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Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za farmacijo 
Aškerčeva cesta 7  Štev.: 70-16/2015-85 
1000 Ljubljana Ljubljana, 23. 8. 2019 

Zadeva:  VPISI V VIŠJE LETNIKE, V DODATNO LETO (absolventski  staž)  
 IN PONOVNI VPISI V LETNIK V ŠTUD. L. 2019/20  
(od 26. 8. do 30. 9. 2019) 

Študente obveščamo, da bo vpisno obdobje za vpis v višje letnike, v dodatno leto (absolventski 
staž) in ponovni vpis v letnik v štud. l. 2019/20 za študijske programe prve in druge stopnje: EM 
FARMACIJA, UN LABORATORIJSKA BIOMEDICINA, UN KOZMETOLOGIJA, 
MAGISTRSKI ŠTUDIJ INDUSTRIJSKA FARMACIJA in MAGISTRSKI ŠTUDIJ 
LABORATORIJSKA BIOMEDICINA trajalo od ponedeljka, 26. avgusta do ponedeljka,          
30. septembra 2019. Vpisi bodo potekali elektronsko preko sistema VIS.  

Študente naprošamo, da čim preje po izpolnitvi pogojev za vpis (vpisni list se običajno aktivira en 
dan pozneje) pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva 
cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom za vpis, vpisno dokumentacijo, ki obsega: 

- vpisni list in 
- potrdilo o plačani vpisnini. Račun za plačilo vpisnine boste prejeli v sistemu VIS, pod 

Moji podatki – Moje finance in po e-pošti. 

Pred vpisom morate imeti poravnane vse finančne obveznosti. 

V vpisni dokumentaciji NE pošiljate več študentske izkaznice. Za prejem nalepke za študentsko 
izkaznico se oglasite v študentskem referatu, v času uradnih ur, do 30. 9., ali po  1. 10. 2019. 

Po pošti NE boste prejeli potrdil o vpisu, POTRDILO O VPISU si po potrditvi vpisnega lista s 
strani študentskega referata, natisnete sami, v sistemu VIS, pod Moji podatki – Potrdilo o vpisu. 

PREDMETNIK ZA ŠTUD. L. 2019/20 in izbirni predmeti: 

Predmetnik za štud. l. 2019/20: povezava. 

Študenti, ki ste izbirni/e predmet/e že vpisali preko spletne učilnice, boste ob vpisu v višji letnik 
v štud. l. 2019/20 izbrani/e predmet/e že imeli dodan/e v e-indeks in ga/jih v predmetniku ob 
izpolnitvi vpisnega lista, ni potrebno izbrati.  

Študenti, ki preko spletne učilnice niste izbrali izbirnega/ih predmeta/ov, ali niste bili razporejeni 
na nobenega od izbranih predmetov, imate možnost izbire med predmeti, kjer so še mesta: 

http://www.ffa.uni-lj.si/docs/default-source/referat/2019-20/predmetnik-2019-20.pdf?sfvrsn=2
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EM FARMACIJA 

EM FARMACIJA, 3. letnik (študent izbere 1 predmet):  

Predmet 
 

Št. prostih mest 

Imunologija 7 
Instrumentalne analizne metode v farmaciji 14 
Raziskovalne metode v socialni farmaciji 7 
 

EM FARMACIJA, 4. letnik (študent izbere 2 predmeta):  

Predmet Št. prostih mest 
Biofarmacevtsko vrednotenje farmacevtskih oblik 14 
Farmacevtsko inženirstvo 17 
Farmakogenomika in genska zdravila 10 
Imunologija  6 
Izbrana poglavja iz farmacevtske biotehnologije 7 
Izbrane metode farmacevtske analize 9 
Raziskovalne metode v socialni farmaciji 7 
Uporaba genetskih in celičnih preiskav v biomedicini 17 
 

FARMACIJA, 4. letnik – A1* alternativa 

Predmet 
Načrtovanje in sinteza učinkovin 
 

EM FARMACIJA, 4. letnik – A2** alternativa 

Predmet 
Industrijska farmacija 
 

UN LABORATORIJSKA BIOMEDICINA 

UN LABORATORIJSKA BIOMEDICINA, 3. letnik, zimski semester (študent izbere 1 
predmet): 

Predmet 
 

Št. prostih mest 

Projektno delo 11 
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UN LABORATORIJSKA BIOMEDICINA, 3. letnik, poletni semester (študent izbere 4 
predmete): 

Predmet 
 

Št. prostih mest 

Biomedicinska genetika 8 
Toksikologija 5 
Citogenetične molekularno-biološke preiskave v hematologiji 6 
Proteomika 4 
Psihotropne snovi in zloraba zdravil 8 
Projektno delo 24 
 

