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1.  
Prisotnost na vajah 
 
1.1.  
Prisotnost na vajah je obvezna, ne vpliva pa na skupno oceno vaj. 
 
1.2.  
Prisotnost se preverja s podpisom študenta na listo prisotnosti na vsakih vajah. Ker 
je to uraden dokument, je ponarejanje podpisa po Pravilniku o disciplinski 
odgovornosti študentov UL hujša kršitev (9. člen, točka 7.) in se kaznuje z ukorom 
ali z začasno izključitvijo z UL (13. člen). 
 
 
2.  
Odsotnost brez opravičila 
 
2.1.  
Študent lahko brez opravičila pri vajah manjka največ 8 šolskih ur, kar je 13.3% 
celotnih vaj (skupno 60 ur). 
 
2.2. 
Študent lahko brez opravičila pri lektoratu iz tujega jezika manjka 16 šolskih ur, 
kar je 13.3% celotnega lektorata (skupno 120 ur).   
 
2.3. 
Študent lahko brez opravičila pri celodnevnih terenskih vajah manjka enkrat, kar 
se v povprečju šteje 8 šolskih ur in je 13.3% celotnih vaj (skupno 60 ur). 
 
 
3. 
Opravičenost odsotnosti 
 
3.1. 
Opravičeni razlogi za odsotnost so:  

- zdravstveni – študent mora predati potrdilo zdravnika 
-    višja sila (nesreča, bolezen, smrt v družini) 

 
Opravičilo, dokazilo mora biti osebno predloženo takoj na naslednjih govorilnih 
urah izvajalca vaj. 
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4.  
Neopravičeni razlogi za odsotnost: 
 
- študentsko delo: študent si mora urnik dela prilagoditi tako, da lahko obiskuje 
vaje, in ne obratno.  
- delo na projektu v času poteka vaj (organizacija javnega dogodka, postavitev 
razstave, predavanje, potovanje (razen raziskovalno potovanje, glej 5.1.) ipd.) Če 
gre za okvir drugih vaj na OEKA, dopustimo možnost predhodnega dogovora med 
izvajalci, ne pa med študentom in izvajalci.  
 
 
5. 
Posebna vprašanja 
 
5.1.  
Raziskovalno potovanje v času poteka vaj se lahko opraviči, če:  
 
- se študent najkasneje 30 dni pred predvideno odsotnostjo dogovori z vsemi 
izvajalci vaj, kjer bo predvidoma odsoten: študent za vsakega izvajalca posebej 
pripravi natančen in koncizen študijski oz. raziskovalni načrt terena; opredelitev 
tematike (najmanj ena stran) in seznam ustrezne literature (najmanj 5 enot). 
Izsledke svojega etnografskega terenskega dela mora predstaviti na vajah takoj po 
vrnitvi in izvajalcu ter v Informacijski sistem etnologije in kulturne antropologije 
(ISEKA) predati kopije zbranih materialov.  
 
 
- študent najkasneje 30 dni pred predvideno odsotnostjo zaradi etnografskega 
terenskega dela odda v tajništvo prošnjo, ki naj vsebuje: 
a) Predvideno raziskovalno temo in utemeljitev izbire lokacije zanjo, zaradi katere 
je nujna odsotnost od vaj. 
b) Pričakovane rezultate in utemeljitev, kako bodo ti rezultati prispevali k 
vsebinski dopolnitvi vaj in s tem upravičili študentovo odsotnost.  
c) Utemeljene razloge za neodložljivost raziskovalnega potovanja v času poteka vaj 
in ne v času, ko vaje ne potekajo.   
č) Prošnja mora biti opremljena s podpisom vseh izvajalcev vaj, od katerih bo 
predvidoma odsoten. 
 
Študent dobi informacijo o razrešitvi prošnje v 14 dneh po njeni oddaji. 
 
Odsotnost zaradi raziskovalnega potovanja ne sme trajati več kot en mesec.  
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5.2.  
Študijska izmenjava  
 
Študent naj poskrbi, da si na začetku študijskega leta izbere tiste vaje, ki se ne 
prekrivajo s časom, ko bo na študijski izmenjavi. To ne velja za predmete, ki bodo 
priznani kot v tujini opravljena obveznost (zapisano v Študijskem sporazumu) – ti se 
lahko pokrivajo s študijsko izmenjavo. 
  
V primeru, da študent zaradi zasedenosti vaj (o čemer dobi informacijo v 
tajništvu) ne more izbrati terminov, ki so v skladu z gornjim, naj študent to uredi v 
tajništvu in nikakor ne pri izvajalcu vaj.  
 
Za nadomestne obveznosti v primeru ponovnega ali pogojnega vpisa in v primeru, 
da se vaje izvajajo v času njegove odsotnosti, se mora študent dogovoriti z 
izvajalcem, preden gre na izmenjavo, in ne šele ko se vrne. Nadomestne 
obveznosti obsegajo enako količino dela kot pri redni udeležbi na vajah.  
 
Opravljanje vaj v obliki nadomestnih obveznosti pridejo v poštev izjemoma in 
izključno zaradi odsotnosti med študijsko izmenjavo ali na podlagi drugih 
posebnih okoliščin in prošnje, ki jo obravnava Svet oddelka. 
 
 
6. 
Posebno opozorilo 
6.1.  
Če se študent pri pisanju izdelkov poslužuje plagiatorstva oz. kopiranja izdelkov 
drugih avtorjev in podpisovanja teh izdelkov pod svojim avtorstvom (npr. kopiranje 
s svetovnega spleta ali iz že oddanih izdelkov pri drugih obveznostih ali od drugih 
avtorjev), je to dajanje lažnih podatkov z namenom, da bi neupravičeno okoristil 
sebe ali koga drugega. Zato je plagiatorstvo po Pravilniku o disciplinski 
odgovornosti študentov UL hujša kršitev (9. člen, točka 4.) in se kaznuje z ukorom 
ali z začasno izključitvijo z UL (13. člen). 
Ker se s tovrstnim početjem postavlja pod vprašaj sam temelj in smisel 
univerzitetnega študija, bomo na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo 
dosledno preverjali plagiatorstvo in ga ob odkritju tudi brez izjeme kaznovali. 


