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Senat UL MF jc na 31. redni seji dne 6. februarja 2017, na 2. redni seji dne 20. novembra 2017,
na 9. redni seji dne 8. oktobra 2018 in na 23. redni seji dne 25. 5. 2020 na podlagi predloga
Komisije 7.:1študentska vprašanja UL ~IF sprejel

PRAVILA ŠTUDIJA
UL MEDICINSKE FAKULTETE
ZA ENOVITA MAGISTRSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA
II. stopnje MEDICINA IN DENTALNA MEDICINA

L Splošno
1. člen
Splošne določbe

Temeljne pogoje šrudija na UL MF urejajo Pravilnik o organizaciji in delovanju UL MF, Pravilnik
o preverjanju in occnjc\'anju znanja in veščin 7.:1Enm;ta magistrska študijska programa ~Icdicina
in Dentalna medicina, sklepi senata UL :-'IF. Statut UL in Zakon o vi!'.okcm šo!st\'u. Izvedbo
temeljnih pogoje\' študija dolob ta dokument.

Izraz šrudent se v tem dokumentu uporablja kot nevTralniizra7:7:aihudentkc in študente.
2. člen

~tudijska programa
Na CL ~IF se izvajata akrcditiran Enoviti ma.gistrski študijski program Medicina (EMŠ Medicina)
in Eno\-iti magistrski šrudijski program Dentaina medicina (EMŠ Dentaina medicina).
3. člcn
Temeljni

pogoji

Tcmeljni pogoji veljajo za redne študente in študente brez statusa. V primerih, kjer nljajo za redne
študente in študente brez statusa različni pogoji, je to izrecno navedeno.

4. člen
Status študenta
Študijske obveznosti v tekočem šrudijskem leru lahko opravljajo $amo šrudenti, ki imajo starus
šrudcnta. brez sta rusa pa le ob izpolnin; posebnih pogojcv, ki jih določi Komi$ija 7:a šrudcntska
vprašanja UL 1[f'.
5. člen
Plačilo storitev
Skladno s Pravilnikom () prispevkih in ,'rednotenju sttoškO\' na UL morajo študenti, po Ceniku
UL. plačati določene storitve in opravljanje študijskih obvc7:0osti, v kolikor teh niso opravili v času
rednega študija, ko so imcli statusa šrudenta. Študcnt s statusom plača četrto in nadaljnje opravljanje
izpita, izdajo potrdila o opravljenih izpitih ter storitve iz ostalih postavk Cenikt UL.
Upravni odbor UL za vsako šrudijsko leto določi višino vpisnih stroško\' za šrudcl1te članic UL tcr
ceno posameznih storitev za šrudente in dmge osebc.

6. člen
Studenti brez slovenskega

državljanjstva

Študenti brez slO\'cnskega državljanstya morajo \' skladu ii pogoji vsakokratnega razpisa za vpis ob
prijavi na šrudij prcdložiti dokazilo o 7:oanju slovenskega jezika na ravni B2. Znanje slovenskega
jezika je pogoj 7.a opravljanje študijskih ob,'e7.nosti.

II. Komisija za študentska tprašanja UL MF
7. člen
Komisija za študentska vprašanja UL MF
Komisija za študentska vprašanja UL 1[f' Cv nadaljennju
KŠV UL r-.lF) odloča \" skladu s
pristojnostmi, določenimi s Pravilnikom o organizaciji in delovanju UL 111', temi pravili, Statutom
UL, nljavnimi zakoni in podzakonskimi akti ter z rokovnikoln sej komisije.

8. člen
Postoplci KŠV UL MF
Postopek odločanja KŠV UI.11F se prične s prejemom prošnje študenta oziroma
ki je oddana \' skladu 7:Nan)dili 7.a oddajo prošenj o zadevah, ki so v pristojnosti
rokovnikom sej komisije vsaj 3 delovne dni pred sejo KŠV UL .\fF ali s prija\'o
na tista mesta, za katera prijave obravnavajo pristojni organi visokošolskih zavodov
komisija pooblastilo v skladu s Pravilnikom o organizaciji in delovanju UL MF).

drupega prosilca,
KS\' UL .1rF in
na razpis 7:a vpis
(in za katera ima

Prošnja mora biti ustrezno utemeljena. K prošnji morajo biti priloženi usrre7.11ioriginalni ali uradno
potrjeni dokumenti. na podlagi bterih lahko KŠV UL MF presoja oziroma odloča () razlobJ1h,
navedenih v utemeljirvi prošnje '" skladu 7.9. členom teh pravil.
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KSV UL t\IF pri obrayna,,;
Dokumenti

prošenj študentm" upošteva le dokumente \" slm"enskem
v rujem jeziku, brcz uradnega pre\'oda \" sIm'enski jezik, so brezpredmetni.

jeziku.

