Senat UL MF je 31. redni seji, dne 6. februarja 2017 in 2.redni seji, dne 20. novembra 2017, na
podlagi predloga Komisije za študentska vprašanja UL MF sprejel

PRAVILA ŠTUDIJA
UL MEDICINSKE FAKULTETE
ZA ENOVITA MAGISTRSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA
II. st. MEDICINA IN DENTALNA MEDICINA
I. Splošno
1. člen
Splošne določbe
Temeljne pogoje študija na UL MF urejajo Pravilnik o organizaciji in delovanju UL MF, Pravilnik
o preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin za enovita magistrska študijska programa Medicina
in Dentalna medicina, sklepi senata UL MF, statut UL in Zakon o visokem šolstvu. Izvedbo
temeljih pogojev študija določa ta dokument.
Izraz študent se v tem dokumentu uporablja kot nevtralni izraz za študentke in študente.
2. člen
Študijska programa
Na UL MF se izvajata akreditiran enovit magistrski študijski program Medicina (EMŠ Medicina) in
enovit magistrski študijski program Dentalne medicina (EMŠ Dentalna medicina).
3. člen
Temeljni pogoji
Temeljni pogoji veljajo za redne študente in študente brez statusa. V primerih, kjer veljajo za redne
študente in študente brez statusa različni pogoji, je to izrecno navedeno.
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4. člen
Status študenta
Študijske obveznosti v tekočem študijskem letu lahko opravljajo samo študenti, ki imajo status
študenta. Študenti brez statusa lahko opravljajo obveznosti le ob izpolnitvi posebnih pogojev,
določenih v teh pravilih.
5. člen
Plačilo storitev
Skladno s Pravilnikom o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL morajo študenti, po Ceniku
UL, plačati določene storitve in opravljanje študijskih obveznosti, v kolikor teh v času rednega
študija niso opravili oziroma nimajo statusa študenta. Študent s statusom plača četrto in nadaljnje
opravljanje izpita, izdajo potrdila o opravljenih izpitih ter storitve iz ostalih postavk Cenika UL.
Upravni odbor UL vsako študijsko leto določi višino vpisnine za študente članic UL, ceno
posameznih storitev za študente in ceno ponavljanja izpitov. Študenti s statusom študenta ne
plačajo izdaje potrdil o opravljenih izpitih v angleškem jeziku.
6. člen
Študenti brez slovenskega državljanjstva
Študenti brez slovenskega državljanstva morajo ob vpisu v drugi ali višji letnik podati pisno izjavo,
da razumejo slovenski jezik in da jezik ne predstavlja ovire za nadaljevanje študija na UL MF.
II. Komisija za študentska vprašanja UL MF
7. člen
Komisija za študentska vprašanja UL MF
Komisija za študentska vprašanja UL MF (v nadaljevanju KŠV UL MF) odloča v skladu s
pristojnostmi, določenimi s Pravilnikom o delovanju in organizaciji UL MF, temi pravili, Statutom
UL, veljavnimi zakoni in rokovnikom sej komisije.
8. člen
Postopki KŠV UL MF
Postopek odločanja KŠV UL MF se prične s prejemom prošnje študenta, ki je oddana v skladu z
Navodili za oddajo prošenj o zadevah, ki so v pristojnosti KŠV UL MF in rokovnikom sej komisije
vsaj 3 delovne dni pred sejo KŠV UL MF, ali s prijavo na razpis za vpis po merilih za prehode.
Prošnja mora biti ustrezno utemeljena, k prošnji morajo biti priloženi ustrezni originalni ali uradno
potrjeni dokumenti, na podlagi katerih bo lahko KŠV UL MF presojala oziroma odločala o
razlogih, navedenih v utemeljitvi prošnje v skladu z 9. členom teh pravil.
KŠV UL MF bo pri obravnavi prošenj študentov upoštevala le dokumente v slovenskem jeziku.
Dokumenti v tujem jeziku, brez uradnega prevoda v slovenski jezik, so brezpredmetni.
Na odločitev KŠV UL MF je možna pritožba v zakonitem roku, ki jo obravnava II. stopenjski
organ UL MF, to je Senat UL MF.
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9. člen
Upravičeni razlogi
KŠV UL MF v postopkih presoja o upravičenih razlogih za izjemni vpis v višji letnik, izjemnem
podaljšanju statusa študeta, nadaljevanju študija po prekinitvi, daljši od dveh let in drugih
upravičenih razlogih, ki so osnova za odločitev KŠV UL MF v zvezi s postopki, za katere je
pristojna.
Upravičeni razlogi so lahko:
starševstvo, daljša bolezen (bolezen, ki traja v izpitnem obdobju ali najmanj dva meseca strnjeno v
študijskem letu), izjemne družinske in socialne okoliščine, kot so: smrt v ožji družini (starši, bratje,
sestre, zakonec, otrok), priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na
vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah in aktivno sodelovanje v organih univerze.
Obstoj upravičenih razlogov je potrebno ustrezno izkazati z dokazili skladno z 8. členom teh
pravil.
KŠV UL MF presodi o ustreznosti priloženih dokazil in odloči o upravičenosti razlogov za
ugoditev prošnji.
II. Študijski proces
10. člen
Študijski koledar
Študijski koledar in izpitna obdobja za vsako študijsko leto in po letnikih sprejme Senat UL MF. V
soglasju s študenti lahko študijski proces in študijske aktivnosti potekajo tudi izven obdobij
določenih s študijskim koledarjem.
11. člen
Študijske obveznosti
Študijske obveznosti vključujejo predavanja, seminarje, laboratorijske vaje, seminarske vaje,
klinične vaje, problemsko naravnan pouk in druge oblike študijskega programa, ki potekajo skladno
s študijskim programom v manjših skupinah študentov znotraj letnika.
12. člen
Študijske skupine
Študijske skupine se določijo pred pričetkom študijskega leta za vsak letnik in predmet posebej in
po potrebi tudi znotraj posameznega predmeta. Študijske skupine po letnikih morata potrditi
koordinator letnika in predstavnik letnika. Menjave med skupinami so možne samo ob soglasju
koordinatorja letnika in nosilca predmeta.

