
Na podlagi 14. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/2004) je predavateljski zbor 
Višje strokovne šole ŠC Sežana, dne 16. 12. 2008 sprejel 
 
 
 

POSLOVNIK ŠTUDIJSKE KOMISIJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ŠC SEŽANA 
 

 
1. člen 

S tem poslovnikom se ureja organizacija in način dela Študijske komisije Višje strokovne šole ŠC Sežana (v 
nadaljevanju študijska komisija), ki je organ Višje strokovne šole. 
Izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 
 

2. člen 
Študijsko komisijo sestavljajo predavatelji višje strokovne šole. Ima najmanj tri člane. Vodi jo predsednik, ki je 
eden izmed članov.  
Člane in predsednika študijske komisije imenuje predavateljski zbor za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.  
Študijska komisija sodeluje s študenti in z delavci šole.  
 

3. člen 
Naloge študijske komisije so: 
- obravnava vprašanj v zvezi z vpisom,  
- obravnava vprašanj v zvezi z napredovanjem študentov,  
- obravnava vprašanj v zvezi s prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov,  
- sprejem meril za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja oziroma drugega 
neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti, 
- opravljanje drugih nalog, za katere komisijo pooblasti predavateljski zbor.  
 

4. člen 
Seje študijske komisije sklicuje in vodi predsednik.  
Član komisije, ki se seje ne more udeležiti, mora o tem obvestiti predsednika pred začetkom seje komisije, razen 
ko to ni mogoče. 
Komisija veljavno zaseda, če je na seji prisotna več kot polovica članov, oz. ne manj kot trije člani.  
 

5. člen 
Študijska komisija na prvi seji v študijskem letu oblikuje in sprejme plan sej za tekoče študijsko leto. Ob tem 
upošteva študijski koledar in predloge ravnatelja Višje strokovne šole. Od plana sej se lahko odstopa le izjemoma, 
zaradi utemeljenih razlogov.  
Poleg rednih sej, predvidenih s planom, se komisija po potrebi sestaja tudi na izrednih sejah ali dopisno. 
 

6. člen 
Vsebino dnevnega reda seje oblikuje predsednik komisije ob sklicu seje, ob upoštevanju nalog komisije ter 
predlogov študentov in delavcev šole.  
 

7. člen 
O sejah študijske komisije se piše zapisnik.  
Zapisnik piše eden od članov komisije, v dogovoru s predsednikom. 
Zapisnik mora biti najkasneje v 7 dneh od seje podpisan s strani predsedujočega in enega od članov.  
 
 
 
 

Jasna Rojc,  
Sežana, 16. 12. 2008       v. d. ravnateljice Višje strokovne šole 