Na odločitev KŠV UL MF je m07.na pritožba v skladu z določili Statuta Univerze v Ljubljani.
9, člen
Upravičeni razlogi
KSV UL .MF \' postopkih presoja o upra\;čenih razlogih za izjemni vpis v \.išji letnik, za izjemno
podaljšanje statusa šrudera, o nadaljevanju študija ro prekinitvi, daljši od dveh let in o dmgih
upravičenih razlogih, ki so osnova za odločite\- KSV UL ~fF v zvezi s postopki, za katere je
pristojna.
Upra\;čeni razlogi so lahko:
starševstvo, daljša bolezen (bolezen, ki traja \o' izpitnem obdobju ali najmanj dva meseca strojeno 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
\'rhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah in aktivno sodelovanje v organih univerze.
Obstoj
pra\;!.

upra\;čcruh

razlogo\" je potrebno

KŠV UL r-.IF presodi
ugoditev prošnji.

ustrezno

o ustre7.nosti priloženih

izkazati z dokazili, skladno z 8. členom teh

dokazil in odloči o upravičenosti

razlogov

za

II. Studijskiproces
10. člen
~tudijski koledar
Študijski koledar in izpitna obdobja po letnikih za \"sako študijsko leto sprejme Senat UL t-,.IF.V
soglasju s študenti lahko študijski proces in študijske aktivnosti potekajo tudi izven obdobij,
določenih s študijskim koledarjem.
11, člen
Studijske obveznosti
Študijske obveznosti dcljučujejo preda\'anja, seminarje, laboratorijske vaje, seminarske nje,
klinične \.aje, problemsko
naravnan pouk in druge oblike šrudija, ki potekajo skladno z
akreditirarum študijskim programom v manjšill skupinah šrudentov znotraj letnika.
12, člen
Studijske skupine
Študijske skupine se določijo pred pričetkom študijskega leta za \'sak letnik in predmet posebej in
po potrebi tudi znotraj posameznega predmcta. Šrudijske skupine po letnikih pripra\;jo študentski
predstavniki letnika in jih posredujejo Referaru za študcntskc zadcvc, ta pa jill posreduje
predsednikom S\'cto\' letnikov.
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U. člen
Preverjanje in ocenjevanje znanja in veščin
Prcvcrjanjc in ()ccnjc\"anje znanja in nščin določam Študijski red UL in Pravilnik o preverjanju in
ocenjevanju znanja in vcščin 7:a Enovita magistrska študijska programa Medicina in Dcntalna
medicina.
Pri iz\"ajanju tcr prc\"crjanju in ocenjevanju znanja in veščin EMŠ programa Medicina
programa Dentalna medicina se upoštevajo še sklepi Senata UL MF.

ul

Et\IŠ

14. člen
Opravljanje obveznosti višjih letnikov
Študenti, ki ne napredujejo \' višji letnik, ne morejo opravljati obvc7:0osti višjih letnikov.
Izjema so študenti, ki ponavljajo 5. leutik programa EMŠ ~lcdicina ali 5. letnik EMŠ Demalna
medicina. Ti lahko opradjajo študijske obveznosti G. letnika EMŠ Medicina ali G. letnika EMŠ
Dentalna medicina, če v času ,?onadjanja 5. lemika izpobtijo pogoje za napredovanje v G.leuUk. \'
takem primeru morajo na KS\' UL t\fF pravočasno oddati prošnjo za opradjanje obveznosti.
Študijske obveznosti lahko pričnejo opravljati, če je prošnja odobrena in ko jih predstavnik
študentov 6. letnika uvrsti \T ustrezno skupino.

II. Izbimipredmeti

15. člen
Izbirni predmeti

V predstavitnnih zbomikih za program EMŠ b.Iedicina in program E;\IŠ Demaina medicina, ki
sta objavljena na spletni strani Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (UL l\1F), je raz\;den
seznam vseh akreditiranih izbirnih predmetov v tekočem študijskem letu.
Študenti vpisujejo tiste i7:bime predmete v letnikih in semestrih, ki so določeni v akreditiranem
študijskem programu v 7:imskem oziroma poletnem semestru in so najavljeni za izvajanje v
posameznem študijskem letu. Pri nekaterih izbimih predmetih (npr. Raziskovanje \T medicini,
Raziskovanje v denulni mewci.tti) veljajo posebni pogoji.

