
    

INDEKS

VIŠ JA  STROKOVNA ŠOLA



pečat

podpis študenta/-ke

fotografija študenta/-ke



REPUBL IKA  SLOVENI JA

ime in priimek študenta/-ke

višješolski študijski program

vpisna številka

pečat
datum izdaje

Indeks

podpis direktorja/-ice/ravnatelja/-ice 

ime in sedež šole

datum rojstva

kraj rojstva

država rojstva

državljanstvo



MODUL/PREDMET/DRUGA SESTAVINA KT

2

PREDMETNIK LETNIK 



število ur po programu

PR  SV  LV
predavatelj/-ica

pečat
3

LETNIK študijsko leto                     /         

podpis odgovorne osebe



4

MODUL/PREDMET/DRUGA SESTAVINA KT

PREDMETNIK LETNIK 



5

število ur po programu

PR  SV  LV
predavatelj/-ica

LETNIK študijsko leto                     /         

pečat
podpis odgovorne osebe



6

MODUL/PREDMET/DRUGA SESTAVINA KT

PREDMETNIK LETNIK 



7

število ur po programu

PR  SV  LV
predavatelj/-ica

LETNIK študijsko leto                     /         

pečat
podpis odgovorne osebe



8

MODUL/PREDMET/DRUGA SESTAVINA KT

PREDMETNIK LETNIK 



9

število ur po programu

PR  SV  LV
predavatelj/-ica

LETNIK študijsko leto                     /         

pečat
podpis odgovorne osebe



10

delodajalec/-ka področje dela

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE LETNIK 



11

študijsko leto                     /         LETNIK 

število 
opravljenih ur

podpis mentorja/-ice opombe



12

delodajalec/-ka področje dela

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE LETNIK 



13

število 
opravljenih ur

podpis mentorja/-ice opombe

študijsko leto                     /         LETNIK 



delodajalec/-ka področje dela

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE LETNIK 

14



število 
opravljenih ur

podpis mentorja/-ice opombe

študijsko leto                     /         LETNIK 

15



16

MODUL/PREDMET/DRUGA SESTAVINA letnik ocena

OCENJEVANJE ZNANJA



17

KT datum
podpis predavatelja/-ice 

ali odgovorne osebe opombe



18

MODUL/PREDMET/DRUGA SESTAVINA letnik ocena

OCENJEVANJE ZNANJA



19

KT datum
podpis predavatelja/-ice 

ali odgovorne osebe opombe



MODUL/PREDMET/DRUGA SESTAVINA letnik ocena

OCENJEVANJE ZNANJA

20



KT datum
podpis predavatelja/-ice 

ali odgovorne osebe opombe

21



MODUL/PREDMET/DRUGA SESTAVINA letnik ocena

22

OCENJEVANJE ZNANJA



KT datum
podpis predavatelja/-ice 

ali odgovorne osebe opombe

23



24

datum študijsko leto letnik način študija
(redni/izredni)

POGOJI ZA OPRAVLJANJE DIPLOMSKEGA IZPITA

študent/-ka izpolnjuje pogoje za opravljanje diplomskega izpita

STATUS ŠTUDENTA/-KE



25

vrsta vpisa
(prvič/ponavljanje/podaljšanje)

podpis odgovorne osebe 
in pečat

datum podpis



26

datum ocena

diplomsko delo

zagovor diplomskega dela

končna ocena diplomskega izpita

izpitna komisija podpis

DIPLOMSKI IZPIT

Naslov diplomskega dela:



ime in priimek študenta/-ke višje šole

pečat

direktor/-ica /ravnatelj/-ica

je opravil/-a diplomski izpit po višješolskem študijskem programu

ime programa

S tem si je pridobil/-a višjo strokovno izobrazbo

naziv strokovne izobrazbe
.

.



28

URADNE OPOMBE



                                                                    VSŠ-I-08



    




