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rok za zaključek podaljša za eno šolsko ali študijsko leto, če
delodajalec z dokazili izkaže, da štipendist izobraževalnega
programa ni pravočasno zaključil zaradi opravičljivih razlogov
iz prvega odstavka 87. člena zakona.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za
šolsko ali študijsko leto 2018/2019.

KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za
šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019.
Št. 0072-18/2018
Ljubljana, dne 22. junija 2018
EVA 2018-2611-0062
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

Št. 0072-17/2018
Ljubljana, dne 19. junija 2018
EVA 2018-2611-0061
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2311.

2310.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju štipendije Ad futura

Na podlagi 68. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list
RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18)
izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju štipendije Ad futura
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju štipendije Ad futura (Uradni
list RS, št. 76/14) se v 1. členu besedilo »Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije« nadomesti z
besedilom »Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega
in preživninskega sklada Republike Slovenije«.
2. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Štipendist, ki želi spremeniti izobraževalni program
oziroma program študijskega obiska (v nadaljnjem besedilu:
program), lahko zaprosi sklad za pojasnilo, ali bo na novem
programu upravičen do štipendije. Sklad v tem primeru preveri
ali program ustreza pogojem za nadaljnje prejemanje štipendije, in sicer ali program izpolnjuje pogoje javnega razpisa,
na podlagi katerega je štipendist pridobil štipendijo, in druge
pogoje, določene z zakonom. Če program ni ustrezen, sklad
štipendista opozori, da mu bo v primeru spremembe programa
štipendijsko razmerje prenehalo.
(2) Sklad ob spremembi programa izda odločbo o spremembi programa oziroma sklene s štipendistom dodatek k
pogodbi, če nov program izpolnjuje pogoje javnega razpisa, na
podlagi katerega je štipendist pridobil štipendijo, in druge pogoje, določene z zakonom. Če štipendist po spremembi programa
teh pogojev ne izpolnjuje, sklad izda odločbo o prenehanju
štipendijskega razmerja oziroma razdre pogodbo.
(3) V primeru spremembe programa je lahko višina štipendije enaka ali nižja, kot je bila določena s prvotno odločbo oziroma pogodbo. Za določitev nove višine štipendije se upoštevajo
dejanski stroški novega programa, ki jih štipendist lahko izkaže.
(4) Štipendist ob spremembi programa predloži skladu
dokazila, s katerimi izkazuje ustreznost programa, kot so zahtevana v javnem razpisu, na podlagi katerega je štipendist
pridobil štipendijo.«.

Pravilnik o izdaji diplom in potrdil
o izobraževanju

Na podlagi 32.a 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) ter Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v
Novi Gorici z dne 20. 4. 2015 in sprememb z dne 3. 4. 2017 je
Senat FUDŠ na 13. korespondenčni seji dne 22. 5. 2018 sprejel