13. člen
Preverjanje in ocenjevanje znanja in veščin
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Preverjanje in ocenjevanja znanja in veščin določa Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja in
veščin za enovit magistrska študijska programa Medicina in Dentalna medicina.
Pri izvajanju ter preverjanju in ocenjevanju znanja in veščin EMŠ programa Medicina in EMŠ
programa Dentalna medicina se upoštevajo še sklepi Senata UL MF.
14. člen
Opravljanje obveznosti višjih letnikov
Študenti, ki ne napredujejo v višji letnik, ne morejo opravljati obveznosti višjih letnikov.
Izjema so študenti, ki ponavljajo 5. letnik EMŠ Medicina ali 5. letnik EMŠ Dentalna medicina. Ti
lahko opravljajo študijske obveznosti 6. letnika EMŠ Medicina ali 6. letnika EMŠ Dentalna
medicina, če v času ponavljanja 5. letnika izpolnijo pogoje za napredovanje v 6. letnik. V takem
primeru morajo na KŠV UL MF oddati prošnjo za opravljanje obveznosti. Študijske obveznosti
lahko pričnejo opravljati, če je prošnja odobrena in ko jih koordinator 6. letnika uvrsti v ustrezno
skupino.
II. Izbirni predmeti
15. člen
Izbirni predmeti
Izbirni predmeti se izvajajo v skladu s Pravilnikom in navodili za najavo, vpis in izvedbo izbirnih
predmetov na UL MF.
Študenti vpisujejo izbirne predmete v letnikih in semestrih, ki so določeni v akreditiranem
študijskem programu v zimskem oziroma poletnem semestru. Pri nekaterih izbirnih predmetih
(npr. Raziskovanje v medicini) veljajo posebni pogoji.
16. člen
Zamenjava izbirnih predmetov
Zamenjava predmetov je mogoča le izjemoma in le, če se o tem strinjata nosilec izbirnega predmeta,
od katerega študent odstopa in nosilec izbirnega predmeta, h kateremu študent pristopa.
Zamenjavo v informacijskem sistemu uredi Služba za študentske zadeve, ko pridobi od kandidata
obrazec za zamenjavo izbirnega predmeta, na katerem je pridobljeno soglasje obeh nosilcev
izbirnega predmeta.
Zamenjavo je mogoče na ta način opraviti v tekočem letu. V vseh ostalih primerih o zamenjavi
odloča Komisija za študentska vprašanja UL MF na prošnjo študenta.

17. člen
Študentje, vključeni v programe mobilnosti
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Študenti, vključeni v Erasmus+ izmenjavo ali drugo formalno študijsko izmenjavo (ki poteka v
okviru dogovorov med UL MF in partnerskimi inštitucijami), ki v skladu z učnim načrtom
opravljajo izbirni predmet v času izmenjave, ob vpisu ne vpišejo izbirnega predmeta poimensko,
ampak številčno (npr. izbirni predmet IX), glede na letnik in semester študija, v katerem bodo
vključeni v program mobilnosti.
Izbirni predmet opravljen v tujini se jim prizna v skladu s 38. členom Pravil študija na UL MF.
18. člen
Izbirni predmet Raziskovanje v medicini oz. dentalni medicini
Študent, ki opravljajo raziskovalno delo za Prešernovo nagrado, lahko vpiše izbirni predmet
Raziskovanje v medicini oz. dentalni medicini. V takem primeru mora pred vpisom pridobiti
soglasje in mentorja nosilca oziroma mentorja, to soglasje predloži v Službo za študentske zadeve
UL MF in hkrati vložiti prošnjo na KŠV UL MF o odobritvi vpisa izb.predmeta. Po pridobitvi
soglasja KŠV UL MF se mu izbirni predmet vpiše v informacijski sistem, in sicer:


v tekočem študijskem letu (velja za vse letnike razen za 4. letnik EMŠ Medicina): če predloži
temo in izjavo mentorja naloge, da je sprejel mentorstvo študentu.
Študenti, ki se vpisujejo v 4. letnik in bodo pripravljali raziskovalno delo za Prešernovo nalogo,
lahko v primeru zaključene in v roku oddane raziskovalne naloge, izbirni predmet iz tega
naslova uveljavijo v prihodnjem študijskem letu.



v prihodnjem študijskem letu:
če je nalogo oddal v preteklem letu in iz tega naslova še ni vpisal nobenega izbirnega predmeta,

Ocena izbirnega predmeta se določi v skladu z učnim načrtom predmeta Raziskovanje v medicini
oz. dentalni medicini, ocena se vpiše v informacijski sistem.
19. člen
Zunanji izbirni predmeti
Študent lahko vpiše zunanje izbirne predmete s področja naravoslovja, ki se izvajajo na UL, v
okviru akreditiranih EMŠ programov, v največjem obsegu KT za celoten študij 5 % (18 KT) in za
vsak predmet največjem 3 KT.
Študent mora vložiti prošnjo za opravljanje zunanjih izbirnih predmetov na KŠV UL MF. Priložiti
mora osnovno informacijo o izbirnem predmetu (inštitucija izvajanja, nosilec predmeta, obseg in
način ocenjevanja) in soglasje nosilca oziroma inštitucije izvajalke izbirnega predmeta.
Če je prošnja odobrena, se v informacijski sistem vpiše, da je študent vpisal zunanji izbirni predmet,
navede se ime predmeta (v originalni verziji) in obseg 3 KT. Če je študent predmet opravil, se
izbirni predmet vpiše v informacijski sistem kot ''priznan''. V informacijski sistem se vpiše tudi
numerična ocena opravljenega izpita.
Obvezni predmeti na drugih študijskih programih se ne morejo priznati kot izbirni predmeti na UL
MF.
III. Vpis v letnik
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20. člen
Izpolnjevanje pogojev za vpis v letnik
Študent se vpiše v višji letnik, ko izpolni pogoje, določene za napredovanje po programu, ki so
določeni v teh pravilih.
Opomba: vpis v 1. letnik je v pristojnosti UL, zato dobimo samo seznam z imeni in priimki
kandidatov, ki jih moramo vpisati.
21. člen
Nadaljevanje študija po prekinitvi
Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent prekinil študij, mora študent vložiti prošnjo za
nadaljevanje študija na KŠV UL MF.
Študij lahko študent nadaljuje le v primeru ugodno rešene prošnje in le v skladu s pogoji, ki jih
določi KŠV UL MF.
22. člen
Prehodi med programi po merilih za prehode
Pogoje in število razpisanih mest za nadaljevanje študija po merilih za prehode določi Senat UL
MF za vsako leto posebej. Pogoji in število mest se objavijo v Razpisu za vpis.
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem
programu medicina ali dentalna medicina, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v
novem študijskem programu na UL MF - EMŠ Medicina ali EMŠ Dentalna medicina.
Vloge za prehode na program iz področja medicine oziroma dentalne medicine, ki jih predložijo
kandidati, obravnava KŠV UL MF. Če je prijavljenih več kandidatov, kot je vpisnih mest, bodo
kandidati izbrani na podlagi uspeha pri dosedanjem študiju.
Prehodi so možni med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc;
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem
prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Prehod je mogoč na EMŠ Medicina v 2. oziroma 3. letnik, na EMŠ Dentalna medicina pa le v 2.
letnik.
Kandidat mora imeti opravljeno splošno maturo, uspešno mora zaključiti prvi oz. prvi in drugi
letnik študija na programu matične ustanove (vseh 60 KT) in imeti povprečno oceno 8,5 ali več.
KŠV UL MF preverja število KT in povprečno oceno 1. letnika dentalne medicine kandidatov, ki
zaprosijo za nadaljevanje študija na UL MF v 2. letnik dentalne medicine, po merilih za prehode.
Komisija preverja število KT in povprečno oceno 1. letnika oziroma 1. in 2. letnika medicine
kandidatov, ki zaprosijo za nadaljevanje študija na UL MF v 2. oziroma 3. letnik medicine, po
merilih za prehode.

