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SPLOŠNI POGOJI PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI 

KRATEK OPIS PROJEKTA 

Priprave na izpit omogočajo študentu, da v 3 terminih po 4h (skupno 12 ur) obnovijo 

znanje iz določenega predmeta. Namen programa je študente spodbuditi k dokončanju 

študijskih obveznosti. Po pripravah na izpit sledi tudi dodaten termin izpita, ki se ga 

udeleženci lahko udeležijo.   

Zimska šola je obsežnejši program, ki pokriva določen sklop vsebin. Izveden je v strnjeni 

obliki, 10 celodnevnih predavanj, kar skupaj predstavlja 80 pedagoških ur. Za priznavanje 

razpisanih izpitov (glede na vsebino izvedbe) morajo študenti opraviti vse določene in v 

naprej dogovorjene obveznosti in biti aktivni pri udeležbi na predavanjih. Gre za program 

namenjen študentom, ki so študij opustili. Na tak način jih želimo spodbuditi, da bi začeto 

tudi dokončali.   

Mednarodna poletna šola je obsežnejši program, ki pokriva določen sklop vsebin. Izveden 

je v strnjeni obliki, 10 celodnevnih predavanj, kar skupaj predstavlja 80 pedagoških ur. Za 

priznavanje razpisanih izpitov (glede na vsebino izvedbe) morajo študenti opraviti vse 

določene in v naprej dogovorjene obveznosti. Če ni drugače določeno se program izvaja v 

angleškem jeziku.  

 

POGOJI ZA UDELEŽBO OZ. PRIZNAVANJE UDELEŽBE 

Priprave na izpit se lahko udeležijo študenti, ki so prekinili študij in študenti višjih 
letnikov. Študentje, ki so redno vpisani v letnik v katerem se predmet izvaja se ne morejo 
udeležiti priprav na izpit. Lahko pa se ga udeležijo v naslednjem študijskem letu. 
Zahtevnost izpita je enaka kot pri redno razpisanih rokih, prav tako so enako zahtevane 
obveznosti (npr. seminarska naloga, prisotnost v e-učilnici ipd.)  

  

Zimske in mednarodne poletne šole se lahko udeležijo vsi zainteresirani. Vendar pa lahko 

prosijo za priznavanje le študenti, ki  so prekinili študij in absolventi. Za priznavanje 

predmetov na podlagi programa lahko zaprosijo le, če gre za predmete v letniku, v 

katerem so že bili v preteklosti vpisani. Kar pomeni, da študent, ki je bil nazadnje redno 

vpisan v 1. letnik študija, ne more prositi za priznavanje predmetov 2. ali 3. letnika 

študija. Lahko pa obratno. Vpisani študentje (ne glede na letnik) ne morejo uveljavljati 

priznavanje vsebin.  

Poleg obvezne udeležbe na predavanjih in aktivnega sodelovanja ter reševanja primerov iz 

prakse morajo študenti opraviti tudi dodatne obveznosti, ki so znane v naprej in objavljene 

na spletni strani (npr.  individualna priprava 10 strani poročila na temo študij primerov za 

posamezen teden). Obveznosti in obseg aktivnosti so določeni s strani vodje programa, ki 

izvedbo uskladi glede na zahtevano obremenitev študentov pri posameznem predmetu 

(vezano na število ECTS). 
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V primeru krajše odsotnosti (udeležba ni 100%) lahko študent zaprosi dekanjo fakultete za 

dodatne zadolžitve, s katerimi bi lahko nadoknadil izostanek. V nobenem primeru pa za 

priznavanje izostanek ne sme biti večji od 20% celotnega programa.  

 

POGOJI ZA PRIZNAVANJE IZPITA 

Priprave za izpit: pri pripravah za izpit ne gre za priznavanje predmetov ampak za pomoč 

pri učenju. Študent mora še vedno opravljati izpit. Za študente, ki se udeležijo priprav na 

izpit je razpisan poseben termin izpita, ki se ga lahko udeležijo, tudi če niso vpisani. Izpit 

je vključen v ceno priprav. Izpit lahko opravi študent brez statusa in se evidentira v PRIS, 

vpiše pa se, ko je redno oz. evidenčno vpisan. Če bi želel študent izpit opravljati v rednih 

rokih mora biti vpisan.  

Za zaključek študija je pogoj, da ima študent status študenta. Takrat se bo moral vpisati 

(večinoma evidenčno) in poravnati stroške vpisa.  

 

Zimska šola in mednarodna poletna šola: 

Da lahko priznavanje formalno izpeljemo potrebuje študent status študenta. Študentje, ki 

imajo status »pavzerja« niso vpisani (so samo v evidenci nekdanjih študentov). Opravljene 

aktivnosti se tako pri takem posamezniku evidentirajo v PRIS.  

Priznavanje se lahko izpelje najkasneje ob zaključku študija. Za zaključek študija je 

namreč pogoj, da ima študent status študenta. Takrat se bo moral vpisati (večinoma 

evidenčno) in poravnati stroške vpisa.  

 
Ko bo imel študent status študenta, kar pomeni, da bo vpisan (oz. evidenčno vpisan) se 
lahko izvede celoten postopek priznavanja. Študentska pisarna ob zaključku pri 
posamezniku, ki je vpisan, uredi postopek - sklep o priznanju predmeta preko Komisije za 
priznavanje neformalno pridobljenih znanj in spretnosti. Študentska pisarna skliče 
Komisijo, ki pregleda opravljene obveznosti vsakega posameznika in sprejme sklep za 
vsakega posameznika. Priznanje izpita se vnese v PRIS takoj, saj so že vpisani.  
 
Priznavanje je v tem primeru za študenta brezplačno.  

 
 

CENA 

Priprave na izpit trajajo 12 ur, cena je 270€. V ceno je vključeno predavanje in izpit (v 

izrednem roku).  

Cena zimske šole in mednarodne poletne šole je odvisna od vsebine ter načina izvedbe. 

Objavljena je na spletni strani www.gea-college.si. 

 

 

http://www.gea-college.si/
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POGOJI VEZANI NA PRIJAVO IN PLAČILO 

Študentje lahko prijavo oddajo preko spletne strani (www.gea-college.si) ali preko maila. 

Ko se študent prijavi velja, da se strinja s splošnimi pogoji izvedbe. Splošni pogoji so 

objavljeni na spletni strani, pri posameznem programu.  

Rok plačila je določen za vsako izvedbo posebej. V vsakem primeru pa je rok plačila 

najmanj 5 dni pred začetkom programa.  

V primeru odjave 7 dni pred izvedbo študentu zaračunamo stroške v višini 10% celotne 

kotizacije. V kolikor je odjava udeležbe 3 dni pred izvedbo programa zaračunamo stroške v 

višini 30% kotizacije. Če se prijavljen ne odjavi zaračunamo celotno kotizacijo. V primerih 

višje sile (bolezen, smrt ipd.) lahko uveljavljate povračilo kotizacije izključno z dokazilom, 

obračuna se 35€ administrativnih stroškov.  

Odjavo lahko pošljete na naslov: tanja.moračanin@gea-college.si.  

http://www.gea-college.si/
mailto:tanja.moračanin@gea-college.si

