Študijski koledar UP PEF za študijsko leto 2014/2015 je potrdil Senat UP PEF na 30. redni seji, ki je
potekala 9. maja 2014, ter dopolnil na 39. redni seji, ki je potekala 6. marca 2015:

Dopolnjen ŠTUDIJSKI KOLEDAR UP PEF za študijsko leto 2014/2015
Študijsko leto 2014/2015 traja od 1. oktobra 2014 do 30. septembra 2015.

 JESENSKI SEMESTER


Izobraževalno delo: od srede, 1. oktobra 2014, do vključno petka, 16. januarja 2015



Januarsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 19. januarja 2015, do vključno petka, 13. februarja 2015



Izobraževalnega dela prosti dnevi (državni prazniki so podčrtani, ostali dnevi so določeni na ravni
UP):
- Rektorjev dan: sreda, 15. oktober 2014
- dan reformacije: petek, 31. oktober 2014
- dan spomina na mrtve: sobota, 1. november 2014
- božič: četrtek, 25. december 2014
- dan samostojnosti in enotnosti: petek, 26. december 2014
- sobota, 27. december 2014, ponedeljek, 29. december 2014, torek, 30. december 2014,
in sreda, 31. december 2014
- novo leto: četrtek, 1. januar 2015
- petek, 2. januar 2015, in sobota, 3. januar 2015

 SPOMLADANSKI SEMESTER


Izobraževalno delo: od ponedeljka, 16. februarja 2015, do vključno petka, 5. junija 2015



Junijsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 8. junija 2015, do vključno petka, 3. julija 2015



Septembrsko izpitno obdobje: od ponedeljka, 17. avgusta 2015, do vključno petka, 11. septembra
2015



Izobraževalnega procesa prosti dnevi (državni prazniki so podčrtani, ostali dnevi so določeni na
ravni UP ali UP PEF):
- velikonočni ponedeljek: ponedeljek, 6. april 2015
- dekanjin dan, sreda, 22. april 2015
- dan upora proti okupatorju: ponedeljek, 27. april 2015
- torek, 28. april 2015, sreda, 29. april 2015, in četrtek, 30. april 2015
- praznik dela: petek, 1. maj 2015, in sobota, 2. maj 2015
- dan državnosti: četrtek, 25. junij 2015
_____
-

Datumi izvajanja pedagoške prakse, terenskih vaj in ekskurzij ter izpitni roki bodo določeni meseca
novembra 2014.
Izobraževalni proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim predmetnikom, ki se določi
do 1. oktobra 2014, in lahko vsebuje določena odstopanja od zgoraj navedenega študijskega
koledarja.
Dekanja UP PEF
prof. dr. Mara Cotič, l. r.

