
Na podlagi 66. in 70. člena Zakona o visokem šolstvu in na podlagi Statuta IBS Mednarodne poslovne 
šole Ljubljana, je senat IBS na 4. seji, dne 11. 8. 2020, sprejel 
 

PRAVILA ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK IBS MEDNARODNE 
POSLOVNE ŠOLE LJUBLJANA 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Pravila za napredovanje v višji letnik IBS Mednarodne poslovne  šole Ljubljana (v nadaljevanju: Pravila) 
urejajo pogoje za napredovanje izrednih študentov IBS v višji letnik. 
 
II. POGOJI ZA VPIS V VIŠJI LETNIK 
 

2. člen 
Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s 
študijskim programom in Pravili za napredovanje v višji letnik. 
 

3. člen 
Pogoji za vpis v drugi letnik so: 
45 ECTS od 60 ECTS študijskega programa prvega letnika  
 

4. člen 
Pogoji za vpis v tretji letnik so: 
45 ECTS iz 2. letnika in vsaj 50 ECTS iz 1. letnika. 
 
III. OPRAVLJANJE MANJKAJOČIH IZPITOV 
 

5. člen 
Študent lahko manjkajoče izpite iz preteklega letnika opravlja v tekočem študijskem letu, pri čemer vrstni 
red opravljanja izpitov ni pomemben (razen pri tujih jezikih). 
 
IV. IZJEMEN VPIS V VIŠJI LETNIK 
 

6. člen 
Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, če je opravil del študijskih obveznosti iz pogojev 
navedenih v 3. in 4. členu teh pravil in kadar ima za to opravičene razloge, kot npr. materinstvo, daljša 
bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno 
sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah. Študent se lahko vpiše v 2. letnik, 
če zbere 20 ECTS iz 1. letnika, za napredovanje v 3. letnik mora zbrati 20 ECTS iz 2. letnika in 
imeti vsaj 45 ECTS iz 1. letnika. 
V tem primeru o vpisu v višji letnik odloča Komisija za študijske zadeve, na katero mora študent nasloviti 
prošnjo. K prošnji mora študent priložiti dokazila o opravičenih razlogih, ki jih navaja v prošnji. 
 
V. PODALJŠANJE ŠTUDIJA ZA DOKONČANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI 
 

7. člen 
Študent lahko prosi za podaljšanje študija za dokončanje študijskih obveznosti, in sicer v skladu z 
Zakonom o visokem šolstvu. 
 



VI. NAPREDOVANJE ŠTUDENTA – NADPOVPREČNO DOSEGANJE ŠTUDIJSKIH 
USPEHOV 
 

8. člen 
Izredno uspešni študenti imajo možnost hitrejšega napredovanja, o čemer odloča na prošnjo študenta 
komisija za študijske zadeve. Kot izredno uspešne študente, ki jim Komisija za študijske zadeve 
odobri hitrejše napredovanje, se šteje študente s povprečno oceno 8,5 ali več.  
 
 
VII. PONAVLJANJE LETNIKA 
 

9. člen 
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom, lahko v času študija enkrat 
ponavlja letnik. Študent lahko ponavlja letnik, v katerem je bil prvič vpisan v tekočem študijskem 
letu, ne glede na število opravljenih izpitov. Študent za ponavljanje letnika vloži prošnjo na komisijo 
za študijske zadeve. 
 
VIII. PRENEHANJE STATUSA ŠTUDENTA 
 

10. člen 
Status študenta preneha, če študent: 
- diplomira, 
- ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra, 
- se izpiše, 
- se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester, 
- je bil izključen. 
V primerih iz druge in četrte alineje prejšnjega odstavka se študentu iz upravičenih razlogov status 
študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo 
pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka. 
 
IX. PREHODNE DOLOČBE 
 

11. člen 
Pravila stopijo v veljavo z dnem sprejetja na senatu IBS. 
 
Dekanica: 
dr. Irena Marinko 
 
 


