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VPISI V 1. LETNIK EMS FARMACIJA, UN LABORATORIJSKA BIOMEDICINA in
UN KOZMETOLOGIJA
Vpisi v 1. letnik univerzitetnega studijskega programa Laboratorijska biomedicina in v
1. letnik univerzitetnega studijskega programa Kozmetologija bodo v torek, 9. avgusta
2016. Celotna navodila za vpis v 1. letnik, bodo kandidatom posredovana po posti na naslov
stalnega bivalisea.
Vpisi v 1. letnik enovitega magistrskega studijskega programa Farmacija bodo v sredo,
10. avgusta 2016. Celotna navodila za vpis v 1. letnik, bodo kandidatom posredovana po
posti na naslov stalnega bivalisea.

Vpis v 1. letnik v stud. I. 2016/17 - POTRDILO 0 ZNANJU SLOVENSKEGA JEZIKA
Vsi kandidati morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni 82 glede na
skupni evropski refereneni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.

VPISI V DODATNO LETO (ABSOLVENTSKI STAZ): EMS FARMACIJA, UN
LABORATORIJSKA BIOMEDICINA, UN KOZMETOLOGIJA, MAGISTRSKI
STUDIJ INDUSTRIJSKA FARMACIJA in MAGISTRSKI STUDIJ
LABORATORIJSKA BIOMEDICINA

Vpisi v dodatno leto (absolventski staz):
enovitega magistrskega studijskega programa Farmacija,
univerzitetnega studijskega programa Laboratorijska biomedicina,
univerzitetnega studijskega programa Kozmetologija,
magistrskega studijskega programa Laboratorijska biomedicina in
magistrskega studijskega programa Industrijskega farmacija.

Navodilo - vpis dodatnega leta (absolventskega staza) v stud. I. 2016/17: ponavlianje letnika
in dodatno leto: v primeru ponavljanja letnika (ee je student ponavljal od vkljueno studijskega
leta 2012/13 dalje), ni upravieen do dodatnega leta (absotventskega staza) v studijskih
programih prve (navodilo velja za studijske programe: UN Laboratorijska biomedicina in UN
Kozmetologija) in druge stopnje (magistrski studij Industrijska farmacija in magistrski studi
Laboratorijska biomedicina).

Navodila za studijski program EM Farmacija:
studenti enovitega magistrskega studijskega programa Farmacija, lahko ponavljajo in
koristijo dodatno leto (absolventski staz).

Studenti, ki so ponavljali letnik pred stud. I. 2012/13, imajo pravico do dodatnega leta
(absolventskega staza).

Vpisi v dodatno leto (absolventski staz) enovitega magistrskega studijskega programa
Farmacija bodo v torek, 30. avgusta, 2016, od 14.00 do 16.00 ure na FFA.

Vpisi v dodatno leto (absolventski staz) univerzitetnega studijskega programa Laboratorijska
biomedicina, univerzitetnega studijskega programa Kozmetologija, magistrskega studijskega
programa Laboratorijska biomedicina in magistrskega studijskega programa Industrijskega
farmacija bode v sredo, 31. avgusta 2016, od 14.00 do 16.00 ure na FFA.



VPISI V 1. LETNIK MAGISTRSKEGA STUDIJSKEGA PROGRAMA
INDUSTRIJSKA FARMACIJA in MAGISTRSKEGA STUDIJSKEGA PROGRMA
LABORATORIJSKA BIOMEDICINA (2. stopnja)
Vpisi v 1. letnik magistrskega studijskega programa Industrijska farmacija in v 1. letnik
magistrskega studijskega programa Laboratorijska biomedicina bodo v ponedeljek, 26.
septembra 2016 na FFA.
Celotna navodila za vpis bode kandidatom posredovana po posti na naslov stalnega
bivalisca, pray tako tudi obvestilo 0 morebitni zavrnitvi v primeru omejitve vpisa.

VPISI V 1., 2., 3. letnik in dodatno leto INTERDISCIPLINARNEGA
DOKTORSKEGA STUDIJSKEGA PROGRAMA BIOMEDICINA (3. stopnja)
Vpisi v 1. letnik:
Vpisi v 1. letnik interdisciplinarnega doktorskega studijskega programa Biomedicina
(3. stopnja) bodo v ponedeljek, 19. septembra 2016 na FFA. Celotna navodila za vpis bodo
kandidatom posredovana po posti na naslov stalnega bivalisca.

Vpisi v 2., 3. letnik in dodano leto (absolventski staz)
Vpisi v 2., 3. letnik in dodatno leto interdisciplinarnega doktorskega studijskega programa
Biomedicina (3. stopnja) bodo v petek, 23. septembra 2016 na FFA.

VPISI V VISJE LETNIKE STUDIJSKIH PROGRAMOV: EMS FARMACIJA, UN
LABORATORIJSKA BIOMEDICINA, UN KOZMETOLOGIJA, MAGISTRSKI
STUDIJ INDUSTRIJSKA FARMACIJA in MAGISTRSKI STUDIJ
LABORATORIJSKA BIOMEDICINA

Vpisi v visje letnike:
enovitega magistrskega studijskega programa Farmacija,
univerzitetnega studijskega programa Laboratorijska biomedicina,
univerzitetnega studijskega programa Kozmetologija,
magistrskega studijskega programa Laboratorijska biomedicina in
magistrskega studijskega programa Industrijskega farmacija

se bode zaceli v cetrtek, 1. septembra 2016. Vpisi bodo potekali elektronsko preko sistema
VIS. Navodila bodo studentom posredovana preko sistema VIS in preko spletne strani FFA.

