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UL FFA 

 

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA GLEDE PRAVIC IN DOLŽNOSTI 
ŠTUDENTOV NA UL FFA 

 

 

Podajamo odgovore na nekaj najpogostejših vprašanj študentov UL: 

Osnovne informacije za študente so objavljene na spletni strani UL: https://www.uni-
lj.si/studij/osnovne_informacije/.   

 

ŠTUDENT 

Kdo je študent Univerze v Ljubljani? 

Študent je oseba, ki je vpisana na univerzo in se izobražuje po študijskem programu prve, druge 
ali tretje stopnje. Status študenta se izkazuje z univerzitetno študentsko izkaznico, ki je javna listina. 
(prvi in drugi odstavek 93. člena Statuta UL). 

 

STATUS ŠTUDENTA 
ALI PODALJŠAN STATUS ŠTUDENTA VELJA CELO ŠTUDIJSKO LETO ALI 
PRENEHA PO OPRAVLJENEM ZADNJEM IZPITU? 
 
Status študenta velja do izteka študijskega leta (do 30. 9.). Študent pa se lahko po zaključku študija 
na prvi ali drugi stopnji študentskemu statusu tudi odpove. Na tretji stopnji študentu status preneha 
z zaključkom študija oziroma eno leto po zaključku zadnjega semestra študijskega programa (tretji 
odstavek 93. člena Statuta UL). 

 

ALI SE STATUS ŠTUDENTA IZGUBI Z DNE IZPISA, ALI SE GA OHRANI DO 
KONCA ŠTUDIJSKEGA LETA? 

V skladu s 70. členom ZViS status študenta preneha, če se študent izpiše iz študijskega programa. 
To pomeni, da študent z dnem izpisa izgubi status študenta in nanj vezane pravice (npr. 
zavarovanje, subvencionirana prehrana, delo prek študentskega servisa…). Prav tako študent 
izgubi status z dnem izključitve. 

 

ALI ŠTUDENTU PRIPADA DODATNO LETO (»ABSOLVENT«), ČE JE 
SPREMENIL OZ. PONAVLJAL LETNIK? 

V skladu z ZViS lahko študent enkrat v času študija ponavlja letnik ali spremeni študijski program 
ali smer. Če izkoristi katero od teh možnosti, mu dodatno leto na študijskih programih S1 LBM,           
S1 KOZ, S2 INF in S2 LBM, ne pripada. 

https://www.uni-lj.si/studij/osnovne_informacije/
https://www.uni-lj.si/studij/osnovne_informacije/
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Na študijskem programu EM FAR in S3 Biomedicina pa študenti lahko koristijo dodatno leto, 
kljub temu da so že ponavljali letnik ali izkoristili pravico do spremembe študijskega programa ali 
smeri. 

 
ŠOLNINA - KDO PLAČA ŠOLNINO? 
 
To določa Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, dostopen na 
spletni strani: https://www.uni-lj.si/studij/cenik-storitev/, ki ga vsako leto sprejme Upravni 
odbor Univerze v Ljubljani.  
 

ALI ŠTUDENT IZGUBI STATUS ŠTUDENTA, ČE SE MED ŠTUDIJEM (REDNO) 
ZAPOSLI? 

Status študenta z zaposlitvijo ne preneha. Z zaposlitvijo prenehajo določene pravice, vezane na 
študentski status (npr. subvencionirana prehrana, prevoz, bivanje v študentskem domu itd.). 

 

REDNO NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK 
KAJ JE REDNO NAPREDOVANJE? 
 
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. Pogoji za redno napredovanje so objavljeni na 
povezavi. 

Za vpis v višji letnik – redno napredovanje mora študent preko informacijskega sistema VIS 
izpolniti: vpisni list, skladno z objavljenimi navodili in plačati vpisnino.  

 

IZJEMNO NAPREDOVANJE – Študijski red UL FFA (9. čl.) 

Komisija za študijsko področje lahko skladno z določbami Statuta UL, Študijskega reda UL in 
Študijskega reda UL FFA dovoli napredovanje tudi v primeru, ko študent ni opravil vseh 
obveznosti, če ugotovi, da za to obstajajo upravičeni in izkazani razlogi, ki so v vzročni zvezi z 
neizpolnitvijo obveznosti.  

