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Zadeva: VPISI V DODATNO LETO V ŠTUD. L. 2014/15 
 
 
Študente študijskih programov EM Farmacija (5. letnik), UN Laboratorijska 
biomedicina (3. letnik), UN Kozmetologija (3. letnik), magistrskega študijskega 
programa Industrijska farmacija (2. letnik) in magistrskega študijskega programa 
Laboratorijska biomedicina (2. letnik) obveščamo, da so vpisni listi v študentskem 
informacijskem sistemu za vpis v dodatno leto  (absolventski staž) v štud. l. 2014/15 
pripravljeni in jih lahko izpolnite.  
 
V sistemu VIS izberete:  
- v meniju na levi strani:  Vpisni list / Vpis. 
- po vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list, potrdite vnos z gumbom  
          Potrdi. 
- vnešeni podatki se vam izpišejo na zaslonu za ponovni pregled. V kolikor so  
 podatki  točni, še enkrat izberite gumb Potrdi. 
-  v meniju izberite Vpisni list / Tiskanje. Pripravite tiskalnik ter izberite gumb  
 Natisni.  

- Natisnjeni vpisni list 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.  
 
Vpisi v dodatno leto enovitega magistrskega študijskega programa Farmacija bodo v 
torek, 26. avgusta, 2014, od 11. do 16.00 ure na FFA (predavalnica P5,                           
II. nadstropje). 
 
Vpisi v dodatno leto univerzitetnega študijskega programa Laboratorijska 
biomedicina, univerzitetnega študijskega programa Kozmetologija, magistrskega 
študijskega programa Laboratorijska biomedicina in magistrskega študijskega 
programa Industrijskega farmacija bodo v sredo, 27. avgusta 2014, od 11.00 do 
16.00 ure na FFA (predavalnica P5, II. nadstropje). 
 
Navodilo - vpis dodatnega leta v štud. l. 2014/15:  ponavljanje letnika in 
dodatno leto:  v primeru ponavljanja letnika (če je študent ponavljal od 
vključno študijskega leta 2012/13 dalje), ni upravičen do dodatnega leta v 
študijskih programih prve (UN Laboratorijska biomedicina in UN 
Kozmetologija) in druge stopnje (magistrski študij Industrijska farmacija in 
magistrski študi Laboratorijska biomedicina). Študenti enovitega magistrskega 
študijskega programa Farmacija, lahko ponavljajo in koristijo dodatno leto. 
 
Študenti, ki so ponavljali letnik pred štud. l. 2012/13, imajo pravico do dodatnega leta.  
 



S seboj na vpis morate prinesti: 
- izpolnjen in podpisan vpisni list, 
- indeks, 
- študentsko izkaznico in  
- potrdilo o plačilu vpisnine (račun ste prejeli na e-naslov). 

 
Naročanje na SMS obveščanje za študente ni obvezno. Cena SMS obveščanja za 
štud. l. 2014/15 znaša 5 evrov. Če boste ob izpolnitvi vpisnega lista storitev označili, 
boste prejeli račun, ki bo vseboval to storitev. 
 
V kolikor potrebujete, prinesite še izpolnjen obrazec za LPP (obrazec je dostopen na 
spletni strani  avtobusnih prevoznikov) in tudi na spletni strani fakultete. Obvezno 
izpolnite: Podatke o vlagatelju (v celoti) in Podatke o izvajalcu vzgojno-
izobraževalnega programa (naziv, naslov, štud. leto, letnik vpisa, datum in status) in 
Podatke o relaciji prevoza. 
 
Obveščamo vas, da v času vpisov preko sistema VIS ne naročate potrdil o vpisu. 
Potrdila boste prejeli ob vpisu. 
 
Pred vpisom morate imeti poravnane vse finančne obveznosti! 
 
 
Želimo vam uspešen študij in vas lepo pozdravljamo! 
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http://www.ffa.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/Dekanat/Studij/Vloga_za_izdajo_subvencionirane_vozovnice.pdf

