
 
 

PRIZNAVANJE OBVEZNOSTI, OPRAVLJENIH V TUJINI 

(Sklepi Komisije za študijske zadeve, z dne 8. 11. 2018) 

 
 

1. Študentu ali študentki (v nadaljevanju študent) se na Pravni fakulteti v Ljubljani 

priznajo vse ECTS pridobljene z opravljenimi obveznostmi na partnerski pravni 

fakulteti, če to s podpisom dogovora o študijskih obveznostih predhodno odobri 

Erasmus koordinator, in sicer v okviru obveznih ali izbirnih predmetov ali kot dodatna 

študijska obveznost. 

 

 

2. Doseženo število ECTS pri uspešno opravljenem predmetu na partnerski pravni 

fakulteti se študentu prizna kot ECTS obveznega predmeta na Pravni fakulteti v 

Ljubljani, če je po vsebini in obsegu primerljiv s predmetom slednje. 

O priznanju odloči Komisija za študijske zadeve po predhodnem mnenju nosilca 

obveznega predmeta na Pravni fakulteti v Ljubljani.  

Študentu se priznanje obveznega predmeta v elektronskem indeksu zabeleži z opombo, 

da je bil predmet opravljen v tujini in priznan po sklepu Komisije za študijske zadeve. 

Ob nespremenjenih okoliščinah velja prvi sklep v konkretnem primeru za vse nadaljnje 

primere opravljenega istega predmeta na isti partnerski pravni fakulteti.  

 

 

3. Doseženo število ECTS pri uspešno opravljenem predmetu na partnerski pravni 

fakulteti se študentu avtomatično všteje v izpolnitev obveznosti izbirnih predmetov na 

Pravni fakulteti v Ljubljani. 

Študentu se v elektronski indeks vpiše izvirni naslov predmeta opravljenega v tujini, z  

opombo, da je s tem pridobil ECTS v okviru izbirnih predmetov. 

 

 

4. Študent lahko zahteva priznanje ECTS pridobljenih pri predmetu opravljenem na 

partnerski pravni fakulteti, brez priznanja obveznosti v okviru obveznih ali izbirnih 

predmetov Pravne fakultete v Ljubljani, torej kot dodatno opravljeno obveznost. V 

tem primeru se predmet v elektronski indeks vnese le z navedbo izvirnega naslova 

predmeta opravljenega v tujini in ECTS ter z oznako 'priznano' (t.j. brez vpisa ocene). 

 

 

5. Študent v vseh primerih uveljavlja priznanje predmeta s prošnjo, oddano tako 

elektronsko preko sistema ŠIS kot v papirnati obliki. Slednji je priložen program (učni 

načrt) predmeta in potrdilo o opravljenem predmetu.  



Papirnata oblika prošnje se vloži v Pisarni za mednarodno sodelovanje Pravne fakultete 

v Ljubljani, praviloma najkasneje v roku treh mesecev po zaključku izmenjave in 

nikakor ne po izteku študijskega leta, v katerem je bila izmenjava opravljena.  

 

 

6. Študent ne more uveljavljati priznanja ECTS za predmet, ki  

a. ga je neuspešno opravljal na Pravni fakulteti v Ljubljani, 

b. je po vsebini enak že opravljenemu predmetu, 

c. ga Erasmus koordinator ni odobril s podpisom dogovora o študijskih 

obveznostih. 

 

 

7. Študentu se lahko priznajo ECTS pridobljene pri predmetu, ki je po naslovu enak, 

vendar po vsebini različen od že opravljenega (obveznega ali izbirnega, pretežno 

pozitivnopravnega) predmeta na Pravni fakulteti v Ljubljani.  

 

 

8. Ocena, pridobljena pri predmetu, opravljenem na partnerski pravni fakulteti, se zgolj 

prevede v ocenjevalni sistem Univerze v Ljubljani. Spreminjanje ocene je izjemoma 

dopustno na predlog nosilca na podlagi verodostojnega potrdila tuje fakultete, da je 

podeljevanje najvišjih ocen statistično izredno redko. 

 

 

 