Komisija pri odločitvi upošteva tudi dosežen uspeh študenta pri opravljenih študijskih obveznostih 
in možnosti, da bo kandidat višji letnik ob manjkajočih obveznostih opravil v rednem roku. 

Napredovanje v višji letnik po 2. odstavku tega člena lahko dovoli pod naslednjimi temeljnimi 
pogoji: 
 

− da je imel študent v tekočem študijskem letu status študenta, 
− da ima študent opravljene vse študijske obveznosti, ki so pogoj za pristop k manjkajočemu 

izpitu, 
− da mu manjka največ 12 ECTS od predpisanega števila za redni prehod v višji letnik in ima 

hkrati opravljenih najmanj 40 ECTS, (povezava - pogoji za izjemni vpis, ECTS). 
− da so manjkajoče obveznosti iz tekočega letnika, 
− da bonusa izjemnega vpisa še ni izkoristil. 

 

https://www.uni-lj.si/studij/cenik-storitev/
https://www.ffa.uni-lj.si/docs/default-source/referat/navodila/pogoji-za-redno-napredovanje-v-vi%C5%A1ji-letnik---%C4%8Distopis.pdf
https://www.ffa.uni-lj.si/docs/default-source/referat/navodila/pogoji-za-izjemno-napredovanje-v-vi%C5%A1ji-letnik---dose%C5%BEeni-kt.pdf
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DRUGO IZJEMNO NAPREDOVANJE  

Drugo izjemno napredovanje lahko komisija dovoli na osnovi določbe zapisane v 10. členu 
Študijskega reda UL FFA - v kolikor študent izpolni temeljne pogoje določene v prvih štirih 
alinejah drugega odstavka predhodnega člena iz le zaradi izjemno hudih in resnih motenj, ki so 
vsebinsko in časovno v neposredni zvezi z možnostjo opravljanja študijskih obveznosti študenta 
(daljše hospitalizacije, res hude kronične bolezni, izjemno težke socialne razmere) ali v primeru, da 
gre za študenta s statusom športnika, umetnika oziroma študenta s posebnimi potrebami ter v 
primeru študenta, ki v času študija postane starš živorojenemu otroku. 

Pomembno: 
Študent mora skladno z objavljenimi navodili za vpis oddati vlogo za izjemni vpis (1. ali 2. 
izjemni vpis) na Komisijo za študijsko področje. Navodila in roki za oddajo ter termini komisij 
so objavljeni na spletni strani UL FFA, pod: Študij – Obvestila. 
 
 
POGOJI ZA PONAVLJANJE LETNIKA NA ŠTUDIJSKI PROGRAMIH UL FFA 
PONOVNI VPIS V ISTI LETNIK: EM FAR, S1 LBM, S1 KOZ, S2 INF, S2 LBM in S3 BM 
 
EM FAR, S1 LBM, S1 KOZ, S2 INF, S2 LBM 

Za ponovni vpis v isti letnik za študijske programe 1. in 2. stopnje je potrebno opraviti študijske 
obveznosti tekočega letnika v obsegu 30 ECTS. Študent se lahko enkrat ponovno vpiše tekom 
študija na posamezni stopnji. Študente pa opozarjamo na posebna določila Zakona o visokem 
šolstvu (66. čl.). Ta med drugim določa, »Študenti … - lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik 
ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali 
študijskemu programu.  

Pomembno: za ponovni vpis morate poslati v študentski referat informacijo, da želite letnik 
ponavljati, skladno z navodili za vpis, ki objavljeni na spletni strani UL FFA, pod: Študij – 
Obvestila. 

 
S3 Biomedicina 

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

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

Pogoj za ponavljanje 3. letnika so opravljene vse študijske obveznosti prvega in drugega letnika. 

Pomembno: za ponovni vpis morate poslati informacijo na e-naslov: doktorski.studij@ffa.uni-
lj.si, da želite letnik ponavljati, skladno z navodili za vpis. 

