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Zadeva: Vpisi na interdisciplinarni doktorski študijski program  
              Biomedicina, štud.l. 2014/15 
 

 

Vpis v 1. letnik, štud. l. 2014/15 

Vpisi v 1. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina 
(3. stopnja) bodo v četrtek, 11. septembra 2014, od 11:00 do 13:00 ure, v predavalnici 
P5 (II. nadstropje). Celotna navodila za vpis bodo kandidatom poslana po pošti na 
naslov stalnega bivališča. 

Vpis v 2. in 3. letnik ter dodatno leto, štud. l. 2014/15 

Vpisi v 2. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina 
(3. stopnja) bodo v petek, 26. septembra 2014, od 10:00 do 11:30 ure v predavalnici P5 
(II. nadstropje). 

Vpisi v 3. letnik interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina 
(3. stopnja) bodo v petek, 26. septembra 2014, od 12:00 do 13:30 ure v predavalnici P5 
(II. nadstropje). 

Vpisi v dodatno leto interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa 
Biomedicina (3. stopnja) bodo v petek, 26. septembra 2014, od 14:00 do 14:30 ure v 
predavalnici P5 (II. nadstropje). 

Celotna navodila za vpis bodo študentom (vpisanim v 1. in 2. letnik v štud. l. 2013/14) 
poslana po pošti na naslov stalnega bivališča.  

Študenti, ki niso redno vpisani v štud.l. 2013/14 imajo vpis v navedenih terminih, s 
seboj pa morajo prinesti dokumentacijo, ki je navedena v navodilih za vpis. 

 

Pogoji za napredovanje po programu: 

Vpis iz 1. → 2. letnik:  

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik so opravljene študijskega obveznosti v obsegu 
najmanj 45 KT. Od tega doktorand opravi najmanj 20 KT iz temeljnega predmeta.  

 



Vpis iz 2. → 3. letnik:  

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske 
obveznosti 1. in 2. letnika.  

 

Pogoji za ponavljanje: 

Pogoj za ponavljanje 1. letnika je opravljenih najmanj 10 KT iz temeljnega predmeta in 
20 KT iz individualno raziskovalnega dela. 

Pogoj za ponavljanje 2. letnika so opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika.  

 

 

NAVODILA ZA VPIS: 

 

Za vpis v 2. letnik morate na vpis prinesti: 

- indeks (z vsemi vpisanimi ocenami) in študentsko izkaznico, 
- izpolnjen in podpisan »Obrazec o opravljenih obveznostih doktorskega študija 

Biomedicina za vpis v 2. letnik« (v povezavi), 
- potrdilo o plačani vpisnini. Vpisnina v štud. l. 2014/15 znaša 21,00 evrov. Vpisnino 

lahko plačate na banki, pošti ali preko klika. Podatki za plačilo, prejemnik: Fakulteta 
za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana, štev.: TRR SI56 01100 6030708089, 
namen plačila: plačilo vpisnine. Koda namena: STDY, BIC banke prejemnika: 
BSLJSI2X.  

Vpisni list boste izpolnili ob vpisu na fakulteti. Skupaj z vpisnim listom se vam bo 
natisnila pogodba o izobraževanju (v dveh izvodih). Pred vpisom morate imeti 
poravnane vse finančne obveznosti! 

 

Za vpis v 3. letnik morate na vpis prinesti:  

- indeks (z vsemi vpisanimi ocenami) in študentsko izkaznico, 
- izpolnjen in podpisan »Obrazec o opravljenih obveznostih doktorskega študija 

Biomedicina za vpis v 3. letnik« (v povezavi), 
- potrdilo o plačani vpisnini. Vpisnina v štud. l. 2014/15 znaša 21,00 evrov. Vpisnino 

lahko plačate na banki, pošti ali preko klika. Podatki za plačilo, prejemnik: Fakulteta 
za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana, štev.: TRR SI56 01100 6030708089, 
namen plačila: plačilo vpisnine. Koda namena: STDY, BIC banke prejemnika: 
BSLJSI2X.  

Vpisni list boste izpolnili ob vpisu na fakulteti. Skupaj z vpisnim listom se vam bo 
natisnila pogodba o izobraževanju (v dveh izvodih). Pred vpisom morate imeti 
poravnane vse finančne obveznosti! 

http://www.ffa.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/Dekanat/Studij/2014-15/2014-15_Obrazec_za_vpis_v_2_letnik.doc
http://www.ffa.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/Dekanat/Studij/2014-15/2014-15_Obrazec_za_vpis_v_2_letnik.doc
http://www.ffa.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/Dekanat/Studij/2014-15/2014-15_Obrazec_za_vpis_v_3_letnik.doc
http://www.ffa.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/Dekanat/Studij/2014-15/2014-15_Obrazec_za_vpis_v_3_letnik.doc


Za vpis v dodatno leto morate na vpis prinesti:  

- indeks (z vsemi vpisanimi ocenami) in študentsko izkaznico, 
- potrdilo o plačani vpisnini. Vpisnina v štud. l. 2014/15 znaša 21,00 evrov. Vpisnino 

lahko plačate na banki, pošti ali preko klika. Podatki za plačilo, prejemnik: Fakulteta 
za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana, štev.: TRR SI56 01100 6030708089, 
namen plačila: plačilo vpisnine. Koda namena: STDY, BIC banke prejemnika: 
BSLJSI2X. Vpisni list boste izpolnili ob vpisu na fakulteti. 
Pred vpisom morate imeti poravnane vse finančne obveznosti! 
 

 

Želimo vam uspešen študij in vas lepo pozdravljamo! 

 

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

 

 

 