Zamenjava

16. člen
izbirnih predmetov

Zamenjava predmetov je mogoča le izjemoma in le, če se o tem strinjata nosilec izbirnega predmeta,
od k.-tterega šrudent odstopa in nosilec izbirnega predmeta, h kateremu študent pristopa. Pra\;Ino
i7.polnjeno prošnjo (prošnja za 7.amenjavo izbirnega predmeta) s soglasjem obeh nosilce\" študent
predloži Službi 7.3 študentske 7.adeve UL 1IF, ki urcdi zamenjavo izbimih prcdmt:tO\. rudi \r
infonnacijskcm sistemu VIS.
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Zamenjavo je mogoče na ta način opraviti v tekočem študijskem letu; za i7.birne predmete, ki se
iz\'ajajo \' zimskem semestru najkasneje do 30. 10., za izbirne predmete, ki se izvajajo \' poletnem
semesrru pa najkasneje do pričetka poletnega semestra.
V vseh ostalih primerih o zamenjavi odloča Komisija za študentska
študenta.

\-prašanja UL 1lF na prošnjo

17. člen
Študentje, vključeni v programe mobilnosti
Študenti, vključeni v Erasmus+ izmenjavo ali drugo formalno študijsko izmenjavo (ki poteka v
okviru dogovotm' med UL MF in partnerskimi inštitucijami), ki ,. skladu z učnim načrtom
opravljajo izbirni predmet v času izmenjave, ob '-pisu v letnik, v katerem bodo opravljali izmenjavo,
ne izberejo konkretnega izbimega predmeta, temveč izbirni predmet s šte\'ilko (npr. izbirni
predmet lxl, glede na letnik in semester študija, \' katerem bodo vključeni v program mobilnosti.
Izbirni predmet, opravljen v tujini, se jim prizna v skladu z 38. členom Pravil študija na UL MF.

18. člen
Izbirni predmet Raziskovanje v medicini oz. dentalni medicini
Študent, ki opravlja raziskovalno delo za Prešcrno"o nagrado ali pod nad7orstvom mentorja
opravlja znanstvenoraziskovalni
projekt, lahko vpiše izbirni predmet R,l.ziskovallje v medicini oz.
Raziskovanje v dentalni medicini. V tem primeru mora pred \-pisom v letnik, v katerem bo izbral
omenjeni izbimi predmet, pridobiti soglasje mentorja in ga ob '1'isu predložiti ,. Službo za
študentske zadeve UL I\lF. Hkrati mora vložiti prošnjo na KŠV uL .\tF za odobritev '-pisa
izbirnega predmeta Raziskovanje v medicini Identalni medicini.
Študent lahko \-piše predmet Raziskovanje v medicini Identalni medicini ,. tekočem študijskem
letu ali v prihodnjem študijskem letu, če je nalogo oddal ali zaključil znanstvenoraziskonlni
projekt
v preteklem letu in iz tega naslO\'a še ni '-pisal nnbene1:,l'3izbirnega predmeta.
Ocena izbirnega predmeta se določi v skladu z učnim načrtom predmeta RaziskO\'anje v medicini
oz. dentalni medicini in se \-piše ,. študentski informacijski sistem.

Zunanji

19. člen
izbirni predmeti

Smdent lahko vpiše 7.unanje izbime predmete s področja naravoslovja, ki se iz\'ajajo na liL, v
okviru akreditiranih EMŠ programm', Y najnčjem obsegu KT za celoten študij 5 % (18 KI) in 7.a
vsak predmet naj\'eč 3 KT.
Student mora vložiti prošnjo za opravljanje zunanjih izbirnih predmetm. na KŠ\' UL l\[F. Priložiti
mota osnovno informacijo o izbirnem predmetu (inštitucija iznjanja, nosilec predmeta, obseg in
način ocenjevanja) in soglasje nosilca oziroma fakultete izvajalke izbirnega predmeta.
Če je prošnja odobrena, se ,. informacijski sistem '-piše, da je študent vpisal zunanji izbirni predmet,
navede se ime predmeta (v originalni ,-erziji) in obseg 3 KT. Če študent predmet opr:n;, se v
infonnacijski sistem \'Piše numerična ocena opravljenega izpim.