UN KOZMETOLOGIJA 

UN KOZMETOLOGIJA, 2. letnik, poletni semester (študent izbere 1 predmet): 

Predmet 
 

Št. prostih mest 

Mikrobiologija 24 
Prehranska dopolnila 2 
Strokovna angleščina 22 
 

UN KOZMETOLOGIJA, 3. letnik, zimski semester (študent izbere 2 predmeta): 

Predmet 
 

Št. prostih mest 

Fiziologija 11 
Koža in presnovne motnje 11 
Reaktivni intermediati v koži in antioksidanti 17 
Toksikologija kozmetičnih sestavin 12 
Zdravila 6 
 

S2 INDUSTRIJSKA FARMACIJA 

S2 INDUSTRIJSKA FARMACIJA, 2. letnik, zimski semster (študent izbere 2 predmeta): 

 Predmet  
 

Št. prostih mest 

Farmacevtske oblike s prirejenim sproščanjem 18 
Mikrobiološka kakovost farmacevtskih izdelkov 5 
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S2 LABORATORIJSKA BIOMEDICINA 

S2 LABORATORIJSKA BIOMEDICINA, 2. letnik, zimski semester (študent izbere 3 
predmete): 

 Predmet  
 

Št. prostih mest 

Načrtovanje, analiza in interpretacija raziskav 6 
Razvoj in vpeljava diagnostičnih metod 10 
Reaktivni kisikovi in dušikovi intermediati 18 
Zdravila 4 
*Zakonodaja in etika v biomedicini 9 
*Opomba: Predmet Zakonodaja in etika v biomedicini je obvezen za tiste, ki vsebin tega 
predmeta niso poslušali v dodiplomskem študiju. 

 

PONAVLJANJE LETNIKA - navodilo: 

Študenti, ki izpolnijo pogoj za ponovni vpis v letnik, 30 ECTS, morajo na e-naslov: 
vpis.ponovno@ffa.uni-lj.si poslati e-sporočilo s podatki: ime in priimek, vpisna številka in 
študijski program ter letnik, ki ga bodo ponavljali v štud. l. 2019/20. Študent lahko v času študija 
enkrat ponavlja letnik, v primeru, da izpolnjuje pogoje določene s študijskim programom, in da ni 
že izgubil letnika zaradi zamenjave študijskega programa.  

Po prejemu e-sporočila vam bomo v sistemu VIS dovolili ponovni vpis, vpisni list izpolnite ter ga 
skupaj s potrdilom o plačilu vpisnine pošljete na naslov UL FFA. V vpisni dokumentaciji NE 
pošiljate študentske izkaznice. Za prejem nalepke za študensko izkaznico se oglasite v 
študentskem referatu, v času uradnih ur, do 30. 9., ali po  1. 10. 2019. 

Po pošti NE boste prejeli potrdil o vpisu, POTRDILO O VPISU si po potrditvi vpisnega lista s 
strani študentskega referata natisnete sami, v sistemu VIS, pod Moji podatki – Potrdilo o vpisu. 

 

VPIS V DODATNO LETO (ABSOLVENTSKI STAŽ): 

Za vpis v dodatno leto (absolventski staž) v štud. l. 2019/20 morate obvezno upoštevati 
naslednje:  

- ponavljanje letnika (ali prepis študijskega programa) in VPIS DODATNEGA LETA 
(ABSOLVENTSKEGA STAŽA): v primeru ponavljanja letnika (če je študent ponavljal 
od vključno študijskega leta 2012/13 dalje), ni upravičen do vpisa dodatnega leta 
(absolventskega staža) v študijskih programih prve (UN Laboratorijska biomedicina in 
UN Kozmetologija) in druge stopnje (magistrski študij Industrijska farmacija in magistrski 
študij Laboratorijska biomedicina).  

 

mailto:vpis.ponovno@ffa.uni-lj.si
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- Študenti enovitega magistrskega študijskega programa Farmacija, pa lahko ponavljajo in 
koristijo dodatno leto (absolventski staž). 
 

- Študenti, ki so ponavljali letnik pred štud. l. 2012/13, imajo pravico do vpisa dodatnega 
leta (absolventskega staža).  
 
 

NAVODILO IZPOLNITEV VPISNEGA LISTA V SISTEMU VIS 

Po vstopu v sistem VIS v meniju na levi strani izberite VPISNI LIST / VPIS. 

Po vnosu vseh podatkov potrdite vnos z gumbom POTRDI. 

Vsi vneseni podatki se vam izpišejo za ponovni pregled in v kolikor so podatki točni, še enkrat 
izberite gumb POTRDI.  

V meniju nato izberite VPISNI LIST / TISKANJE. Natisnjen vpisni list nato preglejte in 
podpišite. 

Vpisni list v sistemu lahko izpolnite le enkrat ter potrdite vnos podatkov, zato pred končno 
potrditvijo natančno preglejte, ali ste podatke vnesli pravilno. 

V kolikor želite prejemati SMS sporočila za rezultate izpitov, v sistemu v rubriki Moji podatki / 
Moji osebni podatki / Drugi podatki za stik, v okencu izberite možost »Želim prejemati SMS 
obvestila«. Če SMS obvestil ne želite prejemati, pustite okence prazno. Naročanje na SMS ni 
obvezno. Cena SMS obveščanja za štud. l. 2019/20 znaša 5 evrov. Račun za plačilo SMS naročila 
boste prejeli naknadno. 

Ob izpolnitvi vpisnega lista, če ankete še niste izpolnili, izpolnite tudi ankete za predmete, ki ste 
jih poslušali v štud. l. 2018/19.  

 

V kolikor boste imeli težave z vpisom, kljub izpolnitvi pogojev, se obrnite na sodelavce v 
študentskem referatu, ki skrbijo za študijske programe: 

- za EM Farmacija na go. Polono Škulj, tel.: 47 69 511, e-pošta: polona.skulj@ffa.uni-lj.si. 

- za S1 Laboratorijska biomedicina in S2 Laboratorijska biomedicina na go. Matejo Terčič, 
tel. 47 69 514, e-pošta: mateja.tercic@ffa.uni-lj.si. 

- za S1 Kozmetologija in S2 Industrijska farmacija na g. Urbana Jernejčiča, tel. 47 69 628, e-
pošta: urban.jernejcic@ffa.uni-lj.si. 
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KOMISIJE ZA ŠTUDIJSKO PODROČJE UL FFA 

Obveščamo vas, da bosta v mesecu septembru 2019 dve seji Komisije za študijsko področje: 
 
- prva seja bo 13. 9. 2019. Rok za oddajo vlog v sistemu VIS je do 5. 9. 2019 (do 24.00 ure), nato 
pa mora biti podpisana vloga z dokazili dostavljena še na UL FFA, do 6. 9. 2019, do 10.00 ure, ne 
glede na način dostave. Na komisiji bodo obravnavane tudi vloge za vpis na magistrski študijski 
program Industrijska farmacija in Laboratorijska biomedicina. Vloge za izjemni vpis se bodo 
obravnavale na Komisiji za študijsko področje, ki bo 23. 9. 2019. 
Vloge oddane le preko sistema na komisiji ne bodo obravnavane. 
 
- druga seja bo 23. 9. 2019. Rok za oddajo vlog v sistemu VIS je do 18. 9. 2019 (do 24.00 ure), 
nato pa mora biti podpisana vloga z dokazili dostavljena še na UL FFA do 19. 9. 2019 do 10.00 
ure, ne glede na način dostave.  
 
Študijski red UL FFA, povezava:  
 

 

Želimo vam uspešen študij in vas lepo pozdravljamo! 

 

 

Tanja Kadunc                                prof. dr. Marko Anderluh 
Vodja študentskega referata                         Prodekan za študijsko področje 
 

 
 
 
 
 
Priloga: 

- pogoji za napredovanje v višji letnik v štud. l 2019/20 
 

  

http://www.ffa.uni-lj.si/docs/default-source/pravila/studijski-red-ul-ffa.pdf?sfvrsn=2
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POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK – štud. l. 2019/20: 

 

EMŠ 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 PONAVALJANJE 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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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.  

Za izjemni vpis v 2. letnik se zahtevajo opravljene obveznosti najmanj 40 ECTS tekočega letnika, 
vendar med manjkajočimi obveznostmi ne sme biti Celična biologija z genetiko.  

 

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 PONAVALJANJE 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. 
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POGOJI ZA PONAVALJANJE 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 INDUSTRISKA 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. 

Za izjemni vpis v 2. letnik se zahtevajo opravljene obveznosti najmanj 40 ECTS tekočega letnika, 
vendar med manjkajočimi obveznostmi ne smejo  biti temeljni predmeti. 

 

POGOJI ZA PONAVALJANJE 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. 

Za izjemni vpis v 2. letnik se zahtevajo opravljene obveznosti najmanj 40 ECTS tekočega letnika, 
vendar med manjkajočimi obveznostmi ne smejo  biti temeljni predmeti. 
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POGOJI ZA PONAVALJANJE 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. avg. 2019 