6

KŠV UL MF v postopku priznavanja predhodnega izobraževanja za namen nadaljevanja študija na
UL MF določi diferencialne izpite iz predmetov, ki odstopajo od EMŠ programa Medicina oz.
Dentalna medicina na UL MF.
Vlogi za prehod med programi področja medicine oziroma dentalne medicine morajo biti priloženi
dokumenti - overovljene fotokopije (spričevalo 3. in 4. letnika srednje šole, spričevalo o splošni
maturi z obvestilom o uspehu pri splošni maturi ter potrdilo o opravljenih izpitih na dosedanjem
študiju medicine oziroma dentalne medicine vključno s predmetnikom študija - za slednja dva
dokumenta je obvezno priložiti informacijo o obsegu predmetov in ocenah opravljenih izpitov po
ECTS).
KŠV UL MF bo pri obravnavi vlog študentov upoštevala le uradne dokumente v slovenskem
jeziku.
Prehod med programi po merilih za prehode je mogoč le v primeru ugodno rešene vloge in le v
skladu s pogoji, ki jih določi KŠV UL MF.
IV. Napredovanje v višji letnik
23. člen
Napredovanje v višji letnik – redno po programu (vpis pred 2015/2016)
Študent EMŠ programa Medicina ali EMŠ programa Dentalna medicina, ki se je v prvi letnik vpisal
pred študijskim letom 2015/2016, napreduje v višji letnik, če je izpolnil obveznosti, določene v
programu.
23.a člen
EMŠ program Medicina
Študent EMŠ programa Medicina, ki se je v prvi letnik vpisal pred študijskim letom 2015/2016,
napreduje v višji letnik, če je izpolnil obveznosti, določene v programu. To pomeni, da mora za
napredovanje v višji letnik opraviti najmanj 54 KT in predmete, ki so pogoj za uspešno delo.
Iz 1. v 2. letnik: 54 KT.
Iz 2. v 3. letnik: 54 KT iz 2. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
Anatomija 1
Biofizika
Biologija celice

1. letnik
Biokemija 1
NMP1

Iz 3. v 4. letnik: 54 KT iz 3. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Anatomija 1
Biokemija 1
Biofizika
NMP1
Biologija celice
2. letnik
Anatomija 2
Fiziologija živčevja
Biokemija 2
Histologija in embriologija
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Fiziologija
Iz 4. v 5. letnik: 54 KT iz 4. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Anatomija 1
Biokemija 1
Biofizika
NMP 1
Biologija celice
2. letnik
Anatomija 2
Fiziologija živčevja
Biokemija 2
Histologija in embriologija
Fiziologija
3. letnik
Splošna farmakologija in toksikologija

NMP 2

Temeljna mikrobiologija in imunologija

Osnove preiskovalnih metod

Patološka fiziologija
Patologija

Propedevtika

Iz 5. v 6. letnik: 54 KT iz 5. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Anatomija 1
Biokemija 1
Biofizika
NMP 1
Biologija celice
2. letnik
Anatomija 2
Fiziologija živčevja
Biokemija 2
Histologija in embriologija
Fiziologija
3. letnik
Splošna farmakologija in toksikologija

NMP 2

Temeljna mikrobiologija in imunologija

Osnove preiskovalnih metod

Patološka fiziologija
Patologija

Propedevtika

Živčevje
Infekcijske bolezni in epidemiologija
Pediatrija 1
Okulistika

4. letnik
Koža in spolne bolezni
Gibala
5. letnik
Otorinolaringologija

Pred opravljanjem izpita iz interne medicine in izpita iz kirurgije morajo študenti opraviti vse izpite
iz predmetov, v katerih je zajet del vsebin iz interne medicine in kirurgije, to so:
Prebavila
Imunske bolezni
Rak in bolezni krvi
Sečila
Obtočila
Bolezni presnove
Dihala
23.b člen
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EMŠ program Dentalna medicina
Študent EMŠ Dentalna medicina, ki se je v prvi letnik vpisal pred študijskim letom 2015/2016,
napreduje v višji letnik, če je izpolnil obveznosti, določene v programu. To pomeni, da mora za
napredovanje v višji letnik opraviti najmanj 54 KT in predmete, ki so pogoj za uspešno delo.
Iz 1. v 2. letnik: 54 KT.
Iz 2. v 3. letnik: 54 KT iz 2. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
Anatomija 1
Biofizika
Biologija celice

1. letnik
Biokemija 1
NMP 1

Iz 3. v 4. letnik: 54 KT iz 3. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Anatomija 1
Biokemija 1
Biofizika
NMP 1
Biologija celice
2. letnik
Anatomija 2
Fiziologija živčevja
Biokemija 2
Histologija in embriologija
Fiziologija
Oralna biologija
Iz 4. v 5. letnik: 54 KT iz 4.letnika in opravljeni naslednji izpiti:
Anatomija 1
Biofizika
Biologija celice
Anatomija 2
Biokemija 2
Fiziologija
Farmakologija in toksikologija
Mikrobiologija, imunologija in oralna
mikrobiologija
Patologija in oralna patologija
NMP 2

1. letnik
Biokemija 1
NMP 1
2. letnik
Fiziologija živčevja
Histologija in embriologija
Oralna biologija
3. letnik
Patološka fiziologija
Dentalni materiali in tehnologija dentalnih
materialov
Predklinični praktikum
Internistična propedevtika

Iz 5. v 6. letnik: 54 KT iz 5. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Anatomija 1
Biokemija 1
Biofizika
NMP 1
Biologija celice
2. letnik
Anatomija 2
Fiziologija živčevja
Biokemija 2
Histologija in embriologija
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Fiziologija

