Na podlagi 37. člena Statuta Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije (Številka: 11/2019Statut) je dekan MFDPŠ, doc. dr. Srečko Natek, dne, 17. 6. 2020, sprejel
NAVODILA ZA POSTOPEK PODALJŠANJA STATUSA ŠTUDENTA MFDPŠ V
ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021 ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo (Ur. l. RS, št. 49/2020), v 49. členu določa: »Ne glede na določbe 70. člena
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/12 - ZUJF, 57/12
- ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17) imajo pravico do podaljšanja statusa študenta
v študijskem letu 2020/2021 tudi študenti, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki
neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020, niso mogli redno in
v roku opraviti svojih študijskih obveznosti.«
Pravico podaljšanja statusa študenta zaradi epidemije Covid-19 (v nadaljevanju pravica) lahko
uveljavljajo študenti MFDPŠ, ki so vpisani v 2019/2020 (ne glede na vrsto vpisa), in tudi študenti, ki
so prekinili študij (t. i. pavziranje, evidenčni vpis) in zaradi izjemnih razmer v študijskem letu
2019/2020 niso izpolnili pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi v skladu s Statutom MFDPŠ.
Pravica pripada zgolj tistim študentom, ki ne bodo redno in v roku opravili svojih študijskih obveznosti
zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki so neposredno vplivale na izvajanje študijske
dejavnosti v študijskem letu 2019/2020.
Študent ima pravico do podaljšanja statusa zaradi epidemije Covid-19 ne glede na to, ali je že ponavljal
letnik in/ali je že koristil možnost podaljšanja statusa iz upravičenih razlogov v skladu z veljavnim 3.
odstavkom 70. člena ZVIS.
Do podaljšanja statusa študenta po tem ukrepu niso upravičeni tisti študenti, ki bodo izpolnjevali pogoje
za napredovanje v višji letnik, ter študenti, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, a razlogi za to ne bodo
neposredno vezani na okoliščine povezane s Covid-19. Prav tako do podaljšanja niso upravičeni
študenti, ki izpolnjujejo pogoje za ponovni vpis v letnik.
Študent, ki želi uveljaviti to pravico, mora oddati vlogo na Komisijo za študentske zadeve najkasneje
do 11. 9. 2020 in dokazovati upravičene razloge, zaradi katerih ni mogel redno in v roku opraviti svojih
študijskih obveznosti zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki so neposredno vplivale na
izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020. Pravica do podaljšanja statusa študenta
zaradi epidemije Covid-19 velja samo za vpis v študijsko leto 2020/2021.
Navodila začnejo veljati z dnem sprejetja in veljajo samo za vpis v študijsko leto 2020/2021. Navodila
se objavijo v visokošolskem informacijskem sistemu Novis in na spletni strani MFDPŠ.
Doc. dr. Srečko Natek
Dekan MFDPŠ
Celje, 17.6.2020
Številka: 20/2020 – PodaljšanjeStatusaCovid-19

