
Izredni študij

Šolski center NG,
Erjavčeva 4a, 5000 Nova Gorica

Telefon: 03 428 55 46  e-mail: dodiplomski@�pv.si

PRIJAVA

Postopek prijave določa Razpis za vpis v študijsko leto ter velja 
za vse kandidate. Prijava je objavljena na spletni strani fakultete 
www.�pv.si ali na spletnem portalu eVŠ (h�p://portal.evs.gov.si/
prijava).

Informacije o informa�vnih dnevih in prijavnih rokih najdete na 
spletni strani  www.�pv.si.

VPISI

Na podlagi oddane prijave prejmete vabilo na vpis . Datumi in ure
vpisa bodo objavljeni na spletni strani. Brez predhodne 
prijave vpis ni možen.



Izredni študij se izvaja praviloma 2 do 3-krat tedensko v 
popoldanskem času ob delovnikih in ob sobotah dopoldne. 
Praviloma potekajo predavanja le za en predmet, kateremu po 
končani izvedbi sledi drugi. Pedagoški proces je podprt s sodobno 
informacijsko tehnologijo.

Šolnina bo določena v skladu z veljavnim cenikom FKPV, ki bo 
objavljen na spletni strani fakultete. Šolnina vključuje vpisnino, 
izvajanje izobraževalnega programa, študijsko gradivo v e-učilnici, 3 
pristope k posameznemu izpitu, študentsko izkaznico, uporabo 
knjižice in članstvo v Alumni klubu.

Fakulteta nudi za študente predavanja gostujočih slovenskih in tujih 
predavateljev, mednarodno izmenjavo, svetovanje v okviru 
Kariernega centra FKPV, uvodni seminar, seminar logika človeškega 
vedenja v komunikaciji, seminar obračuna plač, seminar osnove 
sta�s�čnih metod in tehnik, seminar iskanje po bazah polnih 
besedil, seminar literature in pisanje povzetkov in seminar o 
diplomski nalogi.

Mednarodni računovodski standardi, Uporaba blockchain 
tehnologije in kriptovalut.

o vpisih.

Vpišejo se lahko:
   diploman� višješolskih strokovnih programov (več na 

www.�pv.si)
  kandida�, ki se jim na podlagi priznanega znanja iz predhodnega 

formalnega in neformalnega izobraževanja prizna najmanj 20 KT 
za izredni študij.

Vpišejo se lahko:
    diploman� višješolskih programov, spreje�h pred letom 1994 

(več na www.�pv.si)
  kandida�, ki se jim na podlagi priznanega znanja iz predhodnega 

formalnega in neformalnega izobraževanja prizna najmanj 80 KT 
za izredni študij.

Študij se bo izvajal, če bo na posamezno lokacijo v letnik vpisanih 
vsaj 20 študentov.


