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UNIVERZA V LJUBLJANI Štev.: 70-13/2015-39 
FAKULTETA ZA FARMACIJO Datum: 25.5.2017 
Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana 

 
 
 
ZADEVA: VPISI V ŠTUD. L. 2017/18 

 
 
VPISI V 1. LETNIK EM FARMACIJA, UN LABORATORIJSKA BIOMEDICINA in 
UN KOZMETOLOGIJA 
Vpisi v 1. letnik enovitega magistrskega študijskega programa Farmacija bodo v sredo, 
9. avgusta 2017 na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za farmacijo (UL FFA). Celotna navodila 
za vpis v 1. letnik, bodo kandidatom posredovana po pošti na naslov stalnega bivališča. 

 
Vpisi v 1. letnik univerzitetnega študijskega programa Laboratorijska biomedicina in v 
1.   letnik   univerzitetnega   študijskega   programa   Kozmetologija   bodo   v   četrtek, 
10. avgusta 2017 Univerzi v Ljubljani Fakulteti za farmacijo (UL FFA). Celotna navodila 
za vpis v 1. letnik, bodo kandidatom posredovana po pošti na naslov stalnega bivališča. 

 
 

 
VPISI V DODATNO LETO (ABSOLVENTSKI   STAŽ): EM FARMACIJA, UN 
LABORATORIJSKA BIOMEDICINA, UN KOZMETOLOGIJA, MAGISTRSKI 
ŠTUDIJ INDUSTRIJSKA FARMACIJA in MAGISTRSKI ŠTUDIJ 
LABORATORIJSKA BIOMEDICINA 

 
Vpisi v dodatno leto (absolventski staž): 

- enovitega magistrskega študijskega programa Farmacija, 
- univerzitetnega študijskega programa Laboratorijska biomedicina, 
- univerzitetnega študijskega programa Kozmetologija, 
- magistrskega študijskega programa Laboratorijska biomedicina in 
- magistrskega študijskega programa Industrijskega farmacija. 

 
Vpisi v dodatno leto (absolventski staž) EM Farmacija: 
Vpisi v dodatno leto (absolventski staž) enovitega magistrskega študijskega programa 
Farmacija bodo v ponedeljek, 28. avgusta, 2017, od 14.00 do 16.00 ure na UL FFA 
(navodila bodo študentom poslana preko sistema VIS). 
Navodila za vpis dodatnega leta (absolventskega staža) v štud. l. 2017/18 – velja za 
študijski program EM Farmacija: študenti enovitega magistrskega študijskega programa 
Farmacija, lahko ponavljajo in koristijo dodatno leto (absolventski staž). Študenti, ki so 
ponavljali letnik pred štud. l. 2012/13, imajo pravico tudi do vpisa v dodatno leto (absolventski 
staž). 

 
Vpisi v dodatno leto (absolventski staž) S1 LBM, S1 KOZ, S2 INF in S2 LBM: 
Vpisi v dodatno leto (absolventski staž) univerzitetnega študijskega programa Laboratorijska 
biomedicina, univerzitetnega študijskega programa Kozmetologija, magistrskega študijskega 
programa Laboratorijska biomedicina in magistrskega študijskega programa Industrijskega 
farmacija bodo v torek, 29. avgusta 2017, od 14.00 do 16.00 ure na UL FFA (navodila 
bodo študentom poslana preko sistema VIS). 
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Navodila za študijski program UN Laboratorijska biomedicina in UN Kozmetologija: 
status študenta preneha študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z 
iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij. 

 
Navodilo za vpis dodatnega leta (absolventskega staža) v štud. l. 2017/18: ponavljanje 
letnika in dodatno leto – velja za študijske programe: UN Laboratorijska biomedicina in 
UN Kozmetologija) in druge stopnje (magistrski študij Industrijska farmacija in magistrski 
študij Laboratorijska biomedicina, v primeru, da je študent ponavljal letnik od vključno 
študijskega leta 2012/13 dalje, ni upravičen do vpisa v dodatno leto (absolventski staž). 

 
 
VPISI V 1. LETNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 
INDUSTRIJSKA FARMACIJA in MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRMA 
LABORATORIJSKA BIOMEDICINA (2. stopnja) 
Vpisi v 1. letnik magistrskega študijskega programa Industrijska farmacija in v 1. letnik 
magistrskega  študijskega  programa  Laboratorijska  biomedicina  bodo  v  četrtek, 
21. septembra 2017 na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za farmacijo (UL FFA). 
Celotna navodila za vpis bodo kandidatom posredovana po pošti na naslov stalnega 
bivališča; prav tako tudi obvestilo o morebitni zavrnitvi v primeru omejitve vpisa. 

