
 
Pogoji za napredovanje po programu 

 

 
Napredovanje po programu je mogoče, če študent izpolni s študijskim programom in s Statutom 
Univerze v Mariboru določene obveznosti. 

 
Pogoji za napredovanje v 2. letnik: 
Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 52 ECTS kreditnih 
točk. 

 
Pogoji za napredovanje v 3. letnik: 
Študenti napredujejo v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika in zberejo še najmanj 45 
ECTS kreditnih točk z opravljenimi izpiti 2. letnika. 

 
Študentu, ki ne izpolnjuje vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisiji za študijske zadeve FS 
in/ali FERI na njegovo prošnjo izjemoma odobrita vpis v višji letnik v skladu z določili Statuta Univerze 
v Mariboru. 

 
Ponavljanje letnika: 
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik, lahko enkrat ponavlja letnik. 

 
 

Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve FS in/ali FERI študentu, ki je redno sodeloval 
pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in je 
opravil vsaj polovico obveznosti letnika (30 ECTS), predvidenih s študijskim programom. 

 
Študentu, ki ne izpolnjuje vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisiji za študijske zadeve FS 
in/ali FERI na njegovo prošnjo izjemoma odobrita ponavljanje letnika v skladu z določili Statuta 
Univerze v Mariboru. 

 
Pogoji za podaljšanje statusa študenta: 
V primeru, da študent ne dokonča študija v času, predvidenem za izvedbo študijskega programa, se 
lahko študentu status študenta podaljša. O podaljšanju statusa študenta odloča Komisija za študijske 
zadeve FS in/ali FERI na prošnjo študenta v skladu z določili Statuta Univerze v Mariboru. 

 
Svetovanje in usmerjanje med študijem, tutorstvo: 
Fakulteta za strojništvo in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko imata utečen 
sistem tutorstva in mentorstva študentom. Študent dobi ob vpisu dodeljenega tutorja, ki ga 
strokovno usmerja in mu svetuje pri izbiri študijske smeri, izbirnih predmetov, praktičnega 
usposabljanja in teme diplomskega dela. 
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