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PREDSTAVITEV
Fakulteta za državne in evropske študije je vidna članica Nove Univerze, katere prvi cilj je postati
elitna univerza glede kakovosti študijskih programov z mednarodno primerljivostjo ob
upoštevanju visokih etičnih meril na vseh področjih. Izbor predavateljev in profesorjev z
neprecenljivimi domačimi in tujimi izkušnjami nam omogoča, da lahko na vas, drage študentke
in študenti, prenašamo z leti nabrano in preizkušeno akademsko znanje ter praktične doktrine.
V zadnjih letih smo naredili veliko pomembnih korakov, poleg posodobljenih študijskih
programov smo pridobili številne raziskovalne programe in projekte, v katere se vključujejo tudi
študenti, vključili smo se v mednarodne izobraževalne in raziskovalne tokove ter postali
prepoznavni in spoštovani tako v domačem kot tujem prostoru.
Fakulteta izvaja izobraževalno dejavnost na področju družbenih ved ter na področju poslovnih in
upravnih ved. Akreditiranih ima šest študijskih programov na vseh treh stopnjah visokošolskega
izobraževanja. Visokošolski strokovni študijski program Upravno pravo in univerzitetni
dodiplomski študijski program Javna uprava študente usposablja za samostojno, kakovostno in
učinkovito delovanje na področju javne uprave, saj študentje tekom študija pridobijo temeljna
znanja s področja javne uprave, upravnega in upravnega procesnega prava, državne ureditve,
človekovih pravic, posebnih upravnih postopkov, prava javnih uslužbencev, upravnega spora ter
evropskega ustavnega prava. Oba programa omogočata vpis na podiplomska magistrska
programa
Javna uprava in Mednarodne in diplomatske študije in dalje na doktorska študija Javna uprava
in Mednarodne in diplomatske študije. To so izzivi, ki sledijo želji po novem znanju,
raziskovanju, akademskemu druženju ter ostalih študijskih aktivnostih. Programi niso usmerjeni
le v podajanje novih znanj, temveč v izgradnjo vaše celovite ter zrele osebnosti.
Vabim vas torej, da nas obiščete, se nam pridružite ter obogatite svoje znanje. S sodelavci Fakultete
za državne in evropske študije si bomo vedno prizadevali, da boste študenti tudi po zaključku
izobraževanja ostali povezani z fakulteto za državne in evropske študije, se radi vračali z novimi in
svežimi idejami ter z nami sklepali prijateljske, poslovne ali akademske veze. Vsem, ki ste ali se
nam boste priključili, pa želim prijetno in zadovoljstva polno študijsko izkušnjo.

ŠTUDIJ V KRANJU
Sedež fakultete za državne in evropske študije je v Kranju, na naslovu Žanova ulica 3, 1000 Kranj.
Kranj je prijetno zgodovinsko mesto na skalnatem pomolu nad sotočjem planinskih rek Save in
Kokre. O davni preteklosti Kranja govorijo arheološke najdbe, staro mestno jedro in obzidje ter
obrambni stolpi. Tisto, po čemer je Kranj še posebej znan so:




Prešernov grob v Prešernovem gaju,
Prešernov spominski muzej in
Prešernovo gledališče s spomenikom dr. Franceta Prešerna.

Dostop do fakultete je možen:
1.
2.
3.

z avtomobilom: parkirišče se nahaja pred fakulteto
z mestnim avtobusom
z vlakom.

Fakulteta razpolaga s predavalnicami ter sejnimi sobami. V neposredni bližini lokacije se nahajajo
številni gostinski lokali s katerimi se lahko dogovorite za postrežbo na dogodkih, udeleženci vaših
izobraževalnih dogodkov pa imajo možnost nakupa toplih ali hladnih napitkov tudi iz
samopostrežnih avtomatov.
Predavalnice so udobne in ustrezno opremljene z vsemi sodobnimi učnimi in tehničnimi pripomočki
(projekcijska površina in projektor, računalniki z internetno povezavo, brezžično omrežje,
ozvočenje, ipd.).
Poleg teh so v prostorih fakultete na voljo tudi sejne sobe, v katerih običajno potekajo sestanki
osebja, individualne konzultacije, govorilne ure ter zagovori zaključnih del.

ŠTUDIJ V LJUBLJANI
Dislocirana enota fakultete za državne in evropske študije se nahaja v samem centru Ljubljane.
Ljubljana je politično, znanstveno in kulturno središče slovenskega naroda ter z nekaj več kot 288.000
prebivalci hkrati največje mesto v Sloveniji in njen najpomembnejši gospodarski center.
Mesto še posebej karakterizira tipično zlivanje staro meščanske arhitekture z novejšim arhitekturnimi
trendi. Ljubljana je mesto kulture, je dom številnih gledališč, muzejev in galerij, ponaša pa se tudi z
eno najstarejših filharmonij na svetu. V toplejših mesecih številne kavarniške mizice in stoli napolnijo
obrežje Ljubljanice ter trge starega mestnega jedra. Tu se Ljubljančani srečujemo ob jutranji kavi, po
skoraj obveznem sobotnem obisku ljubljanske tržnice ali nedeljskega bolšjega trga, ali pa na večernem
klepetu s prijatelji. Prvi vtis, ki ga obiskovalec običajno dobi o Ljubljani je, da je to izredno mlado
mesto, saj mu daje poseben utrip več kot 50.000 študentov.
Prostori fakultete za državne in evropske študije se nahajajo na naslovu Mestni trg 23, 1000
Ljubljana.

Dostop do fakultete je možen:
1. z avtomobilom: najbližje parkirišče je garažna hiša na Kongresnem trgu,
2. z mestnim avtobusom: bližnji postajališči sta Šubičeva (Maxi market) in Krekov trg,
3. z vlakom: od glavne železniške postaje je fakulteta oddaljena 1,4 km.
Fakulteta razpolaga s 5 predavalnicami ter 2 sejnima sobama. V neposredni bližini lokacije se
nahajajo številni gostinski lokali s katerimi se lahko dogovorite za postrežbo na dogodkih,
udeleženci vaših izobraževalnih dogodkov pa imajo možnost nakupa toplih ali hladnih napitkov
tudi iz samopostrežnih avtomatov.
Predavalnice so udobne in ustrezno opremljene z vsemi sodobnimi učnimi in tehničnimi
pripomočki (projekcijska površina in projektor, računalniki z internetno povezavo, brezžično
omrežje, ozvočenje, ipd.).
Poleg teh sta v prostorih fakultete na voljo tudi dve sejni sobi, v katerih običajno potekajo sestanki
osebja, individualne konzultacije, govorilne ure ter zagovori zaključnih del.

ŠTUDIJ V MARIBORU
Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji, prestolnica tradicionalne pokrajine Štajerske in središče
Mestne občine Maribor. Velja za gospodarsko, finančno, upravno, izobraževalno, kulturno, trgovsko
in turistično središče severovzhodne Slovenije.
Predavanja se v Mariboru izvajajo na Črtomirovi ulici 11, 2000 Maribor, v 2. nadstropju.

KONTAKTNI PODATKI FAKULTETE

Referat za študentske in študijske zadeve

Žanova ulica 3, 4000 Kranj
Uradne ure: ponedeljek – petek: od 10:00 do
12:00 T: 04/ 260 18 50 (Urška Jambrek)
T: 04/ 260 18 57 (Nuša
Arko) E: info@fds.novauni.si
E: referat@fds.nova-uni.si
Cilj referata za študentske in študijske zadeve na fakulteti za državne in evropske študije je celovita
izobrazba ter pomoč študentom. Referat za študijske in študentske zadeve, ki deluje na sedežu
fakultete v Kranju je komunikacijsko središče fakultete. Prve informacije v zvezi s prijavo, vpisom,
potekom študija dobi kandidat prav tam. Referat na sedežu in dislocirani enoti v Ljubljani ter
Mariboru skrbijo za pravočasno urejanje vseh študentskih zadev, ki so povezane s študijskim
procesom posameznika (pravicami in dolžnostmi, urniki ter izpitnimi roki) in za komunikacijo na
relaciji tajništvo /referat – profesor – študent.
Poleg tega si referat za študentske in študijske zadeve prizadeva za spodbujanje celotnega
izobraževanja študentov, torej intelektualno učenje kakor tudi njihov osebni razvoj.
Na naši spletni strani imamo objavljena tudi pogosta vprašanja v zvezi s študijem, izpiti, vpisom
ipd.

Mednarodna pisarna in Karierni center

Žanova ulica 3, 4000 Kranj
Uradne ure: ponedeljek – petek: od 10:00 do
12:00 T: 00386 4 260 18 59
E: ana.kozar@fds.nova-uni.si

Eden od ciljev Fakultete za državne in evropske študije je tudi svetovati svojim diplomantom pri
njihovih odločitvah za poklicno kariero in nadaljnji študij. Vedeti, kaj želite delati po dokončani
diplomi ni enostavno. Fakulteta za državne in evropske študije svojim trenutnim in bodočim
študentom zagotavlja pomoč pri iskanju prve zaposlitve oziroma pri nadaljevanju poklicne poti.
Fakulteta nudi podporo pri sprejemanju poklicnih in študijskih odločitev. Fakulteta poskuša z
različnimi dejavnosti zvišati zaposljivost svojih diplomantov tako v zasebnem kot tudi javnem
sektorju. Med člani akademskega zbora Fakultete za državne in evropske študije je veliko
posameznikov, ki so se na takšen ali drugačen način odločili za različno poklicno pot ter, zato lahko
s svojimi konkretnimi izkušnjami lahko pripomorejo k lažjim odločitvam diplomantov.
Fakulteta v okviru kariernega centra skrbi tudi za ohranjanje stikov s študenti po končanem študiju
ter prispeva k večji prepoznavnosti fakultete. Fakulteta letno prireja srečanje njenih diplomantov.
Vsi diplomanti so mesečno vabljeni na srečanja Akademskega foruma fakultete.
Karierni center je upravna vez med alumni in fakulteto ter referenčna točka bodočih in obstoječih

študentov. Karierni center nudi pomoč pri odločanju za študij na fakulteti, svetuje pri načrtovanju
kariere ter spremlja kariere diplomantov fakultete.

Univerzitetna knjižnica in Založba Nove Univerze
Mestni trg 23, 1000 Ljubljana
Uradne ure: ponedeljek-petek: 10.0018.00
T: 386 1 251 44 85
E: knjiznica@nova-uni.si
Spletna stran: https://novauni.si/index.php/sl/knjiznica.

Univerzitetna knjižnica Nove univerze (UKNU) zagotavlja knjižnično-informacijsko dejavnost in
optimalne pogoje za študij ter znanstveno-raziskovalno delo na članicah Nove univerze.
Univerzitetna knjižnica Nove univerze (UKNU) zbira, obdeluje, hrani in posreduje slovensko in
tujo znanstveno literaturo, ki pokriva študijska področja članic univerze, vsem študentom, članom
akademskega zbora, raziskovalcem in drugim zaposlenim na univerzi. Za študijske programe
fakultete za državne in evropske študije NU, zagotavlja UKNU po dva izvoda temeljne literature
za predmete, slovenske in tuje znanstvene monografije, zakone s komentarji, ter domače in tuje
periodične publikacije.
UKNU zagotavlja dostop do gradiva, kjer se izvaja študijski proces na NU, in sicer za fakulteto v
Centralni enoti v Kranju ter v Ljubljani. Skladno s standardi za visokošolske knjižnice zagotavlja
UKNU tudi primerne študijske prostore ter čitalniška mesta z računalniki. Urnik odprtosti knjižnice
je prilagojen potrebam in številu študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter urniku
študijskih programov fakultete.

Pogodbeno sodeluje UKNU z javnimi in drugimi knjižnicami, omogoča uporabnikom primerno
dodatno uporabo virov in storitev. Sodelovanje je sklenjeno med drugim s Centralno pravosodno
knjižnico, UKNU pa sodeluje tudi s knjižnico Pravne fakultete Univerze v Ljubljani ter
medknjižnično z vsemi visokošolskimi in splošnimi ter strokovnimi slovenskimi knjižnicami.

BAZE ZNANJA
Dostop do baz znanja je mogoč na povezavi: https://www.nova-uni.si/index.php/sl/baze-znanja
Za dostop do baz se obrnite na knjižnico v času uradnih ur ali po elektronski pošti.
Univerzitetna knjižnica Nove univerze omogoča:
1. E-dostop do polnih besedil zaključnih nalog študentov Nove univerze (repozitorij ReVIS)
2. E-dostop do slovenskih in tujih informacijskih virov (baze podatkov)

Profesorji
Na fakulteti za državne in evropske študije so profesorji zelo prijazni in pripravljeni
pomagati. Rezultati anket so pokazali, da je komunikacija študentov s profesorji redko
težava.
Po vsej verjetnosti vam bodo profesorji v učnem načrtu oz. na predavanjih povedali,
kateri je najprimernejši način vzpostavitve komunikacije.
KAKO VZPOSTAVITI KOMUNIKACIJO S PROFESORJEM?
V kolikor imate kakšno vprašanje za profesorja lahko to storite po predavanjih ali na
govorilnih urah. Prav tako lahko pošljete e-poštno sporočilo vašim profesorjem, kateri
vam bodo odgovorili v najkrajšem možnem času.
Profesorji naše študente spodbujajo k vprašanjem, ampak ko je odgovor jasno napisan v
učnem načrtu, obstaja verjetnost, da bo to profesorja vznemirilo. Najprej preverite učni
načrt preden poizkušate vzpostaviti povezavo z vašim profesorjem. V kolikor odgovora
ne najdete v učnem načrtu, poizkusite postaviti vaša vprašanja jasno in jedrnato.
V nadaljevanju vam bomo predstavili tri nasvete za uspešno komunikacijo s profesorji:
1. Naj vas nebo strah poslati e-pošto. V kolikor imate vprašanje ali pomisleke
glede predmeta, ki je obravnavan v okviru vašega študijskega programa, se ne
bojte poslati profesorju e-pošto. Profesorji pričakujejo, da boste imeli vprašanja
na katera vam bodo v najkrajšem možnem času odgovorili. Pri pisanju e-pošte
bodi vedno vljudni in zastavite vaša vprašanja jasno.
2. Dogovorite se za govorilne ure. Čas govorilnih ur profesorji navedejo v učni
načrt in so pogosto na voljo tudi po dogovoru. Profesorju pošljite e-pošto, da bi
določili čas za pogovor. Profesorji želijo, da dosegati najboljše rezultate, zato so
tukaj da vam pomagajo!
3. Vsa vprašanja zastavite v eno e-poštno sporočilo in jih jasno navedite. Ne
pošiljate več e-poštnih sporočil, zaradi kateri bodo poštni nabiralniki vaših
profesorjev preobremenjeni.

ŠTUDENTSKO TUTORSTVO

Kaj sploh je tutorstvo?
Na to vprašanje najlažje odgovorimo tako: tutorstvo je organizirana pomoč študentom in
študentkam. S tutorstvom želimo olajšati vključevanje študentov v univerzitetno okolje in jim
svetovati pri študiju, kot tudi pri reševanju morebitnih problemov, s katerimi se soočajo.
Tutorstvo pomeni proces podpore izobraževanju, v katerem tutor, ki je strokovnjak z izkušnjami
na določenem področju, na tutorande prenaša svoje kompetence, izkušnje in poznanstva.
Na fakulteti za mednarodne in evropske študije Nove univerze podpiramo štiri osnovne oblike
tutorstva, in sicer uvajalno tutorstvo, predmetno tutorstvo, tutorstvo za tuje študente in tutorstvo za
študente s posebnimi potrebami.
UVAJALNO TUTORSTVO je namenjeno študentom 1. letnika, ki so vstopili v novo študijsko
okolje. Uvajalni tutorji predstavijo učinkovite načine študiranja in pripravljanja na izpite, osnovne
informacije o predmetih 1. letnika in predstavijo obštudijske dejavnosti.
PREDMETNO TUTORSTVO je osredotočeno na določen predmet. Študentje tutorji, ki so se
izkazali pri določenem predmetu, ponudijo študentom dodatno pomoč pri razumevanju in
osvajanju študijske snovi posameznih predmetov.
TUTORSTVO ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI je namenjeno študentom, ki
se med študijem spopadajo z različnimi ovirami. Tutor usmerja študenta s posebnimi potrebami v
razvoj tistih zmožnosti, ki mu omogočajo uspešno vključevanje v študijsko delo in študentsko
življenje. Opravlja se individualno in je tako prilagojeno potrebam vsakega posameznega študenta.
TUTORSTVO ZA TUJE ŠTUDENTE (največkrat gre za tuje študente, ki pridejo k nam na
izmenjavo v okviru programov ERASMUS. Namenjeno je tujim študentom, ki se srečujejo z
raznimi zadregami in ovirami pri selitvi v drugo državo.
Med osnovne naloge tutorjev za tuje študente
sodijo nudenje raznovrstnih informacij o
študentskem in obštudijskem življenju na fakulteti,
pomoč pri urejanju administrativnih zadev ter
pomoč pri premagovanju kulturnih razlik.
Delo teh tutorjev poteka v tesnem sodelovanju
z Mednarodno pisarno.

ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI

Fakulteta za evropske in državne študije omogoča študentom s posebnimi potrebami ustrezne
prilagoditve študijskega procesa, ki zagotavljajo njihovo enakopravno sodelovanje in vključevanje
v vse postopke na fakulteti. S tem fakulteta skrbi za zagotavljanje enakih pravic ter dostopnost do
informacij, ki so na voljo javnosti.
Študenti s posebnimi potrebami na fakulteti za državne in evropske študije so skladno s Pravilnikom
o študiju upravičeni do posebnih ugodnosti. Ta določa pogoje za dodeljevanje statusa študenta s
posebnimi potrebami in splošne pravice ter prilagoditve študijskega procesa. Za uveljavljanje pravic,
ki izhajajo iz omenjenega Pravilnika, morajo študenti podati vlogo na Komisijo za študijske zadeve
na fakulteti za državne in evropske študije.
V konkretnih primerih fakulteta omogoča individualizirane postopke, ki temeljijo na usklajevanju
individualnih potreb študenta na eni strani in značilnostim posameznega študijskega programa na
drugi strani. Podporo na področju vpisa, uvajanja v študijski proces, prilagoditve študijskega gradiva
in študijske podpore študentom s posebnimi potrebami ponuja referat fakultete.
KONTAKT: referat@fds.nova-uni.si
Tudi Karierni center fakultete za državne in evropske študije omogoča študentom s posebnimi
potrebami razne oblike individualne pomoči. Pri tem omogoča individualno karierno svetovanje,
podporo pri izbiri študija, podporo ob uvajanju v študijski proces, pomoč pri pripravi kariernega
načrta, različne brezplačne delavnice za pridobivanje dodatnih znanj, obiske delovnih okolij,
predstavitve delodajalcev, pomoč ob prehodu v zaposlitev (priprava pisne predstavitve, priprava
inovativne predstavitve delodajalcu) in druge aktivnosti.
KONTAKT: ana.kozar@fds.nova-uni.si
Fakulteta za državne in evropske študije omogoča še dodatno prilagoditev študijskega procesa s
pomočjo E-študija. Tovrstni študij predstavlja izjemno priložnost za mnoge, ki jim klasična oblika
študija ne ustreza, ter je primeren tako za študente, ki mnogo potujejo ali stanujejo v oddaljenih
predelih Slovenije oz. v tujini, še posebej pa prijazen do študentov s posebnimi potrebami. Prednosti
E-študija se skrivajo v fleksibilnosti študija in možnosti individualnega prilagajanja tempa učenja
posameznikovim potrebam. Poleg tega se v mnogih primerih povprečni čas učenja skrajša, študijski
rezultati pa izboljšajo, saj je študentu:
 omogočen neomejen vpogled v videoposnetke predavanj in elektronsko učno snov,
 omogočena interaktivna udeležba izbranih diskusij in razprav ob izbranem terminu,
 omogočeno individualno spremljanje študijskega napredka,
 ter omogočeno prilagajanje velikost pisave in glasnosti posnetkov za študente, ki imajo
težave z vidom ali sluhom.

ŠTUDENTISKI SVET
Strogo organizacijsko gledano je Študentski svet fakultete za državne in evropske študije organ
fakultete in je zastopnik interesov študentov fakultete. Določen je z Zakonom o visokem šolstvu,
Statutom fakultete in s Poslovnikom študentskega sveta. V danem okvirju predstavlja in zastopa
interese študentov, skrbi za njihovo dobrobit, obravnava in daje pristojnim organom fakultete
mnenje o statutu fakultete, podaja mnenje glede vseh zadev, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti
študentov ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov. Študentski svet sestavlja
do deset predstavnikov študentov, ki jih izvolijo študentje fakultete neposredno na volitvah, mandat
izvoljenih članov študentskega sveta pa traja eno leto.
Vendar tisto, kar daje Študentskemu svetu dodatno dimenzijo in vsebino je to, da neguje in skrbi
za nenehen dialog med fakulteto in njenimi študenti. V danem kontekstu je torej primarno
poslanstvo Študentskega sveta predvsem to, da skupaj z študenti fakultete za državne in evropske
študije skozi dialog soustvarja kvalitetno in brezčasno akademijo, ki temelji na znanju, izkušnjah,
medsebojni vpetosti in sodelovanju. Tekom tega procesa študenti tako pridobijo tudi nepogrešljive
kompetence in znanja, ki jih v okvirju klasičnega študijskega procesa ne bi uspeli pridobiti. Tako
ne samo, da študenti gradijo kvalitetnejšo fakulteto, temveč tudi fakulteta s tem gradi kvalitetnejše
študente.
Poslanstvo Študentskega sveta zatorej ni zgolj zastopanje interesov študentov in izvajanje
interesnih dejavnosti, temveč predvsem soustvarjanje kvalitetne visokošolske institucije na katero
bodo študenti lahko ponosni.
Kontaktirate nas lahko na našem elektronskem naslovu: studentski.svet@fds.nova-uni.si.

ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2019/2020

1. semester

Obdobje izvajanja predavanj in
vaj

1. oktober 2019 – 17. januar 2020

1. izpitno obdobje

20. januar – 14. februar 2020

1. okt. 2019

Otvoritev študijskega leta

31. okt. 2019

Dan reformacije, praznik (dela prosti dan)

1. nov. 2019

Dan spomina na mrtve, praznik (dela prosti dan)

28. okt.-1. nov. 2019

Jesenske počitnice

23. dec. – 2. jan. 2020

Novoletne počitnice

1. jan. – 2. jan. 2020

Novo leto, praznik (dela prosti dan)

8. feb. 2019

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik (dela prost dan)

14. in 15. feb. 2020

Informativni dan za dodiplomski študij

2. semester

Obdobje izvajanja predavanj in
vaj

17. februar – 22. maj 2020

2. izpitno obdobje

25. maj – 3. julij 2020

12. apr. 2020

Velika noč, praznik (dela prosti dan)

13. apr. 2020

Velikonočni ponedeljek, praznik (dela prosti dan)

27. apr. 2020

Dan upora proti okupatorju, praznik (dela prosti dan)

27. apr. - 1. maj 2020

Prvomajske počitnice

18. maj - 22. maj 2020

Spomladanska šola FSMŠ

25. jun. 2020

Dan državnosti, praznik (dela prosti dan)

13. jul. - 14. avg. 2020

Poletne počitnice

15. avg. 2020

Marijino vnebovzetje, praznik (dela prosti dan)

17. avg. - 11.sept. 2020

3. izpitno obdobje

14. sept. – 18. sept. 2020

Poletna šola EVRO-PF

PRAVNI AKTI
Pravni akti fakultete in Nove univerze so objavljeni na spletni strani fakultete na
povezavi https://fds.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/pravni-akti/in v Vis sistemu.
Pomembni pravni akti za študij:
-

Statut fakultete za državne in evropske študije Nove univerze

Ta statut je temeljni splošni pravni akt, ki določa osnovno ureditev fakultete
za državne in evropske študije. Med drugim so v statutu opredeljene tudi
temeljne pravice in obveznosti študentov.
V 89. členu pričujočega dokumenta je opredeljena pravica študentov zoper
odločitve, ki jih organi fakultete sprejemajo o njihovih pravicah, obveznostih
in odgovornostih. Pritožbo lahko študent vloži v petnajstih dneh od dneva, ko je
izvedel za kršitev pravice oziroma ko mu je bila vročena odločitev, s katerim je bila
njegova pravica kratena. O pritožbi študenta odloča dekan, če ni s tem statutom ali
drugim aktom drugače določeno. Sklep o pritožbi mora biti izdan in vročen študentu
najpozneje v roku 30 dni od njene vložitve. Sklep dekana o pritožbi je dokončen in
ga ni mogoče izpodbijati z rednimi pravnimi sredstvi. Zoper dokončno odločitev
pristojnega organa fakultete o pridobitvi oziroma izgubi statusa študenta in o drugih
zadevah v zvezi s študijem se lahko sproži upravni spor.
 Pravilnik o študiju na Fakulteti za državne in evropske študije Nove univerze
Ta pravilnik ureja vpisne pogoje za vpis v dodiplomski študij, napredovanje v višji
letnik, ponovni vpis v letnik, vzporedni študij, menjavo načina študija, izpis, status
študenta, nadaljevanje študija po prekinitvi, dokončanje študija, izbiro teme in določitev
mentorja, izdelavo in oddajo ter zagovor zaključnega dela na Fakulteti za državne in
evropske študije Nove univerze.
V pričujočem dokumentu je v 217. členu opredeljen tudi ugovor zoper oceno.
Obrazložen ugovor lahko študent vloži v roku štirih dni od dneva vpogleda v izpit.
Vpogled v izpit študent lahko zahteva v roku petnajst dni po prejemu ocene. Fakulteta
je dolžna pisni izdelek priskrbeti v roku osmih dni po zaprosilu. Referat posreduje
ugovor nosilcu predmeta v roku treh dni po prejemu ugovora. Če nosilec predmeta v treh
dneh po prejemu ugovora referatu sporoči, da namerava oceno spremeniti ali
da je pri vpisu v zapisnik prišlo do napake.
Če nosilec predmeta v treh dneh po prejemu ugovora referatu sporoči, da ni razloga za
spremembo ocene, ali če ne sporoči ničesar, referat o tem obvesti dekana, ki imenuje dvočlansko

komisijo in določi predsednika le-te. Nosilec predmeta ne more biti član komisije. Če je vložen
ugovor zoper oceno pri ustnem izpitu, komisija v sedmih dneh po svojem imenovanju ponovno
izpraša in oceni študenta.

Če je vložen ugovor zoper oceno pri pisnem izpitu, komisija v sedmih dneh po svojem
imenovanju pregleda in ponovno oceni študentov pisni izdelek. Določbe drugega in tretjega
odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primeru, če je izpit pisen in usten. O postopku
ponovne ocene izpita komisija naredi zapisnik, ki ga podpišeta oba člana in ga posredujeta
dekanu. Zapisnik vsebuje razloge za potrditev oziroma spremembo ocene. Dekan izda sklep o
ugovoru, ki je dokončen.

 Pravilnik o študijski praksi
S tem pravilnikom se ureja temeljna vprašanja, povezana z obvezno prakso študentov
dodiplomskih in magistrskih študijskih programov članic Nove univerze. Pravilnik ureja
proces opravljanja prakse, cilje prakse, trajanje prakse ter pravice in dolžnosti vključenih
subjektov.
 Pravilnik o vsebini in obliki diplom Nove univerze
Ta pravilnik določa obliko, vsebino in postopek za izdajo diplom in potrdil o drugih
oblikah izobraževanja. Diplomo dobi študentka ali študent, ki opravi vse obveznosti po
študijskem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.
 Etični kodeks Nove univerze
Kodeks opredeljuje minimalne etične standarde članov univerzitetne skupnosti Nove
univerze, ki naj pri udejanjanju svojega poslanstva na področjih poučevanja,
raziskovanja, učenja in delovanja v ožji in širši skupnosti, prispevajo k napredku in
blaginji celotne družbe. Namen kodeksa je graditi in ohranjati visoke poklicne in etične
standarde članov univerzitetne skupnosti ter s tem krepiti pripadnost univerzi,
preglednost in družbeno odgovornost njenega delovanja, svobodo raziskovanja,
poučevanja in učenja ter družbeni in akademski ugled univerze.
 Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Nove univerze
S tem pravilnikom Nova univerza določa organe za vodenje disciplinskega postopka
zoper študente NU, pristojnosti disciplinskih organov, kršitve dolžnosti in

neizpolnjevanja obveznosti študentov, roke za vodenje postopka, disciplinske
ukrepe, ki jih lahko uporabijo disciplinski organi in pravna sredstva, ki se lahko
uporabijo v postopku pred drugostopenjskim organom.
Na NU vodijo postopke in izrekajo ukrepe zaradi kršitev dolžnosti neizpolnjevanja
obveznosti študentov disciplinske komisije članic na I. stopnji in dekani članic na
II. stopnji na ravni NU.
Študent, ki po svoji krivdi ne izpolnjuje svojih dolžnosti in obveznosti, določenih v
predpisih in aktih članice ali univerze ali ne upošteva sklepov, sprejetih na članici ali
univerzi, oziroma tistega, kar je odločila pooblaščena oseba, krši študijsko obveznost.
Kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti so lahko lažje ali hujše.
Za kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti se študentu lahko izreče eden od
naslednjih disciplinskih ukrepov:
- opomin,
- ukor,
- prepoved opravljanja izpitov,
- začasna izključitev,
- dokončna izključitev.
Pravilnik opredeljuje v 24. členu Pritožbo zoper odločitev o ukrepu. Zoper odločbo
disciplinske komisije članice je možno vložiti ugovor na dekana članice.
Ugovor lahko vloži:
- študent,
- njegov zagovornik ali
- vložnik zahteve za začetek postopka,
v 15 dneh po vročitvi pisnega odpravka odločbe.
Zoper odločbo disciplinske komisije članice je možna pritožba zaradi bistvene
kršitve pravil postopka, zmote oz. nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ali zaradi
napačne uporabe materialnega prava.


Protokol izpitnega reda na Novi univerzi in njenih članicah

Namen tega protokola je uvedba enotnega izpitnega reda na Novi univerzi in njenih
članicah z namenom izboljšanja organizacije, izvedbe, nadzora in zmanjšanja
morebitnih kršitev izpitnega reda.
- Tehnična navodila za izdelavo zaključnih del
Ta navodila urejajo pravila za pisanje zaključnih del študijskih programov Nove
univerze. Tehnična navodila urejajo proces pisanja zaključnih del, oblikovna
pravila, strukturo zaključnih del in citiranje. Pričujoči dokument velja za vse
študente, uslužbence, raziskovalce in profesorje.

V tehničnih navodilih je opisano tudi spoštovanje avtorskih pravic in preverjanje
podobnosti. Zaključno delo ali naloga je individualna intelektualna stvaritev avtorja
– študenta. Plagiat je delo, ki je prepisano, prevzeto od drugod in objavljeno,
prikazano kot lastno. Plagiat se nanaša na prisvajanje idej, besed ali rezultatov druge
osebe.
Primeri:
1. Študent seminarsko delo nekoga drugega podpiše s svojim imenom ter odda
kot lasten izdelek.
2. Študent v zaključno delo vključi odstavek, ki ga je prepisal iz knjige, pri tem
pa avtorja knjige ne navede. Tako prikaže, kot da gre za njegovo avtorsko
besedilo, kar pa ni res.
3. Študent vzame idejo kolega, ki jo je slišal na konferenci ter prikaže kot lastno
hipotezo v zaključnem delu.
4. Študent del lastnega diplomskega dela prepiše v magistrskem delu, ob tem
pa ne navede samocitata.
V primeru suma o neustreznosti vsebine zaključnega dela sledijo štiri stopnje:
- 1. korak: prepoznavanje plagiata,
- 2. korak: potrditev suma, da gre za plagiat,
- 3. korak: ocena pomena plagiata in
- 4. korak: ukrepanje v primeru plagiatorstva.
Za vsebino zaključnega dela odgovarjata študent/študentka in mentor. V kolikor bi se v
prihodnosti pokazalo, da je del zaključnega dela ali celota plagiat/avtorska tatvina, npr.
zaradi vložene pritožbe, prijave ipd., strokovne službe fakultet in Nove univerze ne
prevzemajo odgovornosti za morebitno moralno in materialno škodo.

URNIK
Urnik je objavljen v VIS sistemu (spletnem referatu), pod rubriko URNIK.

Spremembe urnika
Vse spremembe v zvezi z urnikom objavljamo na spletni strani fakultete, pod
rubriko Aktualno: https://fds.nova-uni.si/kategorije/aktualno/.
Fakulteta študente o spremembi urnika obvesti po elektronski pošti in izjemoma
tudi prek sms sporočila, če odpade predavanje na isti dan kot je razpisano po
urniku.

IZPITI
Vse izpitne roke fakulteta objavi v VIS sistemu (izpiti).
Izpitne roke fakulteta objavi do konca meseca novembra za celotno študijsko leto.
Prijave in odjave od izpitov ureja vsak študent sam prek VIS sistema v skladu z roki
navedenimi v Pravilniku o študiju.
V primeru nedelovanja sistema VIS, študent lahko prijavo/odjavo na izpit, upoštevajoč
rok iz Pravilnika o študiju, uredi prek elektronskega sporočila referatu fakultete.

PROŠNJE V POVEZAVI S ŠTUDIJEM
Prošnje v zvezi s študijem študentje oddajo preko VIS sistema, pod rubriko
VLOGE. Prek VIS sistema se oddajajo prošnje:
 Prošnje vezane na vpis (izjemni vpis v višji letnik, podaljšanje statusa študenta,
pogojno napredovanje v višji letnik, ponavljanje letnika, spremembo načina
študija (redni/izredni).
Rok za posredovanje prošenj v skladu s Pravilnikom o študiju je do 20. 9.
tekočega študijskega leta.
 Prošnje vezane na izpite (individualno opravljanje izpitov, izboljšanje ocene,
predčasno opravljanje obveznosti višjega letnika).
 Prošnja za priznanje izobraževanja (priznanje formalnega in neformalnega
izobraževanja pred vpisom na fakulteto, priznanje formalnega in neformalnega
izobraževanja v času študija na fakulteti).
 Prošnja za pridobitev posebnega statusa študenta (status kulturnika, status
športnika, status študenta s posebnimi potrebami).
 Prošnja za nadaljevanje študija po prekinitvi, ki je trajala več kot dve leti.
 Prošnja za izpis.
 Pritožbe na prošnje.

Prošnje obravnava Študijska komisija, ki se sestaja praviloma 1x mesečno,
vsako prvo sredo v mesecu.
Rok za oddajo prošenj je 3 dni pred sejo.

POMEMBNI ROKI - VEZANI NA ŠTUDIJ (Pravilnik o študiju)

prijava na izpit

IZPITI
7 dni pred izpitom (Zadnji dan za prijavo k izpitu je sedem dni pred
razpisanim datumom za opravljanje izpita. V rok za prijavo se šteje tudi
dan izpita).
4 dni pred izpitom (Zadnji dan za odjavo prijave na izpit je štiri dni
pred razpisanim datumom za opravljanje izpita. V rok za odjavo se
šteje tudi dan izpita).

odjava od izpita

ocenitev

Če študent zaradi opravičljivih razlogov ne pristopi k izpitu in se od
izpita pravočasno ne odjavi, mora v referat najkasneje v roku osmih dni
po razpisanem izpitnem roku, na katerega je bil prijavljen, vendar se ga
ni udeležil, posredovati pisna dokazila, sicer se šteje, da na izpit ni
pristopil.
8 dni po izpitnem roku (vikendi in prazniki niso všteti).
DIPLOMSKO DELO

prijava diplomskega dela

Študent lahko prijavo diplomsko delo, ko mu do zaključka študija
manjka še 30 KT in ima poravnane vse finančne obveznosti do
fakultete.

oddaja diplomskega dela

Študent lahko odda diplomsko delo, ko opravi vse izpite in seminarske
naloge, predvidene s študijskim programom ter ima poravnane vse
finančne obveznosti do fakultete.

zagovor diplomskega dela

Dekan v desetih dneh od prejema obvestila s strani referata, da je
diplomsko delo zrelo za zagovor imenuje visokošolskega učitelja
fakultete (predsednik komisije za zagovor), ki bo vodil zagovor.
MAGISTRSKO DELO

prijava magistrskega dela

Kandidat prijavi temo magistrskega dela, ko ima opravljene vse izpitne
obveznosti iz prvih dveh semestrov, vključno z obvezno udeležbo na
metodološkem seminarju.

rok veljavnosti teme

Potrjena tema magistrskega dela velja dve leti od potrditve teme na
študijski komisiji.

oddaja magistrskega dela

Kandidat lahko odda magistrsko delo ko ima opravljene vse izpitne
obveznosti predvidene s študijskim programom.

zagovor magistrskega dela

Študent je o zagovoru obveščen praviloma 5 dni pred zagovorom.
DOKTORSKO DELO

prijava doktorskega dela

Študent naslovi prijavo teme doktorskega dela na študijsko komisijo,
prijavo teme odda v treh izvodih.

zagovor doktorskega dela

V 30 dneh od dneva, ko je bilo doktorsko delo sprejeto s strani komisije
za oceno, se izvede zagovor doktorskega dela.
PROŠNJE

oddaja prošenj

Prošnje v zvezi s študijem študentje oddajo preko VIS sistema, pod
rubriko VLOGE, najkasneje do 20.9. tekočega leta.

ZDRAVJE IN VARNOST ŠTUDENTOV
Sodelavci Evropske pravne fakultete Nove univerze so tu za vas, da vam pomagajo. Vodili vas
bodo skozi cel proces študija, kot so pomoč pri študiju (tutorstvo), duševno zdravje, mednarodna
podpora, akademska podpora ipd. – seznam je neskončen. Naša prijazna, zaupna in nepristranska
ekipa vam bo z veseljem pomagala. Tu smo zato, da izboljšamo sobivanje na fakulteti ter da
študente povežemo med seboj in jih spodbudimo k čim boljšemu medsebojnemu sodelovanju.
Vse tri lokacije izvajanja študijskega procesa so z vidika prostorov, opreme ter telekomunikacijske
in informacijske dostopnosti prilagojene študentom s posebnimi potrebami, tako da jim je
omogočeno primerno sodelovanje pri študiju in uresničevanje njihovih potreb.
Glede na primanjkljaje, ovire oziroma motnje študentov s posebnimi potrebami so v času študija
možne prilagoditve pri izvedbi predavanj in vaj, v načinu preverjanja in ocenjevanja znanja ter pri
uporabi knjižnice.
POŽARNA VARNOST
Kdor opazi požar mora nevarnost odstraniti oz. požar
pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase in za
druge. Če sam tega ne more storiti, mora takoj
obvestiti ostale osebe v objektu in center za
obveščanje. Obvestilo o požaru mora vsebovati točne
podatke o lokaciji objekta v katerem je nastal požar,
o velikosti požara in materialu, ki ga je zajel požar,
podatke o ogroženosti človeških življenj.
Evakuacija iz prostorov se začne po načrtu evakuacije oz. po drugih poteh, ko so označene
neprehodne. Na zbirnem mestu se preveri število evakuiranih in o tem obvesti odgovorno osebo ter
gasilce.
PRVA POMOČ
Vsak študent, ki potrebuje prvo pomoč naj obvesti referat, kateri bo poklical ustrezno zdravniško
pomoč. O vseh nesrečah, katere se zgodijo na katerikoli od lokacij fakultete, vas prosimo, da to
sporočite v referat.
KAJENJE
V Sloveniji smo uvedli prepoved kajenja v zaprtih in javnih prostorih, ki je privedla do
pomembnega zmanjšanja izpostavljenosti tobačnemu dimu med prebivalci. Kajenje je tako
prepovedano na Novi univerzi in vseh njenih članicah.

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Fakulteta za državne in evropske študije študentom ob študiju nudi različne
oblike obštudijskih dejavnosti.
1. Strokovne ekskurzije: v okviru strokovnih ekskurzij smo obiskali Odvetniško
zbornico Slovenije, Ustavno sodišče in Državni zbor, Komisijo za preprečevanje
korupcije, Okrožno sodišče v Novi Gorici, Varuha človekovih pravic, Ministrstvo
za zunanje zadeve itd.
2. Poletne/Jesenske šole: fakulteta vsako leto organizira poletno in jesensko šolo z
zanimivo tematiko. V skladu s Pravilnikom o študiju nudi fakulteta priznanje
neformalnih oblik izobraževanja.
3. Okrogle mize: na fakulteti se vsako leto izvede več okroglih miz na zanimivo
tematiko. Vabila na okrogle mize fakulteta objavlja na spletni strani (oglasna
deska).
4. Gostujoča predavanja: fakulteta svojim študentom nudi, da svoja znanja
bogatijo tudi z udeležbo na gostujočih predavanjih. Gostujoča predavanja
izvajajo tuji in slovenski strokovnjaki. Vabila na gostujoča predavanja fakulteta
objavlja na spletni strani (oglasna deska).
5. Tekaški klub Nove univerze: Vabljeni vsi študenti, da se pridružite Tekaškemu
klubu Nove Univerze. Izpolnite prijavnico in jo pošljite v referat v Kranj.

ŽELIMO VAM
USPEŠEN ŠTUDIJ!