 
PONAVLJANJE LETNIKA 
ALI ŠTUDENT LAHKO PONAVLJA LETNIK, ČE JE BIL V PREJŠNJEM LETU 
BREZ STATUSA (je prekinil študij)? 
 
Študent v tem primeru lahko ponavlja letnik, v času 2 let.  
Statut UL omogoča študentom, da še dve leti po prekinitvi študija opravljajo obveznosti brez 
posebne prošnje. Študenti prve in druge stopnje (ki za redni študij ne plačujejo šolnine, morajo v 
tem času opravljanje izpitnih obveznosti plačati). 
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PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA 
KDAJ SE STATUS ŠTUDENTA LAHKO PODALJŠA? 
 
Študentu se lahko status podaljša iz upravičenih razlogov (3. odst. 70. člena ZViS). 
Upravičeni razlogi (drugi odstavek 126. čl. Statuta UL) so na primer: daljša bolezen, izjemne 
družinske in socialne okoliščine, starševstvo in status študenta s posebnimi potrebami.  
 
Status študenta se lahko iz upravičenih razlogov podaljša tudi v zadnjem letniku študija in tudi v 
času dodatnega leta, kar velja za vse tri stopnje študija in tudi za enovite magistrske študijske 
programe. 
 
Status študenta se iz upravičenih razlogov lahko podaljša samo, če v predhodnem letu (oz. letu, ko 
odda vlogo za podaljšanje) študent študija ni prekinil. 
 
Pomembno: 
Študent mora skladno z objavljenimi navodili oddati vlogo za podaljšanje statusa na Komisijo 
za študijsko področje. Navodila in roki za oddajo ter termini komisij so objavljeni na spletni 
strani UL FFA, pod: Študij – Obvestila. 
 

ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI in ŠTUDENTI S POSEBNIM STATUSOM 
– Napredovanje in dokončanje študija v daljšem času 

Kot upravičen razlog iz 70. člena ZViS se šteje tudi status študenta s posebnimi potrebami ali 
status študenta s posebnim statusom: https://www.uni-
lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilnik
i/2013071115595174/ .Status se lahko iz upravičenih razlogov podaljša le enkrat in največ za eno 
študijsko leto. 

Pomembno: 
Študent mora skladno z objavljenimi navodili oddati vlogo za dodelitev statusa na Komisijo 
za študijsko področje. Navodila in roki za oddajo ter termini komisij so objavljeni na spletni 
strani UL FFA, pod: Študij – Obvestila. 
 

KOLIKOKRAT SE STATUS ŠTUDENTA LAHKO PODALJŠA IZ UPRAVIČENIH 
RAZLOGOV? 

Status se lahko študentu podaljša le enkrat in največ za eno leto. 

 
PODALJŠANJE STATUSA ZARADI OČETOVSTVA/MATERINSTVA 

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo 
pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka. Za 
uveljavljanje podaljšanja statusa zaradi starševstva mora študent postati starš v času, ko ima 
»aktiven« status študenta (v času otrokovega rojstva ne sme prekiniti študija). 

Praviloma študentje lahko uveljavijo podaljšanje statusa zaradi materinstva/očetovstva samo 
neposredno po študijskem letu rojstva otroka. 

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071115595174/
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071115595174/
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071115595174/
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Izjemoma študentje lahko podaljšajo status šele 2. študijsko leto po rojstvu otroka z upoštevanjem 
časa rojstva in že izpolnjenih obveznosti za vpis v višji letnik. Primer: v štud. l. 2016/17, točno v 
mesecu avgustu ali septembru, študentka rodi. Ker je opravila vse obveznosti za vpis v višji letnik, 
se v študijskem letu 2017/18 vpiše v 2. letnik prve stopnje. Omogoči se ji podaljšanje statusa v 
študijskem letu 2018/19. 

Status zaradi očetovstva/materinstva se lahko podaljša tudi v zadnjem letniku študija in tudi v času 
dodatnega leta, kar velja za vse tri stopnje študija in tudi za enovite magistrske študijske programe. 

