
Univerza na Primorskem

ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

CENIK DRUGIH PRISPEVKOV ZA ŠTUDIJ IN PRISPEVKOV ZA DRUGE POSAMIČNE STORITVE 

(TARIFNI DEL), KI SO IZRAŽENI V TARIFNIH TOČKAH 

Storitev Znesek v EUR 

1) Prispevki za študij in druge storitve na področju izobraževalne dejavnosti [1]

a. Četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri predmetu (učni enoti) 39,55

b. Komisijsko opravljanje izpita pri predmetu (učni enoti) 87,87

c. Diferencialni izpit do 39,55

d.

       dodiplomski študijski programi 1. stopnje do 234,00

       magistrski študijski programi 2. stopnje do 409,50

       doktorski študijski programi 3. stopnje 819,00 

f. Praksa, nastopi za osebe brez statusa študenta 65,17

a. Izdaja potrdila na podlagi uradnih evidenc (v slovenskem ali angleškem jeziku) 1,52 

b. Izdaja potrdila na podlagi ugotovitvenega postopka (v slovenskem ali angleškem jeziku) 5,03 

c.

         Študentska izkaznica 10,06 

         Diplomska listina 67,62 

         Priloga k diplomi (v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku) 88,22 

d. Ponastavitev izgubljenega gesla za dostop do storitev UP 5,03 

e. Izdaja dodatne priloge k diplomi v tujem jeziku (v angleškem ali italijanskem jeziku) 32,76 

f. Izdaja sklepa o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi (dveh let in več) 46,80 

g. Izdaja sklepa o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi (deset let in več) 232,83 

h. Reševanje vloge za določitev diferencialnih izpitov za vpis na UP 58,50 

i. Reševanje vloge za vpis po merilih za prehode 77,68 

j. Reševanje vloge za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih v formalnem izobraževanju do 46,80

k. Reševanje vloge za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in s priložnostnim učenjem
do 175,50

l. Reševanje vloge za priznavanje oziroma uveljavljanje strokovne prakse do 52,06

m. Izdaja sklepa za dokup delovne dobe ali o uveljavljanju študijskih let 52,06 

UP Fakulteta za 

vede o zdravju Strošek opravljanja kliničnega usposabljanja (v učnem okolju) za študente brez statusa 1,30 bruto na uro

4) Stroški postopka izvolitve v naziv skladno s 26. členom pravilnika [2]

a. Visokošolski učitelj ali znanstveni sodelavec (prva izvolitev) 2.695,45 

b. Visokošolski učitelj ali znanstveni sodelavec (ponovna izvolitev) 2.156,43 

c. Visokošolski ali raziskovalni sodelavec in ostali nazivi 1.078,16 

Opombe:

Koper, 13. 7. 2017

Izr. prof. dr. Igor Stubelj,

predsednik Upravnega odbora UP

1.Vrednost tarifne točke v študijskem letu 2017/2018 znaša 1,17 EUR  (potrjena na 16. redni seji UO UP dne 13. 7. 2017)  

2. Zneski so navedeni v evrih (EUR), razen, kjer je določeno drugače.

2) Različna potrdila, sklepi in ostali dokumenti ter reševanje vlog

3. V znesku storitev ni vključen DDV, ki se zaračuna na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB 3 in spremembe).

4. Zneski, ki so določeni fiksno, se zaračunavajo v znesku, ki je določen v ceniku UP. Pri storitvah, kjer znesek ni določen fiksno (postavke "do"), je določen najvišji možni znesek. Članica UP 

lahko za postavko določi tudi nižji znesek v svojem ceniku, ki ga sprejme pristojni organ članice.

3) Ostali prispevki študentov

[1] Vrednost kreditne točke za izračun cene za posamezni predmet študijskega programa članice UP je opredeljena v ceniku posamezne članice UP.

[2] Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem

Priprava in zagovor dipl., mag. in dokt. dela za osebe iz 15. člena pravilnika [2]:

Izdaja dvojnika:


