PRAVICE IN UGODNOSTI IZ STATUSA

IZJAVA OB VPISU V 1. LETNIK ŠTUDIJA V VIŠJEŠOLSKI PROGRAM NA ŠOLSKEM CENTRU ŠENTJUR
Spodaj podpisani _______________________________________________, rojen________________
sem seznanjen z možnostmi in omejitvami pri koriščenju pravic in ugodnosti iz statusa, kot vpisani
študent ( Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, CEUVIZ)
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju
-

Študenti imajo ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pravico do
zdravstvenega zavarovanja ter drugih ugodnosti in pravic (na primer prehrana, prevozi,
štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot
iskalci zaposlitve.

-

Študenti, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, lahko bivajo v dijaškem domu.

-

Pravice in ugodnosti iz statusa lahko študent uveljavlja največ tri leta, ne glede na to, ali je
študiral redno ali izredno, razen v primerih, ki jih določa ta zakon. Kdor je bil že tri leta vpisan v
študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem
izobraževanju.

CEUVIZ ( Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja)
Iz evidence CEUVIZ pridobivajo podatke o statusu udeležencev Centri za socialno delo, Zavod RS za
zdravstveno zavarovanje, Ministrstva ter druge organizacije, ki imajo zakonsko podlago.
Če udeleženec ni vpisan v CEUVIZ evidenco ne bo mogel uveljavljati pravic iz statusa!
Pravila, ki omejujejo vpis v CEUVIZ študentom z rednim načinom izobraževanja:
-

-

Študent se lahko na enem zavodu samo enkrat vpiše v isti letnik istega programa z enakim
načinom izobraževanja
Študent sme le enkrat zamenjati program, če še ni ponavljal
Prepoved vzporednega vpisa ( 2 x redno)
Študent lahko samo enkrat ponavlja oz. se ponovno vpiše
Študent sme biti redno vpisan v višješolke programe največ tri različna študijska leta,
dodatno pa sme koristiti ponovni vpis po sklepu ravnatelja in potrditvi ministrstva
Študent se ne sme redno vpisati v višješolski program, če je že bil vpisan tri ali več let v visoko
šolstvo. V primeru, da je bil v študijskem letu 2013/14 redno vpisan v višješolski program, se
ta omejitev ne upošteva ( prehodne določbe zakona)
Študent, ki je ponavljal se ne sme več vpisati v 1. letnik
Študent sme biti vpisan v 1. letnik višješolskih programov največ v dveh študijskih letih

Pravice iz statusa študenta so vedno bolj vezane na CEUVIZ in v primeru, da ne boste
preneseni v CEUVIZ se NE MORETE vpisati v 1. letnik izobraževanja.
Podpis:____________________

