
Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje za štud. l. 2015/16: 

 Industrijska farmacija in  
 Laboratorijska biomedicina  

Rok za prijavo je 10. september 2015 

Elektronska prijava preko portala eVŠ  

Kandidati za vpis se prijavijo v eVŠ na dva načina: 

1)    Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom: 
Kandidati najkasneje do 10. 9. 2015 izpolnijo prijavo in jo oddajo z elektronskim 
podpisom v eVŠ.  V tem roku morajo na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
farmacijo, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana, s pripisom za MAGISTRSKI ŠTUDIJ, 
po pošti priporočeno poslati priloge* k prijavi. Na prilogi mora biti naveden sklic na 
številko prijave za vpis in ime študijskega programa. Priloge lahko kandidati oddajo 
tudi osebno v študentskem referatu (5. nadstropje). 

2)    Prijava brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in 
geslom):  
Kandidati najkasneje do 10. 9. 2015 izpolnijo prijavo, pošljejo  elektronsko v eVŠ, jo 
natisnejo, podpišejo in jo skupaj  s prilogami po pošti priporočeno pošljejo na naslov 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana, s 
pripisom za MAGISTRSKI ŠTUDIJ, po pošti priporočeno poslati priloge* k prijavi. Na 
prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in ime študijskega programa. 
Priloge lahko kandidati oddajo tudi osebno v študentskem referatu (5. nadstropje). 
 

Tehnična pomoč za vprašanja povezana z izpolnjevanjem prijave: evs-
prijave.mizs@gov.si oz. 01/478 46 59 (vsak delavnik od 9h do 16h). 

K prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge*: 
 
- overjena kopija diplomske listine (velja za diplomante, ki so študij zaključili na drugih  
  visokošolskih zavodih), 
- overjena kopija priloge k diplomi ali potrdila o opravljenih izpitih in vajah s  
  povprečno oceno in potrdilom o končni oceni diplomskega izpita (velja za  
  diplomante, ki so študij zaključili na drugih visokošolskih zavodih), 
- diplomanti Fakultete za farmacijo pošljejo samo kopijo diplomske listine ali potrdila o  
  zaključku študija, 
- potrdilo o opravljenih dodatnih obveznostih (velja samo za kandidate, ki so morali  
  pred vpisom opraviti dodatne obveznosti), 
- potrdilo o opravljenem preizkusu iz slovenskega jezika na ravni      
  skupnega evropskega jezikovnega okvira - B2 (prilogo morajo poslati tujci). 

Informativni dan bo v sredo, 17. junija 2015, ob 14:00 uri v predavalnici P1 v 
pritličju FFA.  
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