Na podlagi 30. in 32. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16),
je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, na 5. redni seji v študijskem letu 2016/2017, dne 15.
2. 2017, sprejel

PRAVILA ZA PREPIS MED IZREDNIM IN REDNIM ŠTUDIJEM NA FAKULTETI ZA
ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravila za prepis med izrednim in rednim študijem na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin (v
nadaljevanju: pravila) določajo pogoje prepisa iz izrednega na redni študij ali iz rednega na izredni
študij za študente, ki so vpisani v visokostrokovni študijski program Zdravstvena nega na Fakulteti
za zdravstvo Angele Boškin.
II. PRAVNA PODLAGA
2. člen
Statut Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v tretjem odstavku 81. člena določa, da se lahko študent
dodiplomskega študija pod pogoji, ki jih predpiše FZAB s pravili, prepiše iz izrednega na redni študij
ali iz rednega na izredni študij.
III. POGOJI PREPISA IZ IZREDNEGA NA REDNI ŠTUDIJ
3. člen
Študent dodiplomskega študija na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin se lahko prepiše iz
izrednega na redni študij pod naslednjimi pogoji:
 če so prosta mesta (število prostih mest je omejeno z vpisom v prvi letnik), če še ni ponavljal
oziroma ni spremenil študijskega programa,
 če ima povprečno oceno obveznosti, ki so pogoj za vpis v višji letnik študija najmanj osem,
 če ima opravljene vse obveznosti, ki so na rednem študiju pogoj za vpis v višji letnik.
Če je kandidatov več kot je prostih mest, je kriterij izbora najvišja povprečna ocena opravljenih
obveznosti, ki so pogoj za vpis v višji letnik,
IV. POGOJI PREPISA IZ REDNEGA NA IZREDNI ŠTUDIJ
4. člen
Študent dodiplomskega študija se lahko prepiše iz rednega na izredni študij pod naslednjimi pogoji:
 če so prosta mesta (število prostih mest je omejeno z vpisom v prvi letnik),
 če ima opravljene vse obveznosti, ki so na izrednem študiju pogoj za vpis v višji letnik.
Če je kandidatov več kot je prostih mest, je kriterij izbora najvišja povprečna ocena opravljenih
obveznosti, ki so pogoj za vpis v višji letnik.

V. VLOGA
5. člen
Vlogo za prepis študent naslovi na Komisijo za študijske in študentske zadeve Fakultete za zdravstvo
Angele Boškin.
V skladu s 3. členom teh pravil, mora vloga vsebovati:
- ime in priimek študenta/ke, naslov stalnega bivališča in rojstne podatke,
- leto vpisa na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin,
- letnik študija in vrsto želene spremembe študija,
- potrdilo o opravljenih vseh študijskih obveznostih, ki so pogoj za vpis v višji letnik rednega
študija na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin,
- potrdilo o povprečni oceni obveznosti, ki so pogoj za vpis v višji letnik študija,
- izjava študenta, da še ni ponavljal oziroma spremenil študijskega programa.
V skladu s 4. členom teh pravil mora vloga vsebovati:
- ime in priimek študenta/ke, naslov stalnega bivališča in rojstne podatke,
- leto vpisa na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin,
- letnik študija in vrsto spremembe študija,
- potrdilo o opravljenih študijskih obveznosti iz katerega je razvidno, da ima študent/ka
opravljene vse študijske obveznosti, ki so na izrednem študiju pogoj za vpis v višji letnik.
VI. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Z dnem sprejema teh pravil prenehajo veljati Pravila za prepis med izrednim in rednim študijem na
Fakulteti za zdravstveno nego Jesenice, številka 100-01/2015, z dne 18. 2. 2015.
Pravila začnejo veljati naslednji dan, ko jih sprejme Senat FZAB. Pravila se objavijo na spletni strani
FZAB in na študentskem informacijskem sistemu.
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