PRAVILNIK
o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju
1. člen
S tem pravilnikom se določajo oblika, vsebina in postopek
za izdajo:
– diplom,
– potrdil o opravljenih vseh obveznostih po študijskem
programu za izpopolnjevanje ali po delu študijskega programa
za pridobitev izobrazbe ter
– potrdil o opravljenih drugih oblikah izobraževanja.
2. člen
Fakulteta uporabne družbene študije v Novi Gorici (v
nadaljnjem besedilu: fakulteta) izdaja naslednje diplome in
potrdila o izobraževanju, ki so javne listine:
– diplome,
– dvojnike diplom in
– potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje.
Javne listine so tudi potrdilo o vpisu, potrdilo o opravljenih
izpitih in potrdilo o diplomiranju, ki jih študentom ali diplomantom izda fakulteta.
Fakulteta izdaja potrdila, ki niso javne listine, o različnih
oblikah neformalnega izobraževanja, ki ga izvaja.
3. člen
Diploma se izda po opravljenih vseh obveznostih študijskega programa za pridobitev izobrazbe.
Diploma se izdaja na posebnem, s slepim tiskom zaščitenem papirju, dimenzij 21 mm x 29,7 mm. V sredini zgornjega
dela je na modri podlagi natisnjen znak Fakultete za uporabne
družbene študije v Novi Gorici v beli barvi.
Barva papirja, barva tiska in tipografija diplome in mape
diplome sledi navodilom iz celostne grafične podobe (CGP)
fakultete. V primeru uporabe materialov, kjer ni na voljo točno
določena niansa barve, se izbere tista, ki je vizualno najbližja
CGP.
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Sestavni del diplome je »Priloga k diplomi«. Fakulteta jo
izda v slovenščini in enem od uradnih jezikov Evropske unije.
Sestavine obrazca določi minister, pristojen za visoko šolstvo,
na predlog Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.
4. člen
Fakulteta podeljuje diplome o zaključenih študijskih
programih prve stopnje (visokošolski strokovni študijski programi, univerzitetni študijski programi), druge stopnje (magistrski študijski programi) in tretje stopnje (doktorski študijski
programi).
5. člen
Diploma vsebuje ime in priimek kandidata/ke, datum rojstva, kraj rojstva, datum zaključka študija, ime študijskega
programa, strokovni naslov, znanstveni naslov ki ga študent/
ka pridobi z zaključenim študijem, zaporedno številko diplome,
datum in kraj izdaje, pečat Fakultete za uporabne družbene
študije v Novi Gorici in podpis dekana/dekanje.
Diploma doktorskega študija vsebuje poleg podatkov iz
prvega odstavka tega člena tudi znanstveno področje, iz katerega je znanstveni naslov pridobljen.
6. člen
Fakulteta izdaja potrdila o opravljenih izpopolnjevanjih
po študijskih programih za izpopolnjevanje po opravljenih
vseh obveznostih na študijskem programu za izpopolnjevanje.
Potrdilo o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem
programu za izpopolnjevanje je javna listina. Glede oblike
potrdila se uporablja 3. člen tega pravilnika, kot velja za
diplomo.
Sestavni del potrdila o opravljenem izpopolnjevanju je
»Priloga«. Fakulteta jo izda v slovenščini in enem od uradnih
jezikov Evropske unije. Sestavine obrazca so enake tistim,
ki jih za prilogo k diplomi določi minister, pristojen za visoko
šolstvo, na predlog Nacionalne agencije Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu.
7. člen
Vse diplome in potrdila, ki jih izdaja fakulteta in so javne
listine, so sestavljene v slovenščini.
Priloga k diplomi, ki je sestavni del diplome ter priloga,
ki je sestavni del potrdila o opravljenem izpopolnjevanju po
študijskem programu za izpopolnjevanje, je sestavljena v slovenščini in enem od uradnih jezikov Evropske unije. Sestavine
obrazca določi minister, pristojen za visoko šolstvo, na predlog
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.
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8. člen
Fakulteta izda potrdilo o zaključenih oblikah neformalnega
izobraževanja, ki jih izvaja (tečaji, delavnice, seminarji, poletne
šole, programi usposabljanja ipd.). Potrdilo podpiše dekan.
Tako potrdilo ni javna listina.
Potrdilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje: ime in
priimek kandidata ter datum in kraj njegovega rojstva, naslov programa izobraževanja, podatke o vsebini, trajanju in
izvajalcih izobraževanja, zaporedno številko, datum izdaje, žig
fakultete ter podpis dekana, lahko pa tudi podatke o pridobljenih znanjih in kreditnih točkah, če je program ovrednoten s
kreditnimi točkami.
9. člen
O izdanih diplomah in potrdilih fakulteta vodi posebno
evidenco v skladu z zakonom in s posebnimi predpisi.
10. člen
Fakulteta izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno
preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi fakulteta, razvidno, da mu je bil po končanih
študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za izdajo diplom fakultete, s tem da je v gornjem
desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne
številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem da se namesto lastnoročnega podpisa pri
imenih podpisnikov zapiše »l.r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome trenutni dekan fakultete,
na kateri je študij potekal, podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere
se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome
se odtisne pečat fakultete. V evidenco o izdanih diplomah se
vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o
preklicu izvirnika.
Pravila iz tega člena veljajo tudi glede izdaje dvojnika
potrdila o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem programu
za izpopolnjevanje.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem pričetka veljave tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za uporabne
družbene študije v Novi Gorici (Uradni list RS, št. 71/09 z dne
11. 9. 2009).
izr. prof. dr. Mateja Rek l.r.
Dekanja
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O PRIDOBLJENI VISOKOŠOLSKI IZOBRAZBI - I. STOPNJE
ZA BOLONJSKE PROGRAME

Ime Priimek
rojen/a
v kraju

DD.MM.LLLL
Kraj rojstva

je dne
DD.MM.LLLL
diplomiral/a na Fakulteti
za uporabne družbene {tudije v Novi Gorici
po {tudijskem programu

NAZIV PROGRAMA

zato mu/ji Fakulteta za uporabne družbene {tudije
v Novi Gorici podeljuje strokovni naslov

PRIDOBLJEN STROKOVNI NASLOV

N-NNN-N-N-LL/LL
Kraj podelitve
DD.MM.LLLL
Dekan/ja Fakultete za uporabne družbene {tudije
v Novi Gorici

prof. dr. Ime Priimek
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PRIDOBLJENI UNIVERZITETNI IZOBRAZBI I. STOPNJE
ZA BOLONJSKE PROGRAME

Ime Priimek
rojen/a
v kraju

DD.MM.LLLL
Kraj rojstva

je dne
DD.MM.LLLL
diplomiral/a na Fakulteti
za uporabne družbene {tudije v Novi Gorici
po {tudijskem programu

NAZIV PROGRAMA

zato mu/ji Fakulteta za uporabne družbene {tudije
v Novi Gorici podeljuje strokovni naslov

PRIDOBLJEN STROKOVNI NASLOV

N-NNN-N-N-LL/LL
Kraj podelitve
DD.MM.LLLL
Dekan/ja Fakultete za uporabne družbene {tudije
v Novi Gorici

prof. dr. Ime Priimek
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O PRIDOBLJENI MAGISTRSKI IZOBRAZBI - II. STOPNJE
ZA BOLONJSKE PROGRAME

Ime Priimek
rojen/a
v kraju

DD.MM.LLLL
Kraj rojstva

je dne
DD.MM.LLLL
magistriral/a na Fakulteti
za uporabne družbene {tudije v Novi Gorici
po {tudijskem programu

NAZIV PROGRAMA

zato mu/ji Fakulteta za uporabne družbene {tudije
v Novi Gorici podeljuje strokovni naslov

PRIDOBLJEN STROKOVNI NASLOV

N-NNN-N-N-LL/LL
Kraj podelitve
DD.MM.LLLL
Dekan/ja Fakultete za uporabne družbene {tudije
v Novi Gorici

prof. dr. Ime Priimek
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O PRIDOBLJENI DOKTORSKI IZOBRAZBI - III. STOPNJE
ZA BOLONJSKE PROGRAME

Ime Priimek
rojen/a

DD.MM.LLLL
Kraj rojstva

je dne
DD.MM.LLLL
doktoriral/a na Fakulteti za
za uporabne družbene {tudije v Novi Gorici
po {tudijskem programu

NAZIV PROGRAMA

zato mu/ji Fakulteta za uporabne družbene {tudije
v Novi Gorici podeljuje znanstveni naslov

PRIDOBLJEN ZNANSTVENI NASLOV

N-NNN-N-N-LL/LL
Kraj podelitve
DD.MM.LLLL
Dekan/ja Fakultete za uporabne družbene {tudije
v Novi Gorici

prof. dr. Ime Priimek
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POTRDILO

o opravljenem študijskem programu za izpopolnjevanje
PSIHOTERAPEVTSKA PROPEDEVTIKA

Ime Priimek
rojen/a
v kraju

DD.MM.LLLL
Kraj rojstva

je dne
DD.MM.LLLL
na Fakulteti za uporabne družbene {tudije
v Novi Gorici
uspe{no zaklju~il/a {tudijski program
za izpopolnjevanje

PSIHOTERAPEVTSKA PROPEDEVTIKA

Kraj podelitve
DD.MM.LLLL
Dekan/ja Fakultete za uporabne družbene {tudije
v Novi Gorici

prof. dr. Ime Priimek