TUJCI - SOLNINE
*Tuji driavljani iz driav neclanic Evropske unije placujejo solnino za redni dodiplomski in
podiplomski studij.

Solnina ne vkljucuje obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Solnine za redni studij ne placajo:
driavljani driav clanic Evropske unije,
tuji driavljani s stalnim bivaliscem v Republiki Sioveniji, ki so sami oz. so
starsi/skrbniki davcni zavezanci Republike Siovenije (oba pogoja morata biti
izpolnjena),
Siovenci brez slovenskega driavljanstva,
driavljani driav, s katerimi ima Republika Siovenija sklenjene dvostranske ali
vecstranske sporazume 0 sodelovanju na podrocju izobrazevanja oz. vzajemnosti
(Republika Hrvaska, Republika Makedonija, Republika Crna gora ter Sosna in
Hercegovina),



stipendisti ministrstva, pristojnega za visoko solstvo, oz. pooblaseenega izvajalca
tega stipendiranja (Javni sklad RS za razvoj kadrov in stipendije).

*V stud. I. 2016/17 znasa visina solnine za vpis v 1. letnik (za tuje driavljane, ki morajo
solnino plaeati):

y EMS Farmacija: 5.400 evrov,
y UN Laboratorijska biomedicina: 6.200 evrov,
y UN Kozmetologija: 5.900 evrov,
y magistrski studijski program Laboratorijska biomedicina: 5.700 evrov in
y magistrski studijski program Industrijska farmacija: 6.200 evrov.

Potrdilo 0 celotnem plaeilu sol nine morate obvezno priloziti k vpisni dokumentaciji. Solnino
morajo plaeati tudi redni studenti z ze pridobljeno izobrazbo, ki ustreza drugi stopnji.

Informacije 0 visinah solnine so objavljene na spletni strani:
http://www.uni-Ij.silstud ij/ceni k_storitev _za_studente/

KOMISIJE ZA STUDIJSKO PODROCJE FFA

V mesecu septembru 2016 bosta dve seji Komisije za studijsko podroeje:

- v eetrtek, 15. septembra 2016. Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 12. september 2016 (do
24.00 ure preko sistema VIS). Podpisana vloga z dokazili pa mora biti oddana najpozneje do
torka, 13. septembra 2016 do 10.00 ure v studentskem referatu FFA (ne glede na naein
dostave). Na komisiji bodo obravnavane tudi vloge za vpis na magistrski studijski program
Industrijska farmacija in Laboratorijska biomedicina. Vloge oddane Ie preko sistema na
komisiji ne bodo obravnavane.

- v petek, 23. septembra 2016. Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 19. september 2016 (do
24.00 ure preko sistema VIS). Podpisana vloga z dokazili pa mora biti oddana najpozneje do
torka, 20. septembra 2016 do 10.00 ure v studentskem referatu FFA (ne glede na naein
dostave). Na komisiji bodo obravnavane vloge za izjemni vpis v visji letnik.
Vpisi po sklepu Komisije za studijsko podroeje z dne 23. septembra 2016 bodo potekali do
cetrtka, 30. septembra 2016. Vloge oddane Ie preko sistema na komisiji ne bodo
obravnavane.

PRAVILNIK 0 STUDIJSKEM REDU FFA (38. elen)

Student napreduje v visji letnik, ee izpolni pogoje, doloeene s studijskim programom. Pogoji
za napredovanje so objavljeni tudi v seznamu predavanj za tekoee studijsko leto.

Komisija za studijsko podroeje lahko skladno z doloebami tega pravilnika in Statuta UL dovoli
napredovanje tudi v primeru, ko student ni zadostil vsem zahtevanim pogojem, ee ugotovi,
da za to obstajajo upravieeni in izkazani razlogi, ki so v vzroeni zvezi z neizpolnitvijo
obveznosti. Komisija pri doloeitvi uposteva tudi dosezen uspeh studenta pri opravljenih
studijskih obveznostih in moznosti, da bo kandidat visji letnik ob manjkajoeih obveznosti
opravil v rednem roku.

http://www.uni-Ij.silstud


Napredovanje v visji letnik po 2. odstavku tega elena lahko dovoli pod naslednjimi temeljnimi
pogoji:

da je imel student v tekoeem studijskem letu status studenta,
da ima student opravljene vse studijske obveznosti, ki so pogoj za pristop k
manjkajoeem zakljuenem izpitu ali kolokviju,
da mu manjka 12 ECTS od predpisanega stevila za redni prehod v visji letnik,
da so manjkajoee obveznosti iz tekoeega letnika,
da bonusa izjemnega vpisa se ni izkoristil.

Drugo izjemno napredovanje lahko dovoli Ie zaradi izjemno hudih in resnih motenj, ki so
vsebinsko in easovno v neposredni zvezi z moznostjo opravljanja studijskih obveznosti
studenta (daljse hospitalizacije, res hude kroniene bolezni, izjemno tezke socialne razmere)
ali v primeru, da gre za studenta s statusom sportnika, umetnika oziroma student a s
posebnimi potrebami ali ko gre za mirovanje pravic po doloebah statuta.

Sklep komisije se izda pisno. Student se lahko na sklep komisije pritozi na senat FFA.
Odloeitev senata je dokonena.

Zelimo vam uspesen studij in vas lepo pozdravljamo!
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Vodja studen skega referata

/C-prof. dr. Ales Obreza
7ekan za studijsko podroeje
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