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DATUM

01. 10.2018

01. 10.2018

31. 10.2018

01. 11.2018

25. 12.2018

26.12.2018

24. t2. 2018 - 02. 0t.2019

18. 01 .2019

2t.01.2019

08.02.2019

15. 02.2019

t8. 02.2019

22.04.20t8

29.04.2019 - 03. 0s.2019

16.0s.20t9

24. 05.20t9

07 . 06.2019

t0. 06.2019

05. 07 .2019

12, 08.2019

15. 08. 2019

06. 09.2019

30. 09.2019

Studiisko leto traja od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019. V Studijskem letu je za predavanja in vaje
zagotovljenih 30 tednov, po 15 na semester . Za opravljanje izpitov so zagotovlj ena 3 izpitna obdobja. Predavanja
in vaje se izvajajo v zimskem in letnem semestru po urniku, praviloma od ponedeljka do petka, izjemomatudi v
soboto. Na dan dela prostih dni po Zakonu o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji in na dan, ki je
v tem Studijskem koledarju oznaden kot >>prosto<, ni predavanj in vaj.

Na podlagi 13. todke 23. dlena Statuta Univerze v Novem mestu Fakultete za poslovne in upravne vede je
Senat Univerze v Novem mestu Fakultete za poslovne in upravne vede na seji 28.9.2018 sprejel

DAN

ponedeljek

ponedeljek

sreda

detrtek

torek

sreda

ponedeljek - sreda

petek

ponedeljek

petek

petek

ponedeljek

ponedeljek '.

ponedeljek - petek

detrtek

petek

petek

ponedeljek

petek

ponedeljek

detrtek

petek

ponedeljek

DOGODEK

zadetek Studijskega leta

zaEetek or ganizfu ane ga pedago Ske ga proce sa

prosto - dan reformacije

prosto - dan spominanamrtve

prost - boZid

prosto - dan samostojnosti in enotnosti

prosto

konec zimskega semestra

zaE etek zi m ske ga izpitne ga o b dobj a

prosto - Pre5ernov dan

konec zimskega izpitnega obdobja

zadetek po letne ga seme stra

Velikonodni ponedeljek

prosto - prvomajski prazniki

mednarodna znanstvena konferenca

dan univerze

konec poletnega semestra

zad etek po letne ga izpitne ga obdo bj a

konec poletnega izpitnega obdobja

zadetek j e senske ga izpitnega obdobj a

prosto - Marijino vnebovzetje

konec j e senske ga izpitne ga obdobj a

konec Studijskega leta
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