Pogoji za napredovanje v 2. letnik:
Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere najmanj 54 točk ECTS.
Pogoji za napredovanje v 3. letnik:
Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse izpite 1. letnika in če zbere še najmanj 54 točk
ECTS z opravljenimi izpiti 2. letnika.
Napredovanje pod izjemnimi pogoji:
Študentu, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik in ima za to upravičene razloge,
lahko Komisija za študijske zadeve FERI na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik in določi
rok, v katerem mora manjkajoče obveznosti izpolniti. Upravičeni razlogi so določeni v Statutu
Univerze v Mariboru.
Ponavljanje letnika:
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program ali študijsko
smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu oziroma smeri. Ponavljanje je
možno v primerih, ki jih opredeljuje statut Univerze v Mariboru, če študent izpolni vsaj polovico
obveznosti vpisanega letnika v obsegu najmanj 30 ECTS. Letnik lahko ponavlja tudi študent, ki je
opravil študijske obveznosti vpisanega letnika v manjšem obsegu od 30 kreditnih točk, če so nastopili
upravičeni razlogi, ki so določeni s statutom Univerze v Mariboru. Ponavljanje letnika odobri Komisija
za študijske zadeve FERI na osnovi pisne vloge študenta in predloženega pisnega dokazila o
opravičljivih razlogih, opredeljenih s statutom Univerze v Mariboru.
Svetovanje in usmerjanje med študijem:
Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko imamo že vrsto let utečen sistem
tutorstva in mentorstva. Na ta način pomagamo študentom s svetovanjem in usmerjanjem do
aktivnejšega sodelovanja v izobraževalnem procesu, lažjega vključevanja v študijske in obštudijske
dejavnosti ter boljše organizacije in načrtovanja študija. Prav tako načrtujemo, da bomo podoben
sistem pomoči študentu nudili tudi v okviru novega dodiplomskega univerzitetnega študijskega
programa Informatika in podatkovne tehnologije, kar je tudi v skladu z 9. točko 7. člena Meril za
akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.
Podaljšanje statusa študenta:
Študentom, ki se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, študentom, ki imajo status
vrhunskega športnika, študentom, ki so izjemno aktivni na kulturnem in humanitarnem področju in
študentom, ki imajo druge upravičene razloge (materinstvo, bolezen, ki traja najmanj tri mesece v
času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov, vojaške obveznosti, izjemne socialne in družinske
okoliščine, izobraževanje v tujini, aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze), pa niso
diplomirali v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra ali se med študijem niso vpisali v
naslednji letnik, se lahko status študenta podaljša, vendar največ za eno leto. Študentke, ki v času
študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega
otroka. O podaljšanju statusa študentom odloča Komisija za študijske zadeve Senata FERI.

