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Pogoji za napredovanje iz letnika v letnik (v skladu z akreditiranim študijskim programom): 

 

Za prehod iz prvega v drugi letnik mora študent opraviti predmete Projektiranje 1, Arhitekturno oblikovanje 1, Materiali 

in oblike in zbrati najmanj 48 kreditnih točk iz 1. letnika. 
 

Za prehod iz drugega v tretji letnik mora imeti opravljene vse izpite prvega letnika, predmete Projektiranje 2, 

Arhitekturno oblikovanje 2 in zbrati vsaj 48 kreditnih točk iz 2. letnika. 
 

Za prehod iz tretjega v četrti letnik mora imeti opravljene vse izpite prvega in drugega letnika, predmet Projektiranje 

3, Arhitekturno oblikovanje 3 ter vsaj 48 kreditnih točk iz 3. letnika. 
 

Za prehod iz četrtega v peti letnik mora imeti opravljene vse izpite prvega, drugega in tretjega letnika, predmet 

Projektiranje 4 ter vsaj 48 kreditnih točk iz četrtega letnika. 
 

Pogoji za ponavljanje letnika: 
 

Študent sme ponavljati letnik le tedaj, če je opravil polovico obveznosti iz letnika in zbral najmanj 30 kreditnih točk. Med 

študijem lahko ponavlja samo enkrat. O izjemnem vpisu odloča Komisija za študijske zadeve. 
 
 

V skladu s 124. in 125. členom Statuta UL se lahko študent izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh 
obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to upravičene razloge.  
 

Študenti, ki imajo opravičljive razloge, da niso izpolnili pogojev za vpis v višji letnik ali za ponavljanje letnika, 
lahko v Študentskem informacijskem sistemu ŠIS oddajo »Vlogo za prehod v višji letnik brez izpolnjenih 
pogojev« ali »Vlogo za ponovni vpis v letnik (brez izpolnjenih pogojev)«. K vlogi morajo biti priložena uradna 
dokazila za razloge na katere se sklicujejo. O prošnji odloča Komisija za študijske zadeve UL FA. 
 

RAZLOGI ZA OLAJŠAVE 

- izjemne družinske in socialne okoliščine (potrdilo Centra za socialno delo) 

- daljša bolezen (potrdilo specialistične ambulante s časovno opredelitvijo odsotnosti) ali  
- priznan status osebe s posebnimi potrebami (sklep KŠZ FA) 

- starševstvo (kopija rojstnega lista otroka) 

- status vrhunskega športnika (potrdilo o doseženem statusu – olimpijski, mednarodni, perspektivni, državni, mladinski 
razred) 

- aktivno sodelovanje (obvezno priložiti potrdilo o sodelovanju): 
- na vrhunskih športnih, kulturnih, strokovnih prireditvah 
- v organih univerze 

 


