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številka: 005-6/2015 
Datum: 19. junij 2015 

študijski koledar UL FKKT za študijsko leto 2015/2016 

Na podlagi 37. in 66. člena Zakona o visokem šolstvu ter v skladu s 112., 114. in 140. 
členom statuta UL in odločitvijo senata UL, je senat UL FKKT na svoji 19. seji, dne 19. junija 
2015, sprejel študijski koledar za študijsko leto 2015/2016. 

S študijskim koledarjem se določijo razpored organiziranega študijskega procesa in izpitna 
obdobja. 

V skladu s 37. členom Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 in kasnejšimi 
spremembami) traja študijsko leto od 1. oktobra 2015 do 30. septembra 2016. 

Organiziran študijski proces v zimskem semestru se začne v četrtek, 1. oktobra 2015 in 
traja do petka, 22. januarja 2016. 
Zimsko izpitno obdobje traja od ponedeljka 25. januarja do vključno petka, 19. februarja 
2016. 
Od četrtka 24. decembra 2015 do vključno petka 1. januarja 2016 ni organiziranega 
študijskega procesa. 

Organiziran študijski proces v poletnem semestru se začne v ponedeljek 22. februarja in 
traja do petka, 10. junija 2016. 
Spomladansko izpitno obdobje traja od ponedeljka 13. junija do petka 8. julija 2016. 
Jesensko izpitno obdobje traja od ponedeljka 22. avgusta do petka 16. septembra 2016 
(vse izpitne aktivnosti morajo biti zaključene do vključno 19. septembra 2016). 

V ponedeljek 28. marca ter od srede 27. aprila do vključno ponedeljka 2. maja 2016 ni 
organiziranega študijskega procesa. 

V študijskem letu je zagotovljenih zakonsko določenih 30 tednov izobraževalnega dela, 
glede na konkretno razporeditev dela po študijskem programu in 3 po zakonu obvezna 
izpitna obdobja. V študijskih programih, ki vsebujejo praktično usposabljanje, skupna 
obremenitev študenta ne presega 40 ur na teden in 42 tednov letno. 

Tri izpitna obdobja obsegajo: zimsko 4 tedne, poletno 4 tedne in jesensko 4 tedne. 

rof. dr. Matjaž KRAJNC, dekan 
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