Oralna biologija
3. letnik
Farmakologija in toksikologija
Patološka fiziologija
Mikrobiologija, imunologija in oralna
Dentalni materiali in tehnologija dentalnih
mikrobiologija
materialov
Patologija in oralna patologija
Predklinični praktikum
NMP 2
Internistična propedevtika
4. letnik
Stomatološka propedevtika
Medicinska klinika 1
Kirurgija
Splošna in dentalna radiologija
Infekcijske bolezni in epidemiologija
Interna medicina
Zobne bolezni 1
Ustne bolezni in parodontologija 1
Otroško in preventivno zobozdravstvo 1
Maksilofacialna in oralna kirurgija 1
Fiksna protetika 1
Snemna protetika 1
Gnatologija
Čeljustna in zobna ortopedija 1
24. člen
Napredovanje v višji letnik – redno po programu (vpis 2015/2016 ali pozneje)
Študent EMŠ programa Medicina ali EMŠ programa Dentalna medicina, ki se je v prvi letnik vpisal
z študijskim letom 2015/2016 ali pozneje, napreduje v višji letnik, če je izpolnil obveznosti,
določene v programu.
24.a člen
EMŠ program Medicina
Za študente EMŠ programa Medicina, ki so se v prvi letnik vpisali s študijskim letom 2015/2016
ali pozneje, ne velja 23.a člen teh pravil.
Študent EMŠ programa Medicina, ki se je v prvi letnik vpisal z študijskim letom 2015/2016 ali
pozneje, napreduje v višji letnik, če je izpolnil obveznosti, določene v programu. To pomeni, da
mora za napredovanje v višji letnik opraviti najmanj 54 KT in predmete, ki so pogoj za uspešno
delo.
Iz 1. v 2. letnik: 54 KT.
Iz 2. v 3. letnik: 54 KT iz 2. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
Anatomija 1
Biofizika
Biologija celice

1. letnik
Temelji biokemije
NMP 1

Iz 3. v 4. letnik: 54 KT iz 3. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Anatomija 1
Temelji biokemije
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Biofizika
Biologija celice

NMP 1

2. letnik
Anatomija 2
Fiziologija
Medicinska biokemija in molekularna genetika Histologija in embriologija
Iz 4. v 5. letnik: 54 KT iz 4. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Anatomija 1
Temelji biokemije
Biofizika
NMP 1
Biologija celice
2. letnik
Anatomija 2
Fiziologija
Medicinska biokemija in molekularna genetika Histologija in embriologija
3. letnik
Splošna farmakologija in toksikologija

NMP 2

Temeljna mikrobiologija in imunologija

Preiskovalne metode

Patološka fiziologija
Patologija

Propedevtika

Iz 5. v 6. letnik: 54 KT iz 5. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Anatomija 1
Temelji biokemije
Biofizika
NMP 1
Biologija celice
2. letnik
Anatomija 2
Fiziologija
Medicinska biokemija in molekularna genetika Histologija in embriologija
3. letnik
Splošna farmakologija in toksikologija
NMP 2
Temeljna mikrobiologija in imunologija

Preiskovalne metode

Patološka fiziologija
Patologija

Propedevtika

Živčevje
Infekcijske bolezni
Splošna pediatrija
Otorinolaringologija

4. letnik
Koža in spolne bolezni
Gibala
5. letnik
Oftalmologija

Pred opravljanjem izpita iz interne medicine in izpita iz kirurgije morajo študenti opraviti vse izpite
iz predmetov, v katerih je zajet del vsebin iz interne medicine in kirurgije, to so:
Prebavila
Revmatske in imunske bolezni
Rak in bolezni krvi in krvotvrnih organov
Sečila
Obtočila
Endokrinologija in bolezni presnove
Dihala
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24.b člen
EMŠ program Dentalna medicina
Za študente EMŠ programa Dentalna medicina, ki so se v prvi letnik vpisali s študijskim letom
2015/2016 ali pozneje, ne velja 23.b člen teh pravil.
Študent EMŠ programa Dentalna medicina, ki se je v prvi letnik vpisal z študijskim letom
2015/2016, napreduje v višji letnik, če je izpolnil obveznosti, določene v programu. To pomeni, da
mora za napredovanje v višji letnik opraviti najmanj 54 KT in predmete, ki so pogoj za uspešno
delo:
Iz 1. v 2. letnik: 54 KT.
Iz 2. v 3. letnik: 54 KT iz 2. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
Anatomija 1
Biofizika
Biologija celice

1. letnik
Temelji biokemije
NMP 1

Iz 3. v 4. letnik: 54 KT iz 3. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Anatomija 1
Temelji biokemije
Biofizika
NMP 1
Biologija celice
2. letnik
Anatomija 2
Histologija in embriologija
Medicinska biokemija in molekularna genetika Oralna biologija
Fiziologija
Iz 4. v 5. letnik: 54 KT iz 4. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Anatomija 1
Temelji biokemije
Biofizika
NMP 1
Biologija celice
2. letnik
Anatomija 2
Histologija in embriologija
Medicinska biokemija in molekularna genetika Oralna biologija
Fiziologija
3. letnik
Splošna farmakologija in toksikologija
NMP 2
Specialna farmakologija in toksikologija
Predklinični praktikum
Mikrobiologija, imunologija in oralna
Dentalni materiali in tehnologija dentalnih
mikrobiologija
materialov
Patologija
Internistična propedevtika
Patološka fiziologija
Klinična fiziologija stomatognatega sistema
Iz 5. v 6. letnik: 54 KT iz 5. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Anatomija 1
Temelji biokemije
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Biofizika
Biologija celice