;

Obvezni predmeti na drugih študijskih pro~amih
MF.

se ne morejo pri/mari kot izbirni predmeti na UL

III. Vpis y letnik

Izpolnjevanje

20. člen
pogojev za vpis v letnik

Študent se ''Piše ,- višji letnik, ko izpolni pogoje, določene za napredovanje po programu, ki so
določeni v teh pravilih.
Opomba: izbirni postopek za sprejem '" 1. letnik preko prve prija\-e na razpis za vpis je v pristojnosti
Visokošolske prijavno-informacijske
službe, vpis v 1. letnik pa poteb na fakulteti.

Nadaljevanje

21. člen
študija po prekinitvi

Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent izgubil status študenta,
nadaljevanje študija na KŠV UL MF.

mora vložiti prošnjo

za

Študij lahko nadaljuje le ,. primeru ugodno rešene prošnje in le v skladu s pogoji, ki jih določi KŠV

UL ~lF.

22. člen
Prehodi

med programi

Število razpisanih mcst za vpis v višji letnik (nadaljevanje študija po merilih 7::aprehode)
Senat UL ~[F za vsako lerc posebej. Pogoji in število mest se objavijo v Razpisu za '"'Pis.

določi

Za prehod mcd študijskimi programi šteje prenehanje študenrovcga izobraževanja v študijskem
programu Medicina ali Dentalna medicina, \' katerega se je vpisal, in nadaljcvanje izobra~e,'anja '"
študijskem proh'Tarnu na UL hlF - EMŠ Medicina ali EMŠ Denralna medicina.
Vloge za prehode na program EMŠ ~lcdicina oziroma E11Š Dentalna medicina, ki jih predlo7:ijo
kandidati, obravnava KŠV UL MF. Če je prijavljenih več kandidatm- kot je vpisnih mest, so
kandidati i7::brani na podlagi uspeha pri dosedanjem študiju.
Prehodi so mo~ni mcd študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobite," primerljivih kompetenc;
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje predhodnega
izobra7:c,-anja 7::anamen
nadaljevanja šrudija prizna ,.saj polO\;ca obveznosti po E\'Topskem prenosnem kreditnem sistemu
(v nadaljevanju: ECTS) i7::prvega šrudijskega programa, ki se nanašajo na olwc7::llc predmete
drugega študijskega programa.
Prehod jc mogoč na program EMŠ i\lcrucina \" 2. oziroma 3. lemik, na pro!,>tam E,\lŠ Demalna
medicina pa le v 2. lemik.
Kandidat mora izpolnjevati vpisne pogoje za '"'Pis \- 1. letnik glede manja slovenskega jezika, imeti
opravljeno splošno maturo, uspešno mora 7::aključitipn; 07::.prvi in drugi letnik študija na programu
matične ustanove (vseh 60 KTjletnik) in imeti povprečno oceno 8,5 ali več.
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KŠV UL i\IF pre,'crja štc,..jJo KT in povprečno oceno 1. letnik.'l kandidatov, ki zaprosijo 7:a
nadaljevanje študija na UL MF ,. 2. letnik E1IŠ DemaIna medicina. Komisija preverja šte.-ilo KT
in pOll,rcčno oceno 1. letnika o7:iroma 1. in 2. letnika kandidatov, ki zaprosijo za nadaljevanje
študija na UL MF v 2. oziroma 3. letnik E~IŠ i\fedicina (po merilih za prehode).
KŠV CL MF v postopku pri7:navanja predhodnega
UL l\H' določi diferencialne izpite iz predmetov,
DemaIna medicina na Lil. l\IF.

izobraževanja za namen nadaljevanja študija na
ki odstopajo od programa EMŠ Medicina 07:.

Vlogi za prehod med programoma EMŠ Medicina oziroma Ei\IŠ DentaIna medicina morajo biti
priloženi dokumenti - Ol.erjene 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 Ei\[Š Medicina oziroma Dentalna medicina \-ključno s predmetnikom študija za slednja d\Ta dOh.-umenta je obnzno
priložiti informacijo o obsegu predmetov in ocenah
opravljenih izpitov po ECfS).
KŠV UL MF pri obravnavi dog študentov upoštc\-a le uradne dokumente

,- sIm-enskem jeziku.

Vpis višji letnik po merilih za prehode je mogoč v primeru ugodno rcšene vloge in Ic
pogoji, ki so zpisani \0 Ra:t.pisu :t.avpis.

