omogoča, se s študijskim programom lahko prilagodita organizacija in časovna 
razporeditev predavanj, seminarjev in vaj možnostim študentov (izredni študij).  

2) Izredni študij predstavlja organizacijsko prilagojeno izvedbo študijskega programa. 
Namenjen je predvsem zaposlenim študentom, ki jim je, zaradi delovnih obveznosti, 
onemogočeno vključevanje v redni študij. 

3) Izvajanje izrednega študija v posameznem študijskem letu se opredeli v razpisu za 
vpis. 

4) Izredni študij se izvaja v skladu z naslednjimi splošnimi načeli: 
• izredni študij je po vsebini in zahtevnosti enak rednemu; 
• v primeru izvedbe manjšega števila ur neposrednega pedagoškega dela v 

predavalnici glede na učni načrt, se le-te ustrezno nadomesti s sodobnimi 
oblikami poučevanja (predavanja, vaje in/ali gradiva) v e-učilnici ipd.; 

• študenti in diplomanti izrednega študija morajo dosegati vse splošne in 
predmetno-specifične kompetence, opredeljene s študijskim programom; 

• organizirane oblike pedagoškega dela v predavalnici se praviloma razporejajo 
zunaj običajnega delovnika in strnjeno (običajno po načelu zaporedja 
predmetov); 

• pri oblikovanju urnika fakulteta predvidi uravnoteženo študijsko obremenitev 
študentov, ki študentom omogoča kontinuiran študij in tekoče opravljanje 
študijskih obveznosti; 

• o načinu izvajanja izrednega študija odloča Senat fakultete za vsako 
posamezno študijsko leto. 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20124320
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II. del - IZVAJANJE PREDMETOV V OKVIRU ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV S 
KONZULTACIJAMI IN V ZMANJŠANEM OBSEGU NEPOSREDNEGA PEDAGOŠKEGA 
DELA V PREDAVALNICI 

 
5) Konzultacije predstavljajo, v skladu z Merili za vrednotenje dela visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, obliko 
neposredne pedagoške obveznosti. 

6) Ta navodila določajo pogoje za izvajanje posameznih predmetov v okviru študijskih 
programov s konzultacijami ali v manjšem obsegu neposrednega pedagoškega 
dela v predavalnici, kot je predviden v učnem načrtu, v primeru, ko se ta oblika 
izvedbe, zaradi manjšega števila študentov pri posameznem predmetu, dopolni s 
sodobnimi oblikami poučevanja (predavanja, vaje in/ali gradiva) v e-učilnici ipd. 

7) Izvedba predmeta v obliki konzultacij ali v manjšem obsegu neposrednega 
pedagoškega dela v predavalnici mora omogočiti, da študenti lahko dosežejo 
splošne in predmetno-specifične kompetence, opredeljene s študijskim 
programom in učnim načrtom predmeta. 

8) Konzultacije ali manjši obseg neposrednega pedagoškega dela v predavalnici pri 
posameznem predmetu se lahko izvede v naslednjih primerih: 
• če se posamezen izbirni predmet izvaja za deset (10) ali manj študentov, 
• če gre za obvezni predmet, ki se izvaja v tujem jeziku in se izvaja za deset (10) 

ali manj študentov, 
• če se posamezen obvezni predmet izvaja za pet (5) ali manj študentov. 

9) O načinu izvajanja konzultacij ali manjšega obsega neposrednega pedagoškega 
dela v predavalnici za posamezen predmet odloča Senat fakultete za vsako 
posamezno študijsko leto. 

 
 

Predsednik Senata FIŠ 
                                                                                    prof. dr. Dejan Jelovac, l.r. 
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Izdaja Datum 
izdaje 

Opis sprememb 

01 04.11.2014 Inicialna izdaja. 
02 23.04.2018 Sprememba številke členov v Statutu, ki se nanašajo na Navodila za 

izvajanje izrednega študija in izvajanje predmetov s konzultacijami 
in v zmanjšanem obsegu. 
V 1. členu dodane številke objav v Uradnem listu Zakona v visokem 
šolstvu. 

03 25.07.2019 Čistopis 
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