Na podlagi 3. člena Pravil o odgovornosti študentov Šolskega centra Škofja Loka, Višja strokovna šola z dne
23.2.16 je ravnatelj sprejel:

INTERNI AKT
IZKLJUČITEV ŠTUDENTOV ZARADI
NEIZPOLNJEVANJA ŠTUDIJSKIH
OBVEZNOSTI

ŠOLSKI

CENTER

ŠKOFJA LOKA

VIŠJA

STROKOVNA ŠOLA

I. Disciplinski postopek
1. Člen
Zaradi neizpolnjevanja predpisanih obveznih sestavin študijskega programa brez opravičljivega razloga in
drugih hujših kršitev pravil šole se lahko določi ukrep izključitve iz šole (43. člen zakona o višjem
strokovnem izobraževanju).
2. Člen
Pred izključitvijo mora študent prejeti pisno obvestilo v katerem je navedeno zakaj ga namerava šola iz
študijskega procesa, tekočega študijskega leta izpisati, kdaj in na kakšen način je šola preverjala prisotnost
študenta v študijskih procesih, kako bomo študenta obvestili o izključitvi in prenehanju statusa, kdaj ima
študent rok za predložitev dokazil o upravičeni odsotnosti, kam jih predloži in kdaj bomo študenta izpisali.
3. Člen
Študent mora v roku, ki je določen v dopisu, ki ga je prejel študent, predložiti v referat za študentske
zadeve dokazilo o upravičeni odsotnosti na predavanjih, vajah ali katerikoli drugi obliki študijskega
procesa.
V primeru, da v roku, ki je določen v dopisu, ki ga je prejel študent po pošti, le ta ne priloži ustreznih
dokazil, da je bil upravičeno odsoten na predavanjih, vajah ali katerikoli drugi obliki študijskega procesa,
ga lahko šola iz tekočega študijskega leta izključi.
4. Člen
Izključitev šola opravi po preteku datuma, ko bi študent še lahko predložil potrdilo o upravičeni odsotnosti
v tekočem študijskem procesu.
5. Člen
O izključitvi študenta obvesti šola pisno po pošti. V dopisu je naveden datum izključitve iz šole in datum
izpisa iz centralne evidence.
6. Člen)
O izključitvi odloča disciplinska komisija, ki napiše disciplinski zapisnik.

II. Prehodne in končne določbe
7. Člen
Interni akt o disciplinski odgovornosti študentov sprejema ravnatelj VSŠ, potem ko je dobil mnenje
Študentskega sveta VSŠ. V primeru, da VSŠ nima študentskega sveta, ravnatelj pridobi mnenje od
študentov, ki so člani sveta zavoda.
Spremembe in dopolnitve tega internega akta se sprejemajo na enak način kot temeljni akt.
8. Člen
Interni akt začne veljati z dnem, ko ga sprejme Svet zavoda ŠC Škofja Loka.

Datum sprejetja: 2. 3. 2016 (21. seja SZ)
Ravnatelj VSŠ:
Roman Drole
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