 
 
VPISI V 1., 2., 3. letnik in dodatno leto (absolventski staž) 
INTERDISCIPLINARNEGA     DOKTORSKEGA     ŠTUDIJSKEGA     PROGRAMA 
BIOMEDICINA (3. stopnja) 
Vpisi v 1. letnik: 
Vpisi v 1.  letnik  interdisciplinarnega  doktorskega  študijskega  programa  Biomedicina 
(3. stopnja) bodo v petek, 15. septembra 2017 na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za 
farmacijo (UL FFA). Celotna navodila za vpis bodo kandidatom posredovana po pošti na 
naslov stalnega bivališča. 

 
Vpisi v 2., 3. letnik in dodano leto (absolventski staž) 
Vpisi v 2., 3. letnik in dodatno leto (absolventski staž) interdisciplinarnega doktorskega 
študijskega programa Biomedicina (3. stopnja) bodo v petek, 22. septembra 2017 na 
Univerzi v Ljubljani Fakulteti za farmacijo (UL FFA), navodila bodo študentom poslana 
preko sistema VIS. 

 
 
VPISI V VIŠJE LETNIKE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV: EMŠ FARMACIJA, UN 
LABORATORIJSKA BIOMEDICINA, UN KOZMETOLOGIJA,  MAGISTRSKI 
ŠTUDIJ INDUSTRIJSKA FARMACIJA in MAGISTRSKI ŠTUDIJ 
LABORATORIJSKA BIOMEDICINA 

 
Vpisi v višje letnike: 

- enovitega magistrskega študijskega programa Farmacija, 
- univerzitetnega študijskega programa Laboratorijska biomedicina, 
- univerzitetnega študijskega programa Kozmetologija, 
- magistrskega študijskega programa Laboratorijska biomedicina in 
- magistrskega študijskega programa Industrijskega farmacija 

 
se bodo začeli v petek, 1. septembra 2017. Vpisi bodo potekali elektronsko preko sistema 
VIS. Vpisno obdobje bo trajalo od petka, 1. septembra 2017 do petka, 29. septembra 
2017. Navodila bodo študentom posredovana preko sistema VIS in preko spletne strani FFA. 
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Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse 
obveznosti, določene s študijskim programom za vpis v višji letnik, pri čemer mora 
pred vpisom v tretji ali višji letnik opraviti tudi vse obveznosti letnika pred letnikom v 
katerega je trenutno vpisan. 

 
TUJCI - ŠOLNINE 
*Tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije plačujejo šolnino za redni dodiplomski in 
podiplomski študij. Šolnina ne vključuje obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

 
Šolnine za redni študij ne plačajo: 

- državljani držav članic Evropske unije, 
- tuji državljani s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so sami oz. so 

starši/skrbniki davčni zavezanci Republike Slovenije (oba pogoja morata biti 
izpolnjena), 

- Slovenci brez slovenskega državljanstva, 
- državljani držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene dvostranske ali 

večstranske sporazume o sodelovanju na področju izobraževanja oz. vzajemnosti 
Republika Makedonija, Republika Črna gora ter Bosna in Hercegovina, Srbija in 
Kosovo), 

- štipendisti ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, oz. pooblaščenega izvajalca 
tega štipendiranja (Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije). 

 
*V štud. l. 2017/18 znaša višina šolnine za vpis v 1. letnik (za tuje državljane, ki morajo 
šolnino plačati): 
 EM Farmacija: 11.000 evrov, 
 UN Laboratorijska biomedicina: 11.000 evrov, 
 UN Kozmetologija: 11.000 evrov, 
 magistrski študijski program Laboratorijska biomedicina: 15.000 evrov in 
 magistrski študijski program Industrijska farmacija: 15.000 evrov. 

 
Potrdilo o celotnem plačilu šolnine morate obvezno priložiti k vpisni dokumentaciji. Šolnino 
morajo plačati tudi redni študenti z že pridobljeno izobrazbo, ki ustreza drugi stopnji. 

 
Informacije o višinah šolnine so objavljene na spletni strani: 
http://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/ 

 
 
 
 
Želimo vam uspešen študij in vas lepo pozdravljamo! 

 
 
 
 
 
Tanja Kadunc prof. dr. Aleš Obreza 
Vodja študentskega referata Prodekan za študijsko področje 

http://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/
http://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/
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Priloga: POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK – 
štud. l. 2017/18 

 
EM FARMACIJA 
VPIS IZ 1. → 2. LETNIK 
Za napredovanje v 2. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske 
obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 60 KT za 
1. letnik. 

 
VPIS IZ 2. → 3. LETNIK 
Za napredovanje v 3. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske 
obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 60 KT za 
2. letnik. 

 
VPIS IZ 3. → 4. LETNIK 
Za napredovanje v 4. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske 
obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 54 KT. 

 
VPIS IZ 4. → 5. LETNIK 
Za napredovanje v 5. letnik mora študent/ka opraviti študijske 
obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 55 KT, 
med manjkajočimi obveznostmi ne sme biti predmeta Farmakologija. 

