Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

CENIK STORITEV UP FHŠ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

Cenik storitev UP FHŠ je usklajen s Ceniki za študente UP za študijsko leto 2019/2020, ki ga je sprejel Upravni odbor UP na 27. redni seji
dne 11. 7. 2019.
Cenik velja za študijsko leto 2019/2020.
Zneski so navedeni v evrih (EUR).
V znesku storitev ni vključen DDV, ki se zaračuna na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB 3 in
spremembe).
Šolnina je določena za en letnik študijskega programa.
Vrednost tarifne točke v študijskem letu 2019/2020 znaša 1,17 EUR (vrednost potrjena na 27. redni seji UO UP dne 11. 7. 2019).

PRISPEVKI OB VPISU

Znesek v EUR

1) Prispevki ob prvem vpisu v začetni letnik oziroma v višji letnik (po merilih za prehode) študijskega programa za pridobitev
izobrazbe:
a. vpisna dokumentacija
5,27
b. potrdilo o vpisu (6 izvodov)
4,56
2,00
c. študentska izkaznica
0,15
d. nalepka za potrditev veljavnosti študentske izkaznice
e. priročnik za študente e-izdaja
5,85
f. prispevek za informacijski sistem v okviru univerze
4,95
g. prispevek za letno članarino za knjižnice univerze
4,71
h. prispevek za interesno dejavnost študentov [1]
15,00
2) Prispevki ob vpisu v višji letnik, absolventski status, ob ponovnem vpisu v isti letnik študijskega programa za pridobitev
izobrazbe:
a. vpisna dokumentacija
b. potrdilo o vpisu (6 izvodov)
c. potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (2 izvoda)
d. nalepka za potrditev veljavnosti študentske izkaznice
e. priročnik za študente e-izdaja
f. prispevek za informacijski sistem v okviru univerze
g. prispevek za letno članarino za knjižnice univerze
h. prispevek za interesno dejavnost študentov [1]
3) Prispevki ob vpisu v programe vseživljenjskega učenja:
a.
b.
c.
d.

vpisna dokumentacija
potrdilo o opravljenih obveznostih programa vseživljenjskega učenja
prispevek za informacijski sistem v okviru univerze
prispevek za letno članarino za knjižnice univerze

5,27
4,56
1,52
0,15

5,85
4,95
4,71
15,00

5,27
0,76
4,95
4,71

Opomba:
[1] Skladno z drugim odstavkom 6. člena Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UP Študentski svet UP določi najvišji znesek prispevka za interesno
dejavnost študentov Univerze na Primorskem. Zaradi nesklepčnosti Študentskega sveta UP v študijskem letu 2018/2019 sklep o določitvi najvišjega zneska za
obštudijsko dejavnost v študijskem letu 2019/2020 ni mogel biti sprejet. V ceniku se ohrani enak znesek (do največ 15 EUR), kakor je veljal v preteklem
študijskem letu.S trošek se zaračuna na predlog in v višini, ki jo določi Študentski svet UP FHŠ. Študentom UP FHŠ, ki so vzporedno vpisani na študijske
programe UP FHŠ, se omenjeni prispevek zaračuna v enkratnem znesku.

ŠOLNINE

Šolnina za letnik študija

Znesek v EUR

1) DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 1. STOPNJE [1]
Šolnina za letnik študijskega programa je določena za študij tujcev, ki se izobražujejo na Univerzi na Primorskem ter za izredni študij (v primeru, da ga je
posamezna članica UP razpisala in ga izvaja). Šolnina za študij po javnoveljavnih študijskih programih se tujcem (državljanom držav, ki niso članice EU)
zaračunava v skladu s Pravilnikom o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 77/16). Višina šolnine za letnik študija za tujce je skladno s 3. členom pravilnika določena v enakem znesku, kot je določena za državljane
Republike Slovenije za letnik izrednega študija za posamezni študijski program. Državljanom Republike Slovenije in državljanom članic Evropske unije se šolnina
za redni študij lahko zaračuna, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega se vpišejo,
oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v katerega se vpišejo, in jim je prenehal status
študenta v skladu z 70. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12,
85/14 in 75/16) na prejšnjem študijskem programu.

