ŠTUDIJSKI KOLEDAR VSŠKV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021
Študijsko leto 2020/2021 v skladu z 48. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju - ZVSI
(Ur. L. RS 100/13) traja od 1. oktobra 2010 do 30. septembra 2021.
Pred začetkom študijskega procesa je za študente vseh letnikov organiziran uvod v študij. Izredni
študij je prilagojen zaposlenim študentom. Organizirane oblike pedagoškega dela potekajo praviloma
med tednom v popoldanskem času in ob sobotah. Poletne počitnice trajajo praviloma od 05. julija
(ponedeljek) do 13. avgusta (petek).
Študijski koledar je v avgustu 2020 pripravila ravnateljica VSŠKV Jelica Pegan Stemberger; obravnaval
ga je študentski svet VSŠKV na svoji .... seji dne ……. , sprejel pa Predavateljski zbor VSŠKV na svoji
…seji dne……..
OKTOBER 2020
1. oktober, četrtek

Začetek študijskega leta in začetek jesenskega (prvega) semestra

1.oktober, četrtek

1. seja Študijske komisije obravnava vlog v zvezi s pogojnim vpisom, ponovnim
vpisom, evidenčnim vpisom, obravnava dispozicij oz. prijav diplomskega dela

1. oktober, četrtek

Uvodno predavanje, V1

2. oktober, petek

Uvodno predavanje, K1

3. oktober, sobota

Festival Kvakljana

5. oktober,
ponedeljek

Uvodno predavanje, V2

6. oktober, torek

Uvodno predavanje, K2

09. oktober, petek

Začetek študijskih dejavnosti 3. cikla programa Velnes (VC3) in Kozmetika (KC3):
Misija DIPLOMA : Pravilnik o diplomskem izpitu + Tehnična navodila za oblikovanje
diplomskih del

14. oktober, sreda
14. oktober, sreda

Zadnji dan vlaganja vlog na ŠK v zvezi s priznavanjem formalnega in neformalnega
znanja ter statusi
Zagovor diplomskih nalog

16. oktober, petek

Preverjanje plačil

16. oktober, petek

Misija diploma; 2. del: Pravilnik o diplomskem izpitu + Tehnična navodila za
oblikovanje diplomskih del (zamudniki in V2, K2)

16. oktober,
ponedeljek

Razpis za vključitev v prosto izbirni predmet (PIP)

16. oktober, petek

začetek usposabljanja Moč kozmetične nege

21. oktober, sreda

Karierni dan

22. oktober, četrtek 2. seja študijske komisije – statusi študentov, obravnava vlog v zvezi s priznavanjem
formalnega in neformalnega znanja
21. do 24. oktober
(od četrtka do
nedelje)

Sejem Narava- Zdravje 2020

31. oktober , sobota Praznik- dan reformacije
NOVEMBER 2020
1. november, nedelja Praznik- dan spomina na mrtve
4. november, sreda

Začetek obdobja praktičnega usposabljanja za študente vseh letnikov in programov
(obdobje traja do 31. avgusta 2021)

5. november, četrtek 3. seja Študijske komisije
5. november, četrtek Informativno srečanje za praktično izobraževanje (prvi letnik kozmetika)
6.november, petek

Informativno srečanje za praktično izobraževanje (prvi letnik velnes)

11. november, sreda Zagovor diplomskih nalog
16. november,
ponedeljek

Preverjanje plačil

16. do 20. november: Dan oddelčnih konferenc V1, K1
ponedeljek do petek
20. november, petek Zadnji dan vlaganja vlog na ŠK v zvezi z diplomskim delom

DECEMBER 2020
2. december, sreda

4. seja Študijske komisije

4. december, petek

Odprti (izredni) izpitni rok

09. december, sreda Zagovor diplomskih nalog
10. december,
četrtek

2. karierni dan (bodoči študenti)

18. december, petek Preverjanje plačil
24. december, sreda Začetek novoletnih in študijskih počitnic (konec počitnic 03. januar 2021)
25. december,
četrtek

Praznik- Božič

26. december, sobota Praznik- Dan samostojnosti in enotnosti
JANUAR 2021
1. januar, petek

Praznik- novo leto

2. januar, petek

Praznik- novo leto

3. januar, nedelja

Konec novoletnih in študijskih počitnic

13. januar, sreda

Zagovor diplomskih nalog

15. januar, petek

Preverjanje plačil

22. januar, petek in
23 januar, sobota

Informativa 2021

22. januar, petek

Zadnji dan za vlaganje prijav diplomskega dela ter vlog za priznavanje formalnega in
neformalnega znanja

29. januar, petek

Začetek Odprtega kurikula 1 (integrirana praksa)- K2 (zaključek 13.03. 2021)

FEBRUAR 2021
4. februar, četrtek

5. seja Študijske komisije- priznavanje znanja

8. februar,
ponedeljek

Praznik- Prešernov dan, Slovenski kulturni praznik

10. februar, sreda

Zagovor seminarskih nalog PRI

10. februar, sreda

Zagovor diplomskih nalog

12. februar, petek

Zaključek prvega (zimskega ) semestra

12. februar, petek in
Informativni dan
13.februar, sobota
15. februar,
ponedeljek

Začetek drugega (letnega) semestra

18. februar , četrtek Preverjanje plačil
22. do 28. februar, od
Teden obštudijskih in kompetenčnih dejavnosti
poned. do nedelje
26. februar, petek

Zadnji dan vlaganja prijav na Študijsko komisijo v zvezi z diplomskim delom

MAREC 2021
4. marec, četrtek

6. seja Študijske komisije

8. marec, ponedeljek Odprti (izredni) izpitni rok
10. marec, sreda

Zagovor diplomskih nalog

18. marec, četrtek

Preverjanje plačil

26. marec, petek

Začetek odprtega kurikula 2 (integrirana praksa)- K2 (zaključek 15.05.2021)

26. marec, petek

Zadnji dan za vlaganje vlog Diplomskega dela

APRIL 2021
05. april, ponedeljek Praznik- Velikonočni ponedeljek
08. april, četrtek

7. seja Študijske komisije

14. april, sreda

Zagovor diplomskih nalog

12. do 16. april;
Dnevi oddelčnih konferenc V1, K1, V2, K2
ponedeljek do petek
16. april, petek

Preverjanje plačil

23. april, petek

Zadnji dan za vlaganje vlog Diplomskega dela

27. april, torek

Praznik- Dan upora proti okupatorju

0d 26. april do 2. maj Prvomajske in študijske počitnice

MAJ 2021
1. maj, sobota

Praznik- Praznik dela

2. maj, nedelja

Praznik- Praznik dela

8. maj, sreda

Razpis za vključitev v izbirne module

6. maj, četrtek

8. seja ŠK

7. maj, petek

Slavnostna akademija- podelitev diplom diplomantom in priznanj študentom

12. maj, sreda

Zagovor diplomskih nalog

17. maj, ponedeljek

Preverjanje plačil

22. maj, sobota

Dan integrirane prakse; projektni dan ( 2V)

25. maj, torek

Dan tu okoli nas

JUNIJ 2021
4. junij, petek

Zaključek spomladnega semestra

09. junij, sreda

Zagovor diplomskih nalog

12. junij, sobota

Dan integrirane prakse: Svetovni dan velnesa (Global Wellness Day- GWD; V1 in V2)

15. junij, torek

Odprti (izredni) izpitni rok

17. junij, četrtek

Preverjanje plačil

24. junij, četrtek

Zadnji dan za vlaganje vlog diplomskega dela

25. junij, petek

Praznik- Dan državnosti

JULIJ 2021
1.julij, četrtek

9. seja Študijske komisije

2. julij, petek

Zaključek 2. semestra (letnega)

07. julij, sreda

Zagovor diplomskih nalog

5. julij, ponedeljek

Začetek poletnih počitnic (konec počitnic 13. avgust 2021)

16. julij, petek

Preverjanje plačil

AVGUST 2021

13. avgust, petek

Konec poletnih počitnic

15. avgust, nedelja

Praznik- Marijino vnebovzetje

17. avgust, torek

Preverjanje plačil

23. avgust,
ponedeljek

Odprti izpitni rok

20. avgust, petek in
21. avgust, sobota

Informativna dneva

SEPTEMBER 2021
08. september, sreda Zagovor diplomskih nalog
16. september,
četrtek

Preverjanje plačil

24. september, petek

Zadnji rok za oddajo vlog za evidenčni vpis, pogojni vpis ali ponavljanje letnika ter
prijav/vlog za diplomsko delo za št. leto 2021/2022

V1, V2, V3- 10. 11. 2020
K1, K2, K3- 11. 11. 2020
V1, V2, V3- 09. 02. 2021
Zagovori seminarskih K1, K2, K3- 10. 02. 2021
nalog PRI- 2020/2021 V1, V2- 22. 06. 2021
K1, K2- 23. 06. 2021
V1, V2- 14. 09.; 15. 09.; 16. 09. 2021
K1, K2- 20. 09.; 21. 09.; 23. 09. 2021

Opombe:
1/ Predmetni izpiti v drugem (junij 2021) in tretjem izpitnem roku (september 2021) bodo določeni
najmanj 30 dni pred začetki izpitnih obdobij (1. junij, 1. september 2021).
2/Urnik bomo predvidoma uskladili do sredine meseca novembra 2020. Predvidevamo, da v
Študijskem koledarju od začetka novembra naprej ne bo prihajalo do večjih sprememb. Vse pa je
odvisno v največji meri od »coronavirusnih« navodil in ukrepov.
3/ Vsi termini za strokovne ekskurzije bodo določeni v Letnem delovnem načrtu VSŠKV oz. sprotno.
4/ Skoraj vsi prvi roki za izpite so v urniku navedeni.
5/ Dejavnosti ob študijskih dejavnosti niso v celoti navedene. O dejavnostih bomo študente obveščali
tudi spotoma.

6/ Možne so spremembe koledarja zaradi vključitve projektnih dni in ostalih aktivnosti v soglasju s
študenti, o katerih bodo študenti pravočasno obveščeni.
7/ Študentje lahko opravljajo praktično izobraževanje tudi izven predvidenega obdobja za praktično
izobraževanje po dogovoru z organizatorko praktičnega izobraževanja gospo Jelico Bregar.
Obrazložitev kratic:
V1= Velnes 1. letnik; V2= Velnes 2. letnik; K1= Kozmetika 1. letnik; K2= Kozmetika 2. letnik; VC3=
Velnes 3. cikel; KC3= Kozmetika 3.cikel.