 
POGOJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA IN IZJEMNO NAPREDOVANJE 
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, ob pogoju, da je 
opravil polovico študijskih obveznosti letnika, v katerega je vpisan, kar 
znese najmanj 30 KT. 
Študent lahko v času študija enkrat izjemno napreduje v višji letnik. O 
tem odloča Komisija za študijsko področje FFA, ki lahko skladno z 
določbami Statuta UL in Pravilnika o študijskem redu FFA, dovoli 
izjemno napredovanje v primeru, ko študent ni zadostil zahtevanim 
pogojem, če ugotovi, da zato obstajajo upravičeni in z dokazilom 
izkazani razlogi. 

 
 
UN LABORATORIJSKA BIOMEDICINA 
VPIS IZ 1. → 2. LETNIK 
Za vpis v 2. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske obveznosti v 
obsegu najmanj 51 KT, vendar med manjkajočimi obveznostmi ne sme 
biti Celična biologija z genetiko. 
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VPIS IZ 2. → 3. LETNIK 
Za napredovanje v 3. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske 
obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 60 KT za 
1. in 60 KT za 2. letnik. 

 
POGOJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA IN IZJEMNO NAPREDOVANJE 
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, ob pogoju, da je 
opravil polovico študijskih obveznosti letnika, v katerega je vpisan, kar 
znese najmanj 30 KT. 
Študent lahko v času študija enkrat izjemno napreduje v višji letnik. O 
tem odloča Komisija za študijsko področje FFA, ki lahko skladno z 
določbami Statuta UL in Pravilnika o študijskem redu FFA, dovoli 
izjemno napredovanje v primeru, ko študent ni zadostil zahtevanim 
pogojem, če ugotovi, da zato obstajajo upravičeni in z dokazilom 
izkazani razlogi. 

 
 
UN KOZMETOLOGIJA 
VPIS IZ 1. → 2. LETNIK 
Za napredovanje v 2. letnik mora študent v celoti opraviti študijske 
obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 60 KT za 
1. letnik. 

 
VPIS IZ 2. → 3. LETNIK 
Za napredovanje v 3. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske 
obveznosti, predpisane s programom in učnimi načrti v obsegu 55 KT za 
2. letnik, razen izbirnega predmeta. 

 
POGOJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA IN IZJEMNO NAPREDOVANJE 
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, ob pogoju, da je 
opravil polovico študijskih obveznosti letnika, v katerega je vpisan, kar 
znese najmanj 30 KT. 
Študent lahko v času študija enkrat izjemno napreduje v višji letnik. O 
tem odloča Komisija za študijsko področje FFA, ki lahko skladno z 
določbami Statuta UL in Pravilnika o študijskem redu FFA, dovoli 
izjemno napredovanje v primeru, ko študent ni zadostil zahtevanim 
pogojem, če ugotovi, da zato obstajajo upravičeni in z dokazilom 
izkazani razlogi. 
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MAGISTRSKI ŠTUDIJ INDUSTRIJSKA FARMACIJA 
VPIS IZ 1. → 2. LETNIK 
Za napredovanje v 2. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske 
obveznosti temeljnih predmetov ter enega izbirnega predmeta, kar 
pomeni 50 KT. 

 
POGOJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA IN IZJEMNO NAPREDOVANJE 
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, ob pogoju, da je 
opravil polovico študijskih obveznosti letnika, v katerega je vpisan, kar 
znese najmanj 30 KT. 
Študent lahko v času študija enkrat izjemno napreduje v višji letnik. O 
tem odloča Komisija za študijsko področje FFA, ki lahko skladno z 
določbami Statuta UL in Pravilnika o študijskem redu FFA, dovoli 
izjemno napredovanje v primeru, ko študent ni zadostil zahtevanim 
pogojem, če ugotovi, da zato obstajajo upravičeni in z dokazilom 
izkazani razlogi. 

 
 
MAGISTRSKI ŠTUDIJ LABORATORIJSKA BIOMEDICINA 
VPIS IZ 1. → 2. LETNIK 
Za napredovanje v 2. letnik mora študent/ka v celoti opraviti študijske 
obveznosti temeljnih predmetov 1. letnika, kar pomeni 48 KT. 

 
POGOJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA IN IZJEMNO NAPREDOVANJE 
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, ob pogoju, da je 
opravil polovico študijskih obveznosti letnika, v katerega je vpisan, kar 
znese najmanj 30 KT. 
Študent lahko v času študija enkrat izjemno napreduje v višji letnik. O 
tem odloča Komisija za študijsko področje FFA, ki lahko skladno z 
določbami Statuta UL in Pravilnika o študijskem redu FFA, dovoli 
izjemno napredovanje v primeru, ko študent ni zadostil zahtevanim 
pogojem, če ugotovi, da zato obstajajo upravičeni in z dokazilom 
izkazani razlogi. 

 
 
 
 
 
 
 

25. maj 2017 
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