Geografija (UN)
Italijanistika (UN)
Medijski študiji (UN)
Komuniciranje in mediji (UN)
Medkulturno jezikovno posredovanje (UN)
UP FHŠ Slovenistika (UN)
Zgodovina (UN)
[2]
Dvopredmetni študijski program Antropologija (UN)*
Dvopredmetni študijski program Arheologija (UN)*
Dvopredmetni študijski program Kulturna dediščina (UN)*
Dvopredmetni študijski program Geografija (UN)*
Dvopredmetni študijski program Zgodovina (UN)*

2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

2) PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE [1]
Šolnina za letnik študijskega programa je določena za študij tujcev, ki se izobražujejo na Univerzi na Primorskem ter za izredni študij (v primeru, da ga je
posamezna članica UP razpisala in ga izvaja). Šolnina za študij po javnoveljavnih študijskih programih se tujcem (državljanom držav, ki niso članice EU)
zaračunava v skladu s Pravilnikom o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 77/16). Višina šolnine za letnik študija za tujce je skladno s 3. členom pravilnika določena v enakem znesku, kot je določena za državljane
Republike Slovenije za letnik izrednega študija za posamezni študijski program. Državljanom Republike Slovenije in državljanom članic Evropske unije se šolnina
za redni študij lahko zaračuna, če imajo že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po študijskem programu, v katerega se vpišejo,
oziroma še nimajo dosežene izobrazbe, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe pridobljene po študijskem programu, v katerega se vpišejo, in jim je prenehal status
študenta v skladu z 70. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12,
85/14 in 75/16) na prejšnjem študijskem programu.

Arheološka dediščina Sredozemlja
Geografija
Italijanistika
UP FHŠ Jezikovno posredovanje in prevajanje
Komuniciranje in mediji
Kulturni študiji in antropologija
Zgodovina
Geografija (dvopredmetni pedagoški študijski program )*
UP FHŠ v
sodelovanj Italijanistika (pedagoški študijski program )
u z UP Slovenistika (pedagoški študijski program )
PEF [2]

Zgodovina (dvopredmetni pedagoški študijski program )*

2.850,00
2.850,00
2.850,00
2.850,00
2.850,00
2.850,00
2.850,00
2.850,00
2.850,00
2.850,00
2.850,00

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 3. STOPNJE
Antropologija
Arheologija
Jezik in medkulturnost
Geografija
UP FHŠ
Slovenistika
Upravljanje različnosti
Upravljanje kulturnih virov in arhivov
Zgodovina Evrope in Sredozemlja

3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00

Opombi:
[1] V primeru razpisa izrednega študija znesek šolnine za posamezni letnik študijskega programa velja za izvedbo študija v standardno oblikovanih skupinah
oziroma skupinah z načrtovanim številom študentov, kot je bilo upoštevano v izdelavi kalkulacije šolnine za posamezni študijski program. Članica UP lahko (če je
to predvideno z akreditiranim študijskim programom) v skladu s pridobljeno ponudbo naročnika oziroma organizacije izredni študij organizira v obliki manjših
zaključenih skupin. V primeru, da je v zaključeni skupini manjše število študentov kot v standardni skupini, mora naročnik s pogodbo zagotoviti sredstva za
pokritje celotne izvedbe študijskega programa za to zaključeno skupino (v tem primeru se lahko strošek izvedbe na študenta sorazmerno poveča).
[2] (*) Šolnina, ki je navedena pri posameznem dvopredmetnem študijskem programu, se zaračuna za izvedbo dveh dvopredmetnih programov.

DRUGI PRISPEVKi ZA ŠTUDIJ IN PRISPEVKi ZA DRUGE POSAMIČNE STORITVE (TARIFNI DEL), KI SO
IZRAŽENI V TARIFNIH TOČKAH

Znesek v EUR

1) Prispevki za študij in druge storitve na področju izobraževalne dejavnosti
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.

Četrto in nadaljnje opravljanje izpita pri predmetu (učni enoti)
Komisijsko opravljanje izpita pri predmetu (učni enoti)
Diferencialni izpit
Priprava in zagovor dipl., mag. in dokt. dela za osebe iz 15. člena pravilnika [2]:
dodiplomski študijski programi 1. stopnje
magistrski študijski programi 2. stopnje
doktorski študijski programi 3. stopnje
Praksa, nastopi za osebe brez statusa študenta
Prispevki za terenski pouk, strokovne ekskurzije (v skladu s 10. členom pravilnika) [1]
Vrednost kreditne točke za predmet (učno enoto) v okviru izbirnosti na UP
Vrednost 1 KT za izračun cene za posamezen predmet (učno enoto) UP FHŠ (v skladu s 15. členom
pravilnika) [1]
za študijske programe 1. stopnje
za študijske programe 2. stopnje
za študijske programe 3. stopnje