NMP 1

2. letnik
Anatomija 2
Fiziologija živčevja
Medicinska biokemija in molekularna genetika Histologija in embriologija
Fiziologija
3. letnik
Splošna farmakologija in toksikologija
NMP 2
Specialna farmakologija in toksikologija
Predklinični praktikum
Mikrobiologija, imunologija in oralna
Dentalni materiali in tehnologija dentalnih
mikrobiologija
materialov
Patologija
Internistična propedevtika
Patološka fiziologija
Klinična fiziologija stomatognatega sistema
4. letnik
Stomatološka propedevtika
Medicinska klinika 1
Kirurgija
Splošna in dentalna radiologija
Infekcijske bolezni in epidemiologija
Interna medicina
Zobne bolezni 1
Ustne bolezni in parodontologija 1
Otroško in preventivno zobozdravstvo 1
Maksilofacialna kirurgija 1
Fiksna protetika 1
Snemna protetika 1
Čeljustna in zobna ortopedija 1
5. letnik
Ustne bolezni in parodontologija 2
25. člen
Napredovanje v višji letnik – redno po programu (vpis 2017/2018 ali pozneje)
Študent EMŠ programa Medicina ali EMŠ programa Dentalna medicina, ki se je v prvi letnik vpisal
z študijskim letom 2017/2018 ali pozneje, napreduje v višji letnik, če je izpolnil obveznosti,
določene v programu.
25.a člen
EMŠ program Medicina
Za študente EMŠ programa Medicina, ki so se v prvi letnik vpisali s študijskim letom 2017/2018
ali pozneje, ne velja 23.a in 24.a člen teh pravil.
Študent EMŠ programa Medicina, ki se je v prvi letnik vpisal s študijskim letom 2017/2018 ali
pozneje, napreduje v višji letnik, če je izpolnil obveznosti, določene v programu. To pomeni, da
mora za napredovanje v višji letnik opraviti najmanj 54 KT tekočega letnika in predmete, ki so
pogoj za uspešno delo:
Iz 1. v 2. letnik: 54 KT.
Iz 2. v 3. letnik: 54 KT iz 2. letnika in opravljeni vsi izpiti iz 1. letnika.
Iz 3. v 4. letnik: 54 KT iz 3. letnika in opravljeni vsi izpiti iz 1. in 2. letnika.
Iz 4. v 5. letnik: 54 KT iz 4. letnika in opravljeni vsi izpiti iz 1., 2. in 3. letnika.
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Iz 5. v 6. letnik: 54 KT iz 5. letnika in opravljeni vsi izpiti iz 1., 2. 3. in 4. letnika ter naslednji izpiti
iz 5. letnika: Splošna pediatrija, Oftalmologija, Otorinolaringologija.
25.b člen
EMŠ program Dentalna medicina
Za študente EMŠ programa Dentalna medicina, ki so se v prvi letnik vpisali s študijskim letom
2017/2018 ali pozneje, ne velja 23.b in 24.b člen teh pravil.
Študent EMŠ programa Dentalna medicina, ki se je v prvi letnik vpisal z študijskim letom
2017/2018, napreduje v višji letnik, če je izpolnil obveznosti, določene v programu. To pomeni, da
mora za napredovanje v višji letnik opraviti najmanj 54 KT tekočega letnika in predmete, ki so
pogoj za uspešno delo:
Iz 1. v 2. letnik: 54 KT.
Iz 2. v 3. letnik: 54 KT iz 2. letnika in opravljeni vsi izpiti iz 1. letnika.
Iz 3. v 4. letnik: 54 KT iz 3. letnika in opravljeni vsi izpiti iz 1. in 2. letnika.
Iz 4. v 5. letnik: 54 KT iz 4. letnika in opravljeni vsi izpiti iz 1., 2. in 3. letnika.
Iz 5. v 6. letnik: 54 KT iz 5. letnika in opravljeni vsi izpiti iz 1., 2. 3. in 4. letnika ter naslednji izpit
iz 5. letnika: Ustne bolezni in parodontologija 2.
26. člen
Napredovanje v višji letnik – izjemni vpis v višji letnik (vpis pred 2015/2016)
Študent EMŠ programa Medicina ali EMŠ programa Dentalna medicina, ki se je v prvi letnik vpisal
pred študijskim letom 2015/2016, lahko napreduje v višji letnik tudi, če ni izpolnil pogojev iz 23.a
oziroma 23.b člena teh pravil, če:
 izkazuje upravičene in zadostne razloge,
 je dosegel najmanj 46 KT trenutnega letnika,
 opravil predmete v členih 26.a za EMŠ program Medicina in 26.b za EMŠ program Dentalna
Medicina.
O upravičenosti razlogov odloča KŠV UL MF v skladu z 7., 8. in 9. členom teh pravil.
26.a člen
EMŠ program Medicina – izjemni vpis v višji letnik
Iz 1. v 2. letnik: 46 KT.

Iz 2. v 3. letnik: 46 KT iz 2. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
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Anatomija 1
Biofizika
Biologija celice

Biokemija 1
NMP 1

Iz 3. v 4. letnik: 46 KT iz 3. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Anatomija 1
Biokemija 1
Biofizika
NMP 1
Biologija celice
2. letnik
Anatomija 2
Fiziologija živčevja
Biokemija 2
Histologija in embriologija
Fiziologija
Iz 4. v 5. letnik: 46 KT iz 4. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Anatomija 1
Biokemija 1
Biofizika
NMP 1
Biologija celice
2. letnik
Anatomija 2
Fiziologija živčevja
Biokemija 2
Histologija in embriologija
Fiziologija
3. letnik
Splošna farmakologija in toksikologija

NMP 2

Temeljna mikrobiologija in imunologija

Osnove preiskovalnih metod

Patološka fiziologija
Patologija

Propedevtika

Iz 5. v 6. letnik: 46 KT iz 5. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Anatomija 1
Biokemija 1
Biofizika
NMP 1
Biologija celice
2. letnik
Anatomija 2
Fiziologija živčevja
Biokemija 2
Histologija in embriologija
Fiziologija
3. letnik
Splošna farmakologija in toksikologija
NMP 2
Temeljna mikrobiologija in imunologija
Osnove preiskovalnih metod
Patološka fiziologija
Propedevtika
Patologija
4. letnik
Živčevje
Koža in spolne bolezni
Infekcijske bolezni in epidemiologija
Gibala
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Pred opravljanjem izpita iz interne medicine in izpita iz kirurgije morajo študenti opraviti vse izpite
iz predmetov, v katerih je zajet del vsebin iz interne medicine in kirurgije, to so:
Prebavila
Imunske bolezni
Rak in bolezni krvi
Sečila
Obtočila
Bolezni presnove
Dihala
26.b člen
EMŠ program Dentalna medicina – izjemni vpis v višji letnik
Iz 1. v 2. letnik: 46 KT.
Iz 2. v 3. letnik: 46 KT iz 2. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
Anatomija 1
Biofizika
Biologija celice

1. letnik
Biokemija 1
NMP 1

Iz 3. v 4. letnik: 46 KT iz 2. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Anatomija 1
Biokemija 1
Biofizika
NMP 1
Biologija celice
2. letnik
Anatomija 2
Fiziologija živčevja
Biokemija 2
Histologija in embriologija
Fiziologija
Oralna biologija
Iz 4. v 5. letnik: 46 KT iz 4. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Anatomija 1
Biokemija 1
Biofizika
NMP 1
Biologija celice
2. letnik
Anatomija 2
Fiziologija živčevja
Biokemija 2
Histologija in embriologija
Fiziologija
Oralna biologija
3. letnik
Farmakolgoija in toksikologija
Patološka fiziologija
Mikrobiologija, imunologija in oralna
Dentalni materiali in tehnologija dentalnih
mikrobiologija
materialov
Patologija in oralna patologija
Predklinični praktikum
NMP 2
Internistična propedevtika
Iz 5. v 6. letnik: 46 KT iz 5. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Anatomija 1
Biokemija 1
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Biofizika
Biologija celice

NMP 1

Anatomija 2
Biokemija 2
Fiziologija
Farmakologija in toksikologija
Mikrobiologija, imunologija in oralna
mikrobiologija
Patologija in oralna patologija
NMP 2

2. letnik
Fiziologija živčevja
Histologija in embriologija
Oralna biologija
3. letnik
Patološka fiziologija
Dentalni materiali in tehnologija dentalnih
materialov
Predklinični praktikum
Internistična propedevtika

