
 

    

1 

ORGANIZACIJA ŠTUDIJA NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI 

Študijski koledar 2019/20 za izredni študij 

Izredni študij 

Izredni študij na vseh študijskih programih na Šolskem centru Novo mesto, Višji strokovni šoli praviloma 

traja dve leti in pol oziroma 3 cikluse. Študij poteka kot organizirano študijsko delo in kot samostojno delo.  

Organizirano študijsko delo obsega študijske aktivnosti, ki jih šola pripravi in izpeljuje, so: predavanja, vaje, 

praktično izobraževanje, ekskurzije, konzultacije, projektno delo, organizirane priprave na izpite oziroma 

preverjanje in ocenjevanje znanja, zagovor seminarskih nalog, delo v e-učilnicah.  

Samostojno učenje izrednega študenta obsega učenje in drugo učno delo, ki ga študent izpeljuje sam. 

 

Organizirano študijsko delo se bo izvajalo od sredine oktobra do sredine junija v naslednjem koledarskem letu 

za 1. in 2. ciklus ter do konca marca naslednjega koledarskega leta za študente 3. ciklusa. Organizirane oblike 

študija se bodo izvajale dva do trikrat tedensko v popoldanskem času, po potrebi pa tudi ob sobotah dopoldan.  

Obseg organiziranega študijskega dela bo šola določila za vsako izvedbo študijskega programa sama na 

podlagi strokovne presoje o najprimernejših načinih izvedbe študijskega programa, značilnostih vpisanih 

izrednih študentov ter drugih pogojev. Pri določanju razmerja med obsegom organiziranega študijskega dela 

in samostojnega učenja bo šola zmanjševanje obsega predavanj in vaj nadomestila z oblikami pomoči in 

podpore izrednim študentom pri samostojnem učenju, kot so konzultacije, projektno delo, organizirane 

priprave na izpite oziroma preverjanje in ocenjevanje znanja, zagovor seminarskih nalog, delo v e-učilnicah.  

Navedene oblike pomoči in podpore študentom bodo podrobneje opredeljene v dokumentu Določitev 

prilagoditev za izvajanje izrednega študija v študijskem letu 2019/2020.  

 

Izredni študij bo šola izvajala v različnih skupinskih ali individualnih organizacijskih oblikah. Med skupinske 

organizacijske oblike izrednega študija sodijo izvedbe, ki temeljijo na oblikovanju skupine izrednih študentov 

s predvidenim okvirnim skupnim načinom poteka in časovne izvedbe študija (predmetna oblika). Med 

individualne organizacijske oblike izrednega študija sodijo vse izvedbe, ko je predvideno, da izredni študent 

pretežno ali v celoti študira sam, brez sodelovanja v skupini, pri čemer mu šola nudi le manjšo ali večjo pomoč 

v obliki manjšega obsega organiziranih predavanj, individualnih ali skupinskih konzultacij ter drugih oblik 

organiziranega študija (vodeno samoizobraževanje, individualno e-izobraževanje, druge oblike 

individualnega študija na daljavo). 

Pri vseh predmetih, na katere bo vpisanih manj kot 5 študentov, se bo študij izvajal v individualni 

organizacijski obliki, pri ostalih pa v skupinski organizacijski obliki.  

Izhodišče za določitev prilagoditev bo uvodno spoznavanje izrednih študentov in izpeljani postopki 

priznavanja predhodno pridobljenega znanja. 
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Po končanem vpisu, uvodnem spoznavanju vpisanih izrednih študentov in izpeljanih postopkih priznavanja 

predhodno pridobljenega znanja bo šola na podlagi analize značilnosti študijskih skupin in posameznih 

izrednih študentov določila prilagoditve študijskega programa za posamezne študijske skupine oziroma 

posamezne študente v individualnih organizacijskih oblikah študija, pri čemer bo izhajala iz že vnaprej 

načrtovanih predvidenih prilagoditev.  

Izredni študent, ki oceni, da bo imel zaradi posebnih okoliščin, povezanih s svojim študijem, težave pri 

sodelovanju in izpeljavi načrtovanega študija, lahko šolo zaprosi za izdelavo osebnega izobraževalnega načrta, 

v katerem se predvidijo posebne prilagoditve izrednega študija za tega študenta.  

Če šola oceni, da so okoliščine, ki jih navaja izredni študent, utemeljene, skupaj s študentom pripravi osebni 

izobraževalni načrt, ki po podpisu obeh (študenta in šole) pridobi značaj medsebojnega dogovora o poteku 

študija.  

V postopku oblikovanja osebnega izobraževalnega načrta se šola in izredni študent sporazumeta, kako bo 

njegov študij časovno in organizacijsko potekal, katere oblike organiziranega študijskega dela bodo študentu 

na voljo in v kakšnem obsegu. Sestavina tega dogovora je tudi določitev ustreznih oblik pomoči in podpore 

izrednemu študentu pri njegovem samostojnem študiju. 

 

Izobraževanja prosti dnevi 

 z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi,  

 počitnice in nedelje,  

 sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom višje strokovne šole drugače določeno,  

 en dan za sistematične zdravstvene preglede študentov višjih šol. 

Razporedi sistematičnih zdravstvenih pregledov za študente prvih letnikov bodo objavljeni naknadno. 



 Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola  

    

3 

Izredni študij 



 Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola  

          

4 

 