39,55
87,87
39,55
234,00
409,50
819,00
65,17
po dejanskih stroških
38,00

41,67
47,50
50,00

2) Različna potrdila, sklepi in ostali dokumenti ter reševanje vlog

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Izdaja potrdila na podlagi uradnih evidenc (v slovenskem ali angleškem jeziku)
Izdaja potrdila na podlagi ugotovitvenega postopka (v slovenskem ali angleškem jeziku)
Izdaja dvojnika:
Študentska izkaznica
Diplomska listina
Priloga k diplomi (v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku)
Ponastavitev izgubljenega gesla za dostop do storitev UP
Izdaja dodatne priloge k diplomi v tujem jeziku (v angleškem ali italijanskem jeziku)
Izdaja sklepa o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi (dveh let in več)
Izdaja sklepa o določitvi pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi (deset let in več)
Reševanje vloge za določitev diferencialnih izpitov za vpis na UP
Reševanje vloge za vpis po merilih za prehode
Reševanje vloge za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih v formalnem izobraževanju

k.
l.
m.

Reševanje vloge za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih v neformalnem izobraževanju in s
priložnostnim učenjem
Reševanje vloge za priznavanje oziroma uveljavljanje strokovne prakse
Izdaja sklepa za dokup delovne dobe ali o uveljavljanju študijskih let

a.
b.
c.

1,52
5,03
10,06
67,62
88,22
5,03
32,76
46,80
232,83
58,50
77,68
46,80
175,50
52,06
52,06

3) Stroški postopka izvolitve v naziv
a.

Visokošolski učitelj ali znanstveni sodelavec (prva izvolitev)

6500,00

b.
c.

Visokošolski učitelj ali znanstveni sodelavec (ponovna izvolitev)
Visokošolski ali raziskovalni sodelavec in ostali nazivi

Opomba:
[1] Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem

5500,00
3000,00

KNJIŽNIČNE STORITVE
a.

b.
c.

č.
d.

Letna članarina [1]:
- študenti Univerze na Primorskem
- študenti drugih visokošolskih zavodov
- druge fizične osebe
- pravne osebe
Zamudnina (enota na dan):
dnevna zamudnina
Opomin:
- prvi opomin
- drugi opomin
- tretji opomin
- opomin pred tožbo
Rezervacija gradiva:
- neprevzeto rezervirano gradivo (na enoto)
Medknjižnična izposoja:
- iz knjižnice članice Univerze na Primorskem
monografija
fotokopija članka do 10 strani
članek, posredovan v elektronski obliki
- iz slovenskih knjižnic
monografija
članek
članek, posredovan v elektronski obliki
- iz tujine
- za tujino

e.
f.
g.

Poizvedbe po bazah - tiskanje poizvedb iz baz podatkov na stran
Poizvedbe po e-virih (na uro)
Odškodnina:
- za izgubljeno ali uničeno gradivo
- za poškodovano gradivo
- za vezavo gradiva

h.

strošek opreme nadomestnega gradiva (na enoto)
Fotokopiranje (na stran):
- stran A4
- stran A3
- skeniranje (stran)

i.

Priprava, vodenje in vnos osebne bibliografije

j.

Poštnina

Znesek v EUR

vključena v prispevek ob
vpisu na UP
8,00
12,00
50,00
0,12
3,76
7,89
15,07
22,13
1,00

7,00
5,00
4,00
cena dobavitelja +
poštnina
cena dobavitelja +
poštnina
cena dobavitelja +
poštnina
cena dobavitelja +
poštnina
stroški storitve
medknjižnične izposoje +
poštnina
0,12
20,00
stroški nabave + stroški
opreme
dejanski stroški + stroški
opreme
dejanski stroški + stroški
opreme
4,24
0,10
0,14
0,50
22,00 EUR / uro +
administrativni stroški
po veljavnem ceniku Pošte
Slovenije d.o.o.

Opomba:
[1] Osebe do 18. leta starosti in brezposelne osebe so oproščene plačila članarine in vpisnin (Uredba o osnovnih storitvah knjižnic - Ur. l. RS, št. 29/03).
[2] Vse knjižnične storitve razen postavk b) in c) so oproščene plačila DDV (13.točka 1. odstavka 42. člena ZDDV-1, Ur. l. RS, št. 13/11-UPB 3 in spremembe),
postavka g) je oproščena plačila DDV po 3. točka 44.člena ZDDV-1 , Ur. l. RS, št. 13/11-UPB 3 in spremembe.
[3] Postavke b) in c) so neobdavčljive plačila DDV (1. in 2. točka 13. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o dodani vrednosti (Ur. l. RS, št. 141/06 in
spremembe).

Koper, 12. 7. 2019

prof. dr. Irena Lazar
dekanja UP FHŠ