4. letnik
Stomatološka propedevtika
Medicinska klinika 1
Kirurgija
Splošna in dentalna radiologija
Infekcijske bolezni in epidemiologija
Interna medicina
Zobne bolezni 1
Ustne bolezni in parodontologija 1
Otroško in preventivno zobozdravstvo 1
Maksilofacialna in oralna kirurgija 1
Fiksna protetika 1
Snemna protetika 1
Gnatologija
Čeljustna in zobna ortopedija 1
27. člen
Napredovanje v višji letnik – izjemni vpis v višji letnik (vpis 2015/2016 in pozneje)
Študent EMŠ programa Medicina ali EMŠ programa Dentalna medicina, ki se je v prvi letnik vpisal
s študijskim letom 2015/2016 ali pozneje, lahko napreduje v višji letnik tudi če ni izpolnil pogojev
iz 24.a oziroma 24.b člena teh pravil, če:
 izkazuje upravičene in zadostne razloge,
 je dosegel najmanj 46 KT trenutnega letnika,
 opravil predmete v členih 27.a za EMŠ program Medicina in 27.b za EMŠ program Dentalna
Medicina.
O upravičenosti razlogov odloča KŠV UL MF v skladu z 7., 8. in 9. členom teh pravil.
27.a člen
EMŠ program Medicina – izjemni vpis v višji letnik
Iz 1. v 2. letnik: 46 KT.
Iz 2. v 3. letnik: 46 KT iz 2. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
Anatomija 1
Biofizika
Biologija celice

1. letnik
Temelji biokemije
NMP 1

Iz 3. v 4. letnik: 46 KT iz 3. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
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Anatomija 1
Biofizika
Biologija celice

Temelji biokemije
NMP 1

2. letnik
Anatomija 2
Fiziologija
Medicinska biokemija in molekularna genetika Histologija in embriologija
Iz 4. v 5. letnik: 46 KT iz 4. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Anatomija 1
Temelji biokemije
Biofizika
NMP 1
Biologija celice
2. letnik
Anatomija 2
Fiziologija
Medicinska biokemija in molekularna genetika Histologija in embriologija
3. letnik
Splošna farmakologija in toksikologija

NMP 2

Temeljna mikrobiologija in imunologija

Preiskovalne metode

Patološka fiziologija
Patologija

Propedevtika

Iz 5. v 6. letnik: 46 KT iz 5. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Anatomija 1
Temelji biokemije
Biofizika
NMP 1
Biologija celice
2. letnik
Anatomija 2
Fiziologija
Medicinska biokemija in molekularna genetika Histologija in embriologija
3. letnik
Splošna farmakologija in toksikologija

NMP 2

Temeljna mikrobiologija in imunologija

Preiskovalne metode

Patološka fiziologija
Patologija

Propedevtika

Živčevje
Infekcijske bolezni

4. letnik
Koža in spolne bolezni
Gibala

Pred opravljanjem izpita iz interne medicine in izpita iz kirurgije morajo študenti opraviti vse izpite
iz predmetov, v katerih je zajet del vsebin iz interne medicine in kirurgije, to so:
Prebavila
Revmatske in imunske bolezni
Rak in bolezni krvi in krvotvrnih organov
Sečila
Obtočila
Endokrinologija in bolezni presnove
Dihala
27.b člen
EMŠ program Dentalna medicina – izjemni vpis v višji letnik
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Iz 1. v 2. letnik: 46 KT.
Iz 2. v 3. letnik: 46 KT iz 2. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Anatomija 1
Temelji biokemije
Biofizika
NMP1
Biologija celice
Iz 3. v 4. letnik: 46 KT iz 3. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Anatomija 1
Temelji biokemije
Biofizika
NMP 1
Biologija celice
2. letnik
Anatomija 2
Histologija in embriologija
Medicinska biokemija in molekularna genetika Oralna biologija
Fiziologija
Iz 4. v 5. letnik: 46 KT iz 4.letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Anatomija 1
Temelji biokemije
Biofizika
NMP 1
Biologija celice
2. letnik
Anatomija 2
Histologija in embriologija
Medicinska biokemija in molekularna genetika Oralna biologija
Fiziologija
Splošna farmakologija in toksikologija
Specialna farmakologija in toksikologija
Mikrobiologija, imunologija in oralna
mikrobiologija
Patologija
Patološka fiziologija

3. letnik
NMP2
Predklinični praktikum
Dentalni materiali in tehnologija dentalnih
materialov
Internistična propedevtika
Klinična fiziologija stomatognatega sistema

Iz 5. v 6. letnik: 46 KT iz 5. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Anatomija 1
Temelji biokemije
Biofizika
NMP 1
Biologija celice
2. letnik
Anatomija 2
Fiziologija
Medicinska biokemija in molekularna genetika Histologija in embriologija
Oralna biologija
3. letnik
Splošna farmakologija in toksikologija
NMP 2
Specialna farmakologija in toksikologija
Predklinični praktikum
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Mikrobiologija, imunologija in oralna
mikrobiologija
Patologija
Patološka fiziologija

Dentalni materiali in tehnologija dentalnih
materialov
Internistična propedevtika
Klinična fiziologija stomatognatega sistema
4. letnik
Stomatološka propedevtika
Medicinska klinika 1
Kirurgija
Splošna in dentalna radiologija
Infekcijske bolezni in epidemiologija
Interna medicina
Zobne bolezni 1
Ustne bolezni in parodontologija 1
Otroško in preventivno zobozdravstvo 1
Maksilofacialna kirurgija 1
Fiksna protetika 1
Snemna protetika 1
Čeljustna in zobna ortopedija 1
5. letnik
Ustne bolezni in parodontologija 2
28. člen
Napredovanje v višji letnik – izjemni vpis v višji letnik (vpis 2017/2018 in pozneje)
Študent EMŠ programa Medicina ali EMŠ programa Dentalna medicina, ki se je v prvi letnik vpisal
s študijskim letom 2017/2018 ali pozneje, lahko napreduje v višji letnik tudi če ni izpolnil pogojev
iz 25.a oziroma 25.b člena teh pravil, če:
 izkazuje upravičene in zadostne razloge,
 je dosegel najmanj 46 KT trenutnega letnika,
 opravil predmete v členih 28.a za EMŠ program Medicina in 28.b za EMŠ program Dentalna
Medicina.
O upravičenosti razlogov odloča KŠV UL MF v skladu z 7., 8. in 9. členom teh pravil.
28.a člen
EMŠ program Medicina – izjemni vpis v višji letnik
Izjemoma lahko študent napreduje v višji letnik – izjemni vpis v višji letnik, če ni izpolnil pogojev
(opravljenih najmanj 54 KT), če:
- izkazuje upravičene in zadostne razloge,
- je dosegel najmanj 46 KT trenutnega letnika in ima
Iz 2. v 3. letnik: opravljene vse izpite iz 1. letnika.
Iz 3. v 4. letnik: opravljene vse izpite iz 1. in 2. letnika.
Iz 4. v 5. letnik: opravljene vse izpite iz 1., 2. in 3. letnika
Iz 5. v 6. letnik: opravljene vse izpite iz 1., 2. 3. in 4. Letnika.
Pred opravljanjem izpita iz Interne medicine in izpita iz Kirurgije morajo študenti opraviti vse izpite
iz predmetov, v katerih je zajet del vsebin iz interne medicine in kirurgije; to so: Prebavila, Sečila,
Revmatske in imunske bolezni, Rak in bolezni krvi in krvotvornih organov, Obtočila,
Endokrinologija in bolezni presnove, Dihala.

28.b člen
EMŠ program Dentalna medicina – izjemni vpis v višji letnik
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Izjemoma lahko študent napreduje v višji letnik – izjemni vpis v višji letnik, če ni izpolnil pogojev
(opravljenih najmanj 54 KT), če:
- izkazuje upravičene in zadostne razloge,
- je dosegel najmanj 46 KT trenutnega letnika in ima
Iz 2. v 3. letnik: opravljene vse izpite iz 1. letnika.
Iz 3. v 4. letnik: opravljene vse izpite iz 1. in 2. letnika.
Iz 4. v 5. letnik: opravljene vse izpite iz 1., 2. in 3. letnika
Iz 5. v 6. letnik: opravljene vse izpite iz 1., 2. 3. in 4. letnika ter naslednje izpite iz 5. letnika: Ustne
bolezni in parodontologija 2.
V. Druge pravice in pogoji študentov v zvezi s študijem
29. člen
Ponavljanje letnika
Študent, ki ni izpolnil pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko enkrat v času študija letnik
ponavlja, če ima opravljenih vsaj polovico obveznosti (30 KT) tekočega letnika in pod pogojem,
da v času študija ni zamenjal študijskega programa ali smeri študija.
Napredovanje v višji letnik po pogojih izjemnega vpisa v višji letnik po ponavljanju letnika ni
mogoče.
Študenti, ki so v študijskem letu 2014/2015 prvič vpisali EMŠ program Medicina ali EMŠ program
Dentalna medicina, lahko po študijskem letu, v katerem so ponavljali letnik, napredujejo v višji
letnik le, če dosežejo 60 KT iz vsakega vpisanega letnika programa, katerega so prvič vpisali.
Komisija za študentska vprašanja UL MF lahko izjemoma dovoli vpis tudi študentu, ki ne izpolnjuje
pogojev za ponovni vpis (izjemno podaljšanje statusa študenta), če predpisanih obveznosti ni
izpolnil iz upravičenih razlogov, ki so opredeljeni v 9. členu teh pravil.
30. člen
Izjemno podaljšanje statusa študenta
KŠV UL MF lahko študentu enkrat v času študija izjemoma dovoli podaljšanje statusa študenta ne
glede na pogoje iz prejšnjega člena, če iz prošnje in priloženih dokazil študent nedvoumno dokaže
obstoj izjemnih in upravičenih razlogov iz 9. člena teh pravil.
Napredovanje v višji letnik po pogojih izjemnega vpisa v višji letnik in ponavljanje letnika po
izjemnem podaljšanju statusa študenta ni mogoče, razen v primeru, ki ga določa 31. člen teh pravil.
Študent, ki mu je bilo odobreno izjemno podaljšanje statusa študenta, se ne more vpisati v letnik
ponovno oz. napredovati v višji letnik po pogojih izjemnega vpisa v višji letnik.

31. člen
Starševstvo
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Študentke matere, ki v času študija (s statusom študenta) rodijo, in študenti, ki v času študija (s
statusom študenta) postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanega statusa študenta za eno leto za
vsakega živo rojenega otroka.
Ta pravica se lahko izkoristi le v študijskem letu, ki se začne takoj po rojstvu otroka.
Pravica do statusa študenta iz naslova starševstva se dodeli študentu - staršu, ne glede na določila
prejšnjega člena.
Študent - starš, ki je uveljavil pravico do izjemnega vpisa v višji letnik, lahko napreduje v višji letnik
tudi po pogojih izjemnega vpisa v višji letnik, če izkaže upravičene razloge v skladu z 9. členom teh
pravil.
32. člen
Dodatno leto
Študent EMŠ programa Medicina ali EMŠ programa Dentalna medicina s statusom študenta ima
pravico koriščenja dodatnega leta po zaključenem zadnjem (12.) semestru pod pogojem, da na UL
MF ni imel statusa študenta, daljšega od sedmih let.
V obdobje sedmih let iz prejšnjega odstavka se ne všteva status študenta, ki je pridobljen v skladu
s 31. členom teh pravil.
33. člen
Nadaljevanje študija po prekinitvi
Za napredovanje v višji letnik po prekinitvi študija, je treba doseči najmanj 54 KT iz obveznosti
zadnjega vpisanega letnika študija pred prekinitvijo študija in mora opraviti vse obveznosti
predhodnih letnikov, v katere je bil študent vpisan pred prekinitvijo študija.
Po prekinitvi študija napredovanje v višji letnik po pogojih izjemnega vpisa v višji letnik ali
ponavljanje letnika ali izjemno podaljšanje statusa študenta ni mogoče.
Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent prekinil študij, mora študent vložiti prošnjo za
nadaljevanje študija na KŠV UL MF v skladu z 7., 8. in 9. členom teh pravil.
V. Študenti s posebnim statusom
34. člen
Status študenta s posebnim statusom
Študent lahko zaprosi za status študenta s posebnimi potrebami, študenta športnika ali študenta
priznanega umetnika, kadar so za to izpolnjeni določeni pogoji.
O prošnjah odloča KŠV UL MF v skladu z 7., 8. in 9. členom teh pravil.
35. člen
Študenti s posebnimi potrebami
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Pogoje in postopek za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami določa Pravilnik o
študentih s posebnimi potrebami UL. Če ni posebej drugače določeno, velja status študenta s
posebnimi potrebami za ves čas študija na UL MF.
Prošnja za dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami mora biti oddana v skladu z Navodili
za oddajo prošenj o zadevah, ki so v pristojnosti KŠV UL MF (na določenem obrazcu) in
rokovnikom sej KŠV UL MF s priloženimi ustreznimi dokazili.
Študent mora v obrazcu iz prejšnjega odstavka navesti prilagoditve in utemeljiti, zakaj so te
potrebne za uspešen študij.
KVŠ UL MF o dodelitvi prilagoditev, v primeru ugodno rešene prošnje, odloči v skladu z
zmožnostmi in po presoji o smiselnosti zaprošenih prilagoditev.
Prilagoditve, ki so odobrene študentom s statusom študenta s posebnimi potrebami, se nanašajo
na način izvajanja obveznosti študentov in način preverjanja oziroma izkazovanja znanja, ne smejo
pa zniževati zahtevanih standardov doseganja znanja.
36. člen
Status študenta športnika in status študenta priznanega umetnika
KŠV UL MF lahko podeli status študenta športnika ali študenta priznanega umetnika na podlagi
prošnje študenta, ki je oddana v skladu z Navodili za oddajo prošenj o zadevah, ki so v pristojnosti
KŠV UL MF in rokovnikom sej KŠV UL MF in podprta z ustreznimi dokazili.
Študent, ki želi pridobiti status študenta športnika, mora KŠV UL MF predložiti pisna dokazila o
ustrezni kategorizaciji Olimpijskega komiteja RS oziroma nacionalne zveze.
Študent, ki želi pridobiti status študenta umetnika, mora KŠV UL MF predložiti kritike, objavljene
v strokovnem in dnevnem tisku.
Status študenta športnika in status študenta priznanega umetnika se dodeli za največ eno
študijsko leto.
VI. Študenti, vključeni v formalne programe mobilnosti
37. člen
Študijske izmenjave
Študijske izmenjave in praktično usposabljanje v okviru formalnih programov mobilnosti, ki se
izvajajo preko UL MF, se izvajajo v skladu s Postopki in Navodili za izvajanje mednarodnih
študijskih izmenjav in praktičnega usposabljanja na UL MF.

38. člen
Priznavanje predmetov študentov v programih mobilnosti
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Študentu, ki opravlja Erasmus+ izmenjavo ali praktično usposabljanje ali druge formalne oblike
mobilnosti Koordinator Erasmus+ na podlagi listin in mnenj nosilcev predmetov prizna obvezne
in izbirne predmete na UL MF v celoti ali pa samo delno.
39. člen
Študentu, ki je v tekočem študijskem letu na Erasmus+ ali drugi formalni obliki študijske izmenjave
(ki ne traja manj kot 1 semester) in za vpis ne izpolnjuje vseh pogojev, se dovoli vpis v višji letnik
po pogojih izjemnega vpisa v višji letnik, če ima iz tekočega letnika priznanih oziroma opravljenih
najmanj 46 KT.
Študent mora na KŠV UL MF vložiti prošnjo za izjemni vpis oz. ponovni vpis in priložiti Potrdilo
Koordinatorja Erasmus+ o vzroku za neopravljene obveznosti do minimalno zahtevanih 54 KT.
Erasmus+ ali druge formalne oblike študijske izmenjave ne morejo biti razlog za odobritev
izjemnega podaljšanja statusa.
40. člen
Priznavanje obveznosti, opravljenih v tujini
Postopek priznavanja obveznosti, opravljenih v tujini:
a. Študentu se na UL MF na podlagi predhodnega dogovora in potrditve priznajo KT pridobljene
z opravljenimi obveznostmi na partnerski medicinski fakulteti/univerzi, v okviru obveznih ali
izbirnih predmetov ali kot dodatna študijska obveznost.
b. Na podlagi predhodnega dogovora študenta s katedro oz. nosilcem predmeta o ustreznosti
predmeta in skladnosti le-tega s programom na UL MF se študentu doseženo število KT pri
uspešno opravljenem predmetu na partnerski medicinski fakulteti/univerzi prizna kot KT
obveznega predmeta na UL MF, če je po vsebini in obsegu primerljiv s predmetom slednje.
c. O popolnem ali delnem priznanju je odločeno na podlagi predhodnega dogovora študenta s
katedro oz. z nosilci predmetov na UL MF. Ob nespremenjenih okoliščinah velja točka a. v
konkretnem primeru za vse nadaljnje primere opravljanja istega predmeta na isti partnerski
medicinski fakulteti/univerzi.
d. Doseženo število KT pri uspešno opravljenem predmetu na partnerski medicinski
fakulteti/univerzi se študentu šteje v izpolnitev obveznosti izbirnih predmetov na UL MF, če se je
o tem študent predhodno dogovori z ustrezno katedro oz. nosilcem ustreznega sorodnega
izbirnega predmeta na UL MF. Pri tem ni bistveno, kakšen status ima predmet na gostujoči
univerzi/fakulteti.
e. Študentu se lahko priznajo KT pridobljene pri predmetu, ki je po naslovu enak, vendar po vsebini
različen od že opravljenega bodisi v obliki obveznega ali izbirnega predmeta na UL MF, če je o tem
sklenjen predhodni sporazum med študentom in katedro oz. nosilcem predmeta na UL MF.
Doseženo število KT se prizna avtomatično kot izpolnitev obveznosti izbirnih predmetov, če to s
podpisom dogovora o študijskih obveznostih odobri Erasmus+ koordinator. KT pridobljene pri
predmetu, ki je po naslovu in vsebini enak že opravljenemu predmetu na UL MF, se lahko priznajo
zgolj v obliki dodatnih študijskih obveznosti, kar potrdi Erasmus+ koordinator.
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f. Študent lahko zahteva priznanje KT pridobljenih pri predmetu, opravljenem na partnerski
medicinski fakulteti/univerzi, brez priznanja obveznosti v okviru obveznih ali izbirnih predmetov
UL MF. KT se mu priznajo kot dodatna obveznost avtomatično, če jih s podpisom dogovora o
študijskih obveznostih odobri Erasmus+ koordinator.
g. Študent kot del obveznega ali izbirnega predmeta na UL MF ne more uveljavljati priznanja KT
za predmet, ki:
 ga je že neuspešno opravljal na UL MF,
 je po vsebini enak že opravljenemu predmetu,
 ga Erasmus+ koordinator ni odobril s podpisom listine študenta UL MF na izmenjavi.
h. Študentu se v informacijski sistem pod slovenskim izvirnim imenom vpiše predmet (kot obvezni
ali izbirni), opravljen v tujini, z opombo, da so bile obveznosti (delno* ali v celoti) opravljene v
času mobilnosti v tujini in z izvirnim zapisom, kot podanim v transkriptu ocen iz tujine, ali da je
pridobil KT, priznane kot dodatno obveznost na UL MF. Študijska mobilnost se študentu vpiše v
Priloga k diplomi.
i. Ocena, pridobljena pri predmetu, opravljenem na partnerski medicinski fakulteti/univerzi, se na
podlagi ocenjevalnih lestvic zgolj prevede v ocenjevalni sistem Univerze v Ljubljani. Ocene
pridobljene na partnerski medicinski fakulteti/univerzi se ob prevedbi v ocenjevalni sistem na UL
MF ne sme spreminjati (zviševati ali zniževati).
Izbirni predmeti se v ocenjevalni sistem UL MF prevedejo v vseh primerih, ko je to možno, v
nasprotnem primeru se navede dejstvo, da gre za opravljeno študijsko obveznost.
j. Vpisovanje obveznosti, opravljenih v tujini, opravlja Mednarodna pisarna UL MF.
*Delno priznane obveznosti vključujejo tudi obveznosti, potrebne za pristop k izpitu brez dejansko
opravljenega izpita v času mobilnosti. Študent ima pravico opravljati izpit v tujini v skladu s
soglasjem nosilca predmeta ali katedre na UL MF ali pa ob povratku z mobilnosti na UL MF pod
pogoji, ki veljajo za vse študente UL MF.
VII. Prehodne in končne določbe
41. člen
Prehodne in končne določbe
Določbe tega pravilnika začnejo veljati 20. novembra 2017.

Predsednik senata UL MF
prof. dr. Igor Švab, dr. med.
dekan
UL Medicinske fakultete
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