
Na podlagi  55. člena Statuta Nove z dne 13. julija 2021 je upravni odbor Nove univerze dne 

2. 11. 2021 sprejel naslednji: 

 

 

PRAVILNIK O PRISOTNOSTI IN TOČNOSTI ŠTUDENTOV NOVE UNIVERZE  

1. člen 

Nova univerza in njene članice so zavezane k zagotavljanju visokokakovostnega izobraževanja, 

usposabljanja ter uspeha študentov. S tem namenom si je Nova univerza postavila visoka 

pričakovanja glede: prisotnosti in točnosti študentov na vseh predavanjih/vajah; sodelovanja 

s študenti za zagotavljanje visoke prisotnosti na predavanjih/vajah in točnosti; spremljanja in 

ukrepanja za izboljšanje prisotnosti in točnosti na predavanjih/vajah, če bo to potrebno. 

Ta pravilnik določa načela in prakso zagotavljanja prisotnosti in točnosti, ki velja za vse 

študente Nove univerze. Slednje velja za izvajanje predavanj/vaj v živo (v predavalnicah) in v 

digitalni obliki (v e-učilnicah). 

2. člen 

Kljub temu da slovenska zakonodaja ne predvideva evidentiranja prisotnosti študentov na 

predavanjih/vajah, Nova univerza pričakuje, da  bodo študentje obiskovali predavanja/vaje 

redno in pravočasno. 

3. člen 

Analiza prisotnosti študentov na predavanjih/vajah bo opravljena po koncu vsakega semestra 

študijskega leta. Vsakega študenta, ki ne bo zagotovil vsaj 80 % prisotnosti na 

predavanjih/vajah in za njegovo neprisotnost ne bo podal ustrezne utemeljitve, bo kontaktiral 

referat za študijske in študentske zadeve fakultete članice Nove univerze, katere študent je. 

 

4. člen 

Od študentov se pričakuje, da ustrezno utemeljijo vsako zamudo na predavanja/vaje. 

Visokošolski učitelj ima ob zamudi študenta pravico zavrniti njegov pristop na 

predavanje/vaje. 

Če je odsotnost/zamudo mogoče vnaprej predvideti, mora študent o tem obvestiti referat za 

študijske in študentske zadeve fakultete članice Nove univerze, katere študent je. 

 

5. člen 

Pri vsakemu predavanju, ki se izvaja v živo v predavalnici, študentje svojo prisotnost potrdijo 

s podpisom prezenčne liste ob začetku predavanja. Prisotnost študentov na predavanjih se 



beleži tudi v primeru digitalne izvedbe predavanja/vaj v e-učilnicah oziroma ogleda posnetkov 

predavanja/vaj. 

6. člen 

Referat študijske in študentske zadeve fakultete članice Nove univerze skrbi za vodenje 

evidence prisotnosti študentov na predavanjih/vajah za svoje študente. 

7. člen 

Dekani fakultet članic Nove univerze so odgovorni za spremljanje splošne prisotnosti/točnosti 

študentov na predavanjih/vajah in sodelujejo pri oblikovanju strategij za izboljšanje splošne 

prisotnosti/točnosti študentov njihove fakultete. 

8. člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja na seji Upravnega odbora Nove univerze.  
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