Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in
okolje, NTF, UNI-LJ

29. 11. 2022

Predbolonjski programi
NTF › OGRO › Študij › 1. stopnja › Predbolonjski programi

DOKONČANJE ŠTUDIJA (PREDBOLONJSKI PROGRAMI)
Skladno z 48. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZVIS-D) lahko študenti
Dostopnost
predbolonjskih programov končajo izobraževanje pod vpisanimi pogoji, vendar najpozneje do izteka študijskega
●
leta 2015/2016.
●
Pogoji za dokončanje študija:
●
●

●
●

opravljen vpis v vse letnike,
opravljene vse obvezne vaje.

●

OPIS POSTOPKA ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA+
●

●
●

●
●
●
●
●

Izpolnite obrazec Dokončanje študija po prekinitvi (priložen na dnu te strani).
Izpolnjen obrazec natisnite in podpišite.
Priložite fotokopijo vašega indeksa (vse popisane strani).
Oddajte v referat ali priporočeno pošljite na naslov:

●

●

●

●

●

Naravoslovnotehniška fakulteta
Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje
Aškerčeva cesta 12
1000 Ljubljana
»Za Študijsko komisijo«

Vloge se obravnavajo enkrat mesečno, sklep študijske komisije o dokončanju boste prejeli na domači naslov.
Poleg sklepa boste prejeli še položnico za plačilo le-tega (po ceniku UL). Potrdilo o plačilu sklepa pošljite kot
priponko po elektronski pošti ali prinesite v referat, da uredimo dostop do VIS-a (Visokošolski informacijski
sistem za prijavo na izpit ali odjavo).

DIPLOMSKO DELO (prijava in zagovor)+
●

●

●

●

Temo diplomskega dela morate prijaviti vsaj 2 meseca pred zagovorom.
V juliju in avgustu zagovori ne potekajo.
Roki za oddajo diplom ter datumi zagovorov so objavljeni na spletni strani.
Zadnji datum za zagovor diplomskega dela je september 2016!

PLAČILO DIPLOMSKEGA DELA Z ZAGOVOROM+
●

●

Diplomo morate plačati v primeru, da ste bili v času študija redni študent in če je od vašega statusa minilo eno
leto ali več. Izredni študenti ste plačila oproščeni.
Položnico dobite v referatu. Potrdilo o plačilu priložite drugi dokumentaciji ob oddaji diplomskega dela za
zagovor.
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