
 

 
 
 

CENIK STORITEV ZA ŠTUDENTE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018,  
ki ga je sprejel Upravni odbor 09. 0. 2017 in velja od 01. 10. 2017 do 30. 09. 2018 

 

1. ŠOLNINE [1]   

1.2. Magistrski program Humanistične znanosti  

         1. letnik 2.500,00 EUR 

         2. letnik 2.500,00 EUR 

2.2. Doktorski program Humanistične znanosti 
 

         1. letnik 3.000,00 EUR 

         2. letnik 3.000,00 EUR 

         3. letnik 3.000,00 EUR 

  

DRUGI PRISPEVKI 

1.      Šolnina za ponavljanje letnika 25% cene šolnine 

2.      Vpisnina, ki vključuje 50,00 EUR 

     - Strošek študentske izkaznice z nalepko - 

     - Letna uporaba informacijskega sistema VIS - 

     - Letna članarina za knjižnico in uporabo baz - 

     - Strošek vpisne dokumentacije, potrdila o vpisu, potrdila  
o opravljenih študijskih obveznostih 

- 

     - Strošek izpisa iz AMEU - ISH - 

3.      Izpiti 
  

3.1 Prvo in drugo opravljanje izpitov / delnih izpitov - 

3.2 Tretje in vsako naslednje opravljanje izpita 100,00 EUR 

3.3 Komisijski izpit 300,00 EUR 

3.3 Diferencialni izpit 150,00 EUR 

3.5 Nepravočasna prijava/odjava od izpita/kolokvija/delnega 
izpita 

20,00 EUR 

4.       Vrednost 1 kreditne točke* 
  

4.1 Magistrski program Humanistične znanosti 41,66 EUR 

4.2 Doktorski program Humanistične znanosti 50,00 EUR 

5.      Stroški za osebe brez statusa,  opravljanje izpitov  kot občan ali pavzer 
  

5.1 Diferencialni izpit 150,00 EUR 

5.2 Izpit sorazmerni delež 
šolnine, glede na KT 

predmeta* 

5.3 Sklic izredne seje Komisije na zahtevo neštudenta 400,00 EUR 

6.       Prošnje in vloge za izdajo odločb in sklepov 
  

6.1 Vloga za priznavanje izpitov opravljenih izven AMEU - ISH 200,00 EUR1 

6.2 Prošnja za ponavljanje letnika - 

                                                           
1 V primeru vpisa na Alma Mater, se vplačan znesek povrne oziroma odšteje od šolnine. 



 

6.3 Prošnja za pogojni vpis v višji letnik 50,00 EUR 

6.4 Obravnava vloge na študijski komisiji za priznavanje in 
vrednotenje izobraževanja po merilih za prehode 

200,00 EUR 
  

7.      Magistrsko delo z zagovorom** Vključeno v šolnino 
ali po KT* 

8.      Doktorska disertacija z zagovorom** Vključeno v šolnino 
ali po KT* 

9.  Stroški postopka za izvolitev v naziv 
  

9.1 Prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj, docent, izredni 
profesor, redni profesor 

2.000,00 EUR 

9.2 Ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj, docent, 
izredni profesor, redni profesor 

1.000,00 EUR 

9.3 Izvolitev v naziv visokošolski sodelavec in ostale nazive 750,00 EUR 

 

 
[1] S sklepom Upravnega odbora AMEU se lahko cenik do začetka vpisa spremeni. 
 
* Osnovna merska enota za obračun obveznosti pri študijskem programu je kreditna točka 
(KT). Znesek se na tej osnovi obračuna tako, da se šolnina za letnik deli s 60. Eno študijsko 
leto po definiciji traja 12 mesecev in obsega 60 KT. Zato se npr. pri občanih obračuna 
opravljanje enega izpita ali zaključnega dela tako, da se vrednost točke za študijski program 
pomnoži s številom KT predmeta. Pri študentih, ki pa v enem študijskem letu z opravljenimi 
obveznostmi presežejo število 60 KT, pa doplačajo razliko. Študent se npr. vpiše v 2. letnik po 
merilih za prehode in opravi 15 KT z manjkajočimi (»diferencialnimi«) izpiti iz 1. letnika in 60 
KT iz 2. letnika. Praviloma nastalo razliko v višini 15 KT študent doplača sproti oz. se doplačilo 
obračuna pri šolnini naslednjega letnika. To je primer tudi pri oblikovanju skupin študentov 
zaradi majhnega števila študentov v posameznem letniku, ki opravljajo tudi predmete višjega 
letnika. 
 
** V kolikor kandidat ne konča v roku vseh obveznosti do zagovora magistrskega dela oz. 
doktorske disertacije, se ob podaljšanju roka, ki ga na podlagi vloge kandidata določi Senat 
AMEU ISH, stroški zaračunajo ponovno v celoti v skladu s cenikom. 
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