Na podlagi 2. točke 21. člena Statuta Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze (v
nadaljevanju: fakulteta) je upravni odbor fakultete na svoji seji dne 12. 11. 2019 sprejel naslednji:

PRAVILNIK O MERILIH ZA PREHODE
FAKULTETE ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE NOVE UNIVERZE

1. člen
Ta pravilnik ureja merila za prehode med študijskimi programi (v nadaljevanju: prehod), ki jih izvaja
Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze (v nadaljevanju: FDŠ NU).

2. člen
Prehod je vpis v drugi ali višji letnik visokošolskega študijskega programa FDŠ NU, 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 ter
vpis višješolskega diplomanta v drugi letnik visokošolskega študijskega programa prve stopnje.

V skladu s temi Merili za prehode prehajajo študenti in diplomanti t. i. bolonjskih študijskih programov
in t. i. nebolonjskih študijskih programov, katerih prehodi so urejeni v prehodni določbi ZViS-E (16.
člen).
Prvi študijski program je program, iz katerega študent prehaja. Drugi študijski program je program FDŠ
NU, v katerega študent prehaja.

3. člen
Prehodi so mogoči med študijskimi programi:
-

ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;
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.

Ne glede na ostale določbe teh meril je prehod v študijske programe na FDŠ NU možen le, če študent
izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program na FDŠ NU in, če so na voljo prosta vpisna mesta.

4. člen
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se
lahko kandidat vpiše v isti ali višji letnik v študijskem programu na FDŠ NU.

Kandidat se lahko vključi v višji letnik študijskega programa FDŠ NU, če mu je v postopku priznavanja
zaradi prehoda priznanih vsaj toliko ECTS kot je pogoj za vpis v višji letnik študijskega programa FDŠ
NU.
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.

Priznavanje opravljenih izpitov na prvem programu se opravi v skladu s Pravilnikom o študiju na FDŠ
NU.
Vloge za prehod med študijskimi programi obravnava Študijska komisija.
Vse opravljene in priznane študijske obveznosti po prvem in po drugem študijskem programu so
razvidne iz Priloge k diplomi.

5. člen
(UN JU 1)
V univerzitetni študijski program Javna uprava 1. stopnje lahko prehajajo:





študenti in diplomati univerzitetnih študijskih programov I. stopnje in univerzitetnih študijskih
programov sprejetih pred 11. 6. 2004 (nebolonjski študijski programi),
študenti in diplomati iz visokošolskih strokovnih študijskih programov I. stopnje in
visokošolskih strokovnih študijskih programov sprejetih pred 11. 6. 2004 (nebolonjski študijski
programi),
diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994 (nebolonjski študijski
programi) in diplomanti strokovnih študijskih programov po Zakonu o višjem strokovnem
izobraževanju.

Prehodi so mogoči med študijskimi programi:
 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;
 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.
Kandidat se lahko vključi v isti ali višji letnik študijskega programa Javna uprava 1. stopnje, upoštevaje
obseg priznanih obveznosti in izpolnjevanje pogojev za vpis v 2. oziroma 3. letnik študijskega programa
Javna uprava 1. stopnje. Kandidat mora izpolnjevati tudi vpisne pogoje na programu, na katerega
prehaja. Za reševanje prošenj kandidatov za prehode je pristojna Študijska komisija.

6. člen
(VS UP 1)
V visokošolski strokovni študijski program Upravno pravo 1. stopnje lahko prehajajo:





študenti in diplomati univerzitetnih študijskih programov I. stopnje in univerzitetnih študijskih
programov sprejetih pred 11. 6. 2004 (nebolonjski študijski programi),
študenti in diplomati iz visokošolskih strokovnih študijskih programov I. stopnje in
visokošolskih strokovnih študijskih programov sprejetih pred 11. 6. 2004 (nebolonjski študijski
programi),
diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994 (nebolonjski študijski
programi) in diplomanti strokovnih študijskih programov po Zakonu o višjem strokovnem
izobraževanju

Prehodi so mogoči med študijskimi programi:
 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;
 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.
Kandidat se lahko vključi v isti ali višji letnik študijskega programa Upravno pravo 1. stopnje, upoštevaje
obseg priznanih obveznosti in izpolnjevanje pogojev za vpis v 2. oziroma 3. letnik študijskega programa
Upravno pravo 1. stopnje. Kandidat mora izpolnjevati tudi vpisne pogoje na programu, na katerega
prehaja. Za reševanje prošenj kandidatov za prehode je pristojna Študijska komisija.

7. člen
(MAG JU 2)

V magistrski študijski program Javna uprava 2. stopnje lahko prehajajo:




študenti in diplomati magistrskih študijskih programov II. stopnje,
diplomanti univerzitetnih študijskih programov sprejetih pred 11. 6. 2004 (nebolonjski študijski
programi),
diplomanti študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali
visokošolski strokovni program, sprejetih pred 11. 6. 2004 (nebolonjski študijski programi)

Prehodi so mogoči med študijskimi programi:
 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;
 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.

Kandidat se lahko vključi v drugi letnik študijskega programa Javna uprava 2. stopnje, če mu je v
postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko ECTS kot je pogoj za vpis v višji letnik
študijskega programa Javna uprava 2. stopnje. Študent mora izpolnjevati tudi vpisne pogoje na
programu, na katerega prehaja. Za reševanje prošenj kandidatov za prehode je pristojna Študijska
komisija.
8. člen
(MAG MDŠ 2)

V magistrski študijski program Mednarodne in diplomatske študije 2. stopnje lahko prehajajo:




študenti in diplomati magistrskih študijskih programov II. stopnje,
diplomati univerzitetnih študijskih programov sprejetih pred 11. 6. 2004 (nebolonjski študijski
programi),
diplomanti študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali
visokošolski strokovni program, sprejetih pred 11. 6. 2004 (nebolonjski študijski programi)

Prehodi so mogoči med študijskimi programi:
 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;
 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.
Kandidat se lahko vključi v drugi letnik študijskega programa Mednarodne in diplomatske študije 2.
stopnje, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko ECTS kot je pogoj za vpis
v višji letnik študijskega programa Mednarodne in diplomatske študije 2. stopnje. Študent mora
izpolnjevati tudi vpisne pogoje na programu, na katerega prehaja. Za reševanje prošenj kandidatov za
prehode je pristojna Študijska komisija.

9. člen
(DR JU 3)
V doktorski študijski program Javna uprava 3. stopnje lahko prehajajo:




študenti in diplomanti doktorskih študijskih programov III. stopnje,
študenti in diplomanti študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti sprejetih pred
11. 6. 2004 (nebolonjski študijski programi),
študenti in diplomanti študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem
študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004
(nebolonjski študijski programi)

Prehodi so mogoči med študijskimi programi:
 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;



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.

Kandidat se lahko vključi v isti ali višji letnik študijskega programa Javna uprava 3. stopnje, upoštevaje
obseg priznanih obveznosti in izpolnjevanje pogojev za vpis v 2. ali 3. letnik študijskega programa Javna
uprava 3. stopnje. Kandidat mora izpolnjevati tudi vpisne pogoje na programu, na katerega prehaja. Za
reševanje prošenj kandidatov za prehode je pristojna Študijska komisija.

10. člen
(DR MDŠ 3)
V doktorski študijski program Mednarodne in diplomatske študije 3. stopnje lahko prehajajo:




študenti in diplomanti doktorskih študijskih programov III. stopnje,
študenti in diplomanti študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti sprejetih pred
11. 6. 2004 (nebolonjski študijski programi),
študenti in diplomanti študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem
študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004
(nebolonjski študijski programi)

Prehodi so mogoči med študijskimi programi:
 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;
 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.
Kandidat se lahko vključi v isti ali višji letnik študijskega programa Mednarodne in diplomatske študije
3. stopnje, upoštevaje obseg priznanih obveznosti in izpolnjevanje pogojev za vpis v 2. ali 3. letnik
študijskega programa Mednarodne in diplomatske študije 3. stopnje. Kandidat mora izpolnjevati tudi
vpisne pogoje na programu, na katerega prehaja. Za reševanje prošenj kandidatov za prehode je
pristojna Študijska komisija.

11. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na upravnem odboru fakultete.
Sprejeti pravilnik se objavi na spletni strani fakultete.

V Kranju, 12. 11. 2019

Prof. dr. Peter Jambrek
Predsednik UO