\T

skladu s

lV. Napredovanje v višji Jetnik
23. člen
Napredovanje v višji letnik - redno po programu (vpis pred 2015/2016)
Študent E1lŠ programa i\Iedicina ali E1IŠ programa Dentalna medicina, ki se je v pn; letnik vpisal
pred študijskim letom 2015/2016, napreduje v \;šji letnik, če je izpolnil obveznosti, določene ,programu.
23.a člen

EMŠ program Medicina
Študent EMŠ programa Medicina, ki se je v pn-i letnik vpisal pred študijskim letom 2015/2016,
napreduje v \;šji letnik, če je izpolnil obwznosci, določene v programu. To pomeni, da mora za
napredovanje y višji letnik opraviti najmanj 54 KT in predmete, ki so pogoj za uspcšno delo.
Iz 1. y 2. letnik: 54 KT.
Iz 2. \' 3. letnik: 54 KT iz 2. letnika in opradjeni

Anaton~
1
Biofizika
Biolomia celice

naslednji izpiti:

1. letnik
Biokemiia 1
NMPl

Iz 3. v 4. letnik: 54 KT iz 3. letnika in onrav1icni naslednii izniti:

1. letnik
Anato~

1

I Biokemiia 1
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N~l!'1

Bioftzika
Bioloo1ia celice

2. letnik
Fiziolornia ži\'čc\;a
Histoloeiia in cmbriolociia

Anatomiia 2
Biokem-;a 2
FizioloP1ia

Iz 4. v 5. lctnik~ 54 KT iz 4. letnika in onra\'licni naslednii iznici:
1. letnik
Anatomiia 1
Biokcmiia 1
Biofizika
NM!' 1
Biol~
celice
2. letnik
Anatomiia 2
Fiziolol.!iia živčc\'ia
Biokemiia 2
Histolociia in embriolol!iia
FizioloP1;a
3. letnik
Splošna fannakologija

in (Oksikologija

Temeljna mikrobiologija

N~I!' 2

in imllnol0.htija

Osnovc prciskovalnih

Patološka fiziol~a
Patolociia

metod

Propedenika

Iz 5. v 6. letnik: 54 KT iz 5. letnika in onradicni naslednii izniti:
1. letnik
Anatomiia 1
Biokemiia 1
Biofizika
NMP 1
Biol~
celicc
2. letnik
Anatomiia 2
FiziolOltjia živčc\;a
Biokc~a
2
Histolociia in embriolo0ia
FizioloP1ia
3. letnik
Splošna farmakologija in toksikologija

N~I!' 2

Temeljna mikrobiologija

Osno\'c preiskovalnih

in imllnologija

Patološk.a fiziolOl:!iia
Pa(OloP'iia

Proncde\'cika

Zi\'č~e
Infckci"ske bolezni in enidemiolociia
Pediatriia 1
Okulisrika

4. letnik
Koža in snoJne bolezni
Gibala
5. letnik
O rorinolarinPOloP'i ia

23.b člen
EMŠ program

Dentaina

8

medicina

mctod

Šrudenr E:-'IŠ Dentalna medicina, ki se je v prvi letnik vpisal pred šrudijskim letom 2015/2016,
napreduje \' \;šji letnik, če je izpolnil obwznosri, določene \' programu. To pomeni, da mora za
napredovanje v \;šji letnik opra\;ti najmanj 54 KT in predmete, ki so pogoj za uspcšno delo.
Iz 1. v 2. letnik: 54 KT.
Iz 2. v 3. letnik: 54 KT iz 2. letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Biokemiia 1

Anatomiia 1
Biofizik..'1
Biolociia celice

NMPI

Iz 3. \' 4. letnik: 54 KT iz 3. letnika in onravIieni naslednii izniti:
1. letnik
Biokemiia 1

Anatomiia 1
Biofizika
Biol~
celice

NMP I
2. letnik
Fiziolotnia živčevja
Histolociia in embriolociia
Oralna biolm,.iia

Anatomiia 2
Biokemiia 2
I:iziolOlriia

Iz 4. v 5. letnik: 54 KT iz 4.letnika in opravljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Biokemiia l

Anatomiia 1
Biofizika
BiolOl>1iacelice

NMP I
2. letnik

Anato~2
Biokemiia 2
FizioIoo-iia
Fannakologija

in toksikologija

Fiziolociia živčevia
HistoIoPiia in embrioloPiia
Gralna bioIociia
3. letnik
Patološka fIZiologija

/
Splošna farmakologija in toksikologija*
ill

Specialna farmakologija in toksiologija *
• 1'<I),..-.j\"C1i~Z~ 'lud