Na podlagi 20. točke 22. člena v zvezi z 69. členom Statuta Fakultete za zdravstvene vede Novo
mesto, št. FZV 58/2014, je Senat Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto na seji 25.
septembra 2015 sprejel

PRAVILNIK O POSTOPKU ODVZEMA STROKOVNEGA IN ZNANSTVENEGA
NASLOVA

l. člen
Strokovni in znanstveni naslov se diplomantu odvzame, če se po pridobitvi naslova ugotovi:
- da diplomant ni imel z zakonom zahtevane izobrazbe za vpis;
- da diplomant ni opravil vseh obveznosti po študijskem programu;
- daje diplomant pri diplomski nalogi, magistrski nalogi ali doktorski disertaciji avtorska
dela drugih avtorjev v nasprotju z uveljavljenimi načini citiranja v pomembnem delu
prikazal kot svoje lastno delo;
- da diplomska naloga, magistrska naloga ali doktorska disertacija, v pomembnem delu
ni rezultat diplomantovega lastnega dela, njegove ustvarjalnosti in dosežkov.
2. člen
V kolikor ta pravilnik ne določa drugače, se v postopku odvzema strokovnega in znanstvenega
naslova smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.

O odvzemu strokovnega in znanstvenega naslova

odloča

senat.

3. člen
Predlog za začetek postopka odvzema strokovnega in znanstvenega naslova (v nadaljevanju
naslov oz. postopek odvzema oz. odvzem naslova) senatu poda dekan, če obstajajo okoliščine,
ki kažejo na to, da so pogoji za odvzem naslova iz razlogov, navedenih v l. členu tega pravilnika
verjetno izkazani.
Če senat meni, da je predlog dekana utemeljen, sprejme sklep, s katerim začne postopek
odvzema in določi osebo, ki je pooblaščena za vodenje postopka do izdaje odločbe (v
nadaljevanju: pooblaščena oseba).

V primerih uvedbe postopka odvzema iz tretje ali četrte alineje l. člena tega pravilnika senat
imenuje komisijo treh visokošolskih učiteljev, ki pripravijo ločena pisna poročila o razlogih za
odvzem naslova. Pisna poročila nimajo značaja izvida in mnenja izvedenca, njihovi pisci pa
nimajo statusa izvedencev v smislu zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
Član komisije ali pooblaščena oseba ne sme biti oseba, ki je sodelovala v postopku pridobitve
naslova kot mentor, somentor ali član komisije za oceno diplomske naloge, magistrske naloge
ali doktorske disertacije.

4. člen
O začetku postopka odvzema pooblaščena oseba pisno obvesti diplomanta, zoper katerega je
uveden postopek (v nadaljevanju: diplomant).

Diplomant ima pravico pri pooblaščeni osebi vpogledati v vse dokumente zadeve, biti
seznanjen s stanjem zadeve, predlagati dokaze v svojo korist in izvrševati vse druge pravice,
vse v skladu z določbo prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
S. člen
Če se postopek odvzema iz razloga iz druge alineje l. člena tega pravilnika začne, senat
upoštevajoč okoliščine primera na predlog diplomanta odloči o prekinitvi postopka odvzema.

S sklepom o prekinitvi postopka odvzema naloži diplomantu, da v

določenem

roku opravi

manjkajoče obveznosti. Če zaradi spremembe študijskega programa obveznosti ni več mogoče

opraviti, senat naloži diplomantu druge obveznosti iz enakega ali primerljivega študijskega
programa v ustreznem obsegu. Pri odločanju o tem senat smiselno uporabi pravila o
nadaljevanju študija po prekinitvi.
upravičenih

razlogov lahko senat na predlog diplomanta, vloženem pred potekom roka,
določeni rok podaljša.
Iz

Če diplomant v določenem roku opravi manjkajoče obveznosti, senat na predlog pooblaščene
osebe postopek odvzema ustavi. Če diplomant v določenem roku ne opravi obveznosti, se
postopek odvzema nadaljuje.

6. člen
oseba mora pred odločanjem senata o odvzemu naslova iz razlogov iz tretje in
četrte alineje l. člena tega pravilnika, po pridobitvi poročil iz četrtega odstavka 3. člena tega
pravilnika z njimi seznaniti diplomanta in ga pozvati, da se najkasneje v roku 30 dni od prejema
poziva pisno izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za izdajo odločbe.
Pooblaščena

Po prejemu pisne izjave diplomanta oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka
pooblaščena oseba pripravi predlog odločitve in poročilo o izvedbi postopka odvzema in ju
skupaj s poročili iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika, posreduje senatu.
7. člen
O odvzemu naslova odloča senat na svoji redni seji.
Če senat ugotovi, da obstoji kateri od razlogov za odvzem naslova iz l. člena tega pravilnika,

izda odločbo, s katerim naslov odvzame, sicer pa postopek s sklepom ustavi.
je dokončna.

Naslov se odvzame z učinkom

8. člen
od dne, ko je diplomantu

Pravica do uporabe naslova preneha z vročitvijo

odločbe

Odločitev

vročena odločba.

o odvzemu diplomantu.

Po vročitvi odločbe diplomantu, fakulteta v Uradnem listu Republike Slovenije
veljavnost izdane listine.
Fakulteta vodi razvid odvzetih naslovov.

senata

prekliče

9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu, objavi se na spletni strani fakultete,
uporablja se v vseh postopkih odvzema, ne glede na to, kdaj in na kakšen način so bile
ugotovljene okoliščine, ki kažejo na to, da gre za razloge za odvzem iz razlogov, navedenih v
l. člena tega pravilnika. Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati 6. in 7.
poglavje Pravilnika o priprave in zagovora diplomske naloge po študijskem programu prve
stopnje Zdravstvena nega na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto, številka FZV-59/2015,
z dne 31. 03.2015.
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