V primeru rojstva dvojčkov, se študentu lahko status podaljša za 2 leti. Študent lahko to pravico 
izkoristi, ali pa ne. Navedeno pomeni, da bo lahko študent naredil vse obveznosti v prvem 
podaljšanju leta in drugega podaljšanja ne bo izkoristil oz. ne bo želel izkoristiti. 

Pravico lahko hkrati koristita tako študentka (mama) kot tudi študent (oče), torej oba starša, 
neodvisno drug od drugega. 

 

KOLIKOKRAT LAHKO ŠTUDENT IZBOLJŠUJE OCENO IZPITA? 

Po 7. členu Študijskega reda UL FFA se lahko študent odloči, da v tekočem študijskem letu 
izboljšuje eno od ocen in to samo enkrat (v tem primeru se študent na izpitni rok prijavi preko 
informacijskega sistema VIS – Prijava na izpit).  

V času študija do diplomiranja, pa ima študent možnost po sklepu komisije za študijsko področje 
izboljševanja ocene še pri dveh predmetih za nazaj (v tem primeru mora študent javiti prijavo v 
študentski referat po e-pošti: referat@ffa.uni-lj.si, najkasneje 5 dni pred izpitnim rokom). V 
primeru ponavljanja izpita se študentu vpiše višja ocena. Študent nima možnosti popravljanja 
pozitivne ocene pri izpitu, pri katerem je bil dvakrat ali večkrat neuspešen. 

Pomembno: Študent mora skladno z objavljenimi navodili oddati vlogo za izboljšanje ocene 
na Komisijo za študijsko področje. Navodila in roki za oddajo ter termini komisij so objavljeni 
na spletni strani UL FFA, pod: Študij – Obvestila. 
 

DOKONČANJE ŠTUDIJA  

ALI LAHKO ŠTUDENT DOKONČA ŠTUDIJ, IZ KATEREGA SE JE V 
PRETEKLOSTI IZPISAL? 

Po trenutni interpretaciji MIZŠ se v študijski program ali smer študija, iz katerega se je študent 
izpisal, kasneje ne more več vpisati in ga dokončati. 

 

NAPOTKI ZA PRIJAVO ZAGOVORA DIPLOMSKE ALI MAGISTRSKE NALOGE 

Osnovne informacije so objavljene na spletni strani UL FFA: Napotki za zagovor.  

Študent mora najkasneje teden dni pred datumom zagovora posredovati dokumentacijo po               
e-pošti: referat@ffa.uni-lj.si ali jo oddati osebno v Študentski referat. 

 

 

mailto:referat@ffa.uni-lj.si
https://www.ffa.uni-lj.si/studij/info-za-studente/diplomske-in-magistrske-naloge
mailto:referat@ffa.uni-lj.si
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KDAJ SE LAHKO ŠTUDENT VPIŠE NA VZPOREDNI ŠTUDIJ? 

Študent študija prve stopnje ali enovitega magistrskega študija se lahko vzporedno vpiše v drug 
študijski program po uspešno končanem prvem letniku, če izpolnjuje pogoje za vpis na vzporedni 
študij. Vpis na vzporedni študij (1. stopnja ali enoviti magistrski program) ni mogoč po zaključku 
zadnjega letnika ali v času dodatnega leta (absolventa). 

 
ALI SE LAHKO ŠTUDENT VPIŠE NA VZPOREDNI ŠTUDIJ NA UL, ČE JE VPISAN 
NA DRUGO UNIVERZO (UP, UM, UG, TUJINA)? 

Vzporedni študij pomeni časovno hkratni študij po dveh študijskih programih na Univerzi v 
Ljubljani. V primeru študija na drugi univerzi, ne gre za vzporedni študij.  

 

ŠTUDIJSKI RED UL  

ŠTUDIJSKI RED UL FFA  

 

 

 

 

 
Ljubljana, april 2022 

http://www.ffa.uni-lj.si/docs/default-source/pravila/%C5%A1tudijski-red-ul---velja-od-1-10-2019.pdf?sfvrsn=2
https://www.ffa.uni-lj.si/docs/default-source/pravila/%C5%A1tudijski_red_ul_ffa.pdf

