Na osnovi določil 110. in 253. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 1/2010 –
Statut UM-UPB8) je po predhodnem soglasju Študentskega sveta Univerze v Mariboru,
sprejetem dne 18. 6. 2010, Senat Univerze v Mariboru na 33. seji dne 21. 6. 2010, sprejel

Spremembe in dopolnitve Pravilnika
o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41AG

1. člen
Doda se nov 3. odstavek 3. člena, ki se glasi:
»Študentom, ki so opravili obveznosti na osnovi vnaprej podpisanega učnega sporazuma v
okviru študijskih izmenjav doma ali v tujini in so pridobili ocene, se poleg opravljenih
obveznosti priznajo tudi pridobljene ocene. Ocene se študentom priznajo tudi v primeru,
kadar se jim priznajo obveznosti, opravljene v okviru študijskih programov na Univerzi v
Mariboru, medtem ko o priznavanju obveznosti in ocen v ostalih primerih odloči komisija
članice, pristojna za študijske zadeve.«
2. člen
Spremeni se 2. odstavek 11. člena tako, da se glasi:
»Študent lahko posamezni izpit opravlja skupno največ osemkrat. V primeru, da študent
tudi v zadnjem možnem opravljanju ne opravi posameznega izpita, se ga izpiše iz
študijskega programa, po katerem je doslej študiral. Tak študent se lahko v skladu z
zakonskimi možnostmi ponovno vpiše v drug študijski program, pri čemer se kot drug
študijski program ne štejeta menjava načina študija in nov študijski program, ki nadomešča
obstoječega.«
3. člen
Predlog spremembe:
3. odstavek 11. člena se briše.
4. člen
Spremeni se 4. odstavek 11. člena tako, da se glasi:
»RCUM najkasneje do 15. oktobra za preteklo študijsko leto Študentskemu svetu UM,
študentskim svetom članic UM in posameznim dekanom članic UM posreduje izpis tistih
učnih enot in njihovih nosilcev, pri katerih je v preteklem študijskem letu prišlo do
neuspešnega šestega in vsakega nadaljnjega opravljanja izpita. Dekan lahko pozove
visokošolskega učitelja, pri katerem je študent več kot šestkrat neuspešno opravljal izpit,
da mu v roku 8 dni posreduje pisno utemeljitev študentove negativne ocene, mora pa ga
pozvati, kadar to zahteva študentski svet članice. Fakulteta seznani študenta, da je bil
profesor pozvan, da poroča o njegovih neuspešnih pristopih k izpitu.«
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5. člen
Spremeni se 15. člen, tako da glasi:
»Pred izpitno komisijo se opravljajo izpiti ali ponavljajo izpiti z namenom zvišanja ocene,
na pisno zahtevo študenta ali nosilca učne enote, obvezno pa se pred izpitno komisijo
opravlja 6. in vsak naslednji izpit.«
6. člen
Spremeni se 4. odstavek 16. člena, ki se potem glasi:
»V kolikor je ocena izpitne komisije v primeru zadnjega možnega opravljanja izpita
negativna, negativna pa je tudi ocena komisije, ki preveri ustreznost ocene v primeru
postopka ugovora študenta zoper oceno po 28. členu tega pravilnika, se ravna v skladu z 2.
odstavkom 11. člena tega Pravilnika.«
7. člen
Spremeni se 17. člen, tako da se glasi:
»Rektor na predlog dekana članice po zaključenem postopku iz 4. odst. 16. člena tega
pravilnika izda odločbo, na osnovi katere se študenta izpiše iz študijskega programa. Zoper
to odločbo ima študent v roku 8 dni od vročitve te odločbe pravico pritožbe na
univerzitetno komisijo za pritožbe študentov. Odločba komisije je dokončna.«
8. člen
Spremeni se 4. odstavek 20. člena tako, da se glasi:
»Pri učnih enotah, ki ne predvidevajo sprotnega opravljanja s študijskim programom
predpisanih obveznosti, so redni izpitni roki določeni najmanj štirikrat letno, od katerih je
vsaj eden razpisan v zimskem, vsaj eden v jesenskem izpitnem obdobju ter vsaj dva v
poletnem izpitnem obdobju. Pri učnih enotah, kjer je sprotno preverjanje predvideno s
študijskim programom, so določeni najmanj trije izpitni roki letno, vsaj eden v vsakem
izpitnem obdobju. Z namenom uspešnejšega in sprotnega opravljanja izpitov ali v primeru
izvajanja blokovnega sistema študija, lahko senat članice univerze sam razpiše dodatne
izpitne roke za posamezne predmete na predlog komisije, pristojne za študijske zadeve,
mora pa jih razpisati na obrazloženo zahtevo študentskega sveta članice. Dodatni izpitni
roki se lahko razpišejo tudi izven izpitnih obdobij.«
9. člen
Spremeni se 7. odstavek 20. člena tako, da se glasi:
»Seznam rednih izpitnih rokov za posamezne učne enote za celotno študijsko leto pripravi
in objavi referat na osnovi dogovora z nosilci učnih enot, in sicer najkasneje do 30. oktobra
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za tekoče študijsko leto. Seznam mora vključevati tudi izpitne roke za učne enote, ki se v
tekočem študijskem letu ne izvajajo.«
10. člen
Spremeni se 4. odstavek 23. člena, tako da se glasi:
»Če študent zaradi opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu in izpita ni pravočasno
odjavil, se upošteva, da je izpit odjavil pravočasno, če v roku 3 delovnih dni po izpitnem
roku v referat dostavi ustrezna pisna dokazila. O ustreznosti dokazil v roku 3 dni odloči
strokovna služba.«
11. člen
Spremeni se 7. odstavek 24. člena, tako da se glasi:
»Če se je študent udeležil opravljanja izpita in ni oddal pisne naloge ali ni odgovoril na
nobeno od zastavljenih vprašanj, se njegov poskus opravljanja izpita oceni kot neuspešen.«
12. člen
Spremeni se 4. odstavek 26. člena, tako da se glasi:
»Delovno in pedagoško praktično usposabljanje ter nastopi in/ali če za učno enoto tako
določa študijski program, se ocenjuje kot opravil ali ni opravil.«
13. člen
Dopolni se 6. odstavek 33. člena tako, da se glasi:
»Rezultati izpitov se vpišejo v uradno evidenco v roku 2 delovnih dni po prejemu
izpolnjene in s strani izvajalca izpita podpisane prijavnice, pisne ali izpolnjene in
natisnjene prijavnice na izpit pa se odlagajo v študentov osebni karton. Rezultate izpitov
vnese v uradno evidenco članica, na kateri je bil izpit opravljen, prijavnica pa se posreduje
matični članici, ki ga odloži in hrani v študentovem osebnem kartonu.«
14. člen
Dopolnitve pravilnika začnejo veljati 1. 10. 2010 po objavi v Obvestilih Univerze v
Mariboru.
Za študente, ki so ob začetku veljave teh dopolnitev pravilnika že prijavljeni na izpit, za to
prijavo ne veljajo določila dopolnitev pravilnika, razen če so za študenta ugodnejša.
Rektor UM
prof. dr. Ivan Rozman l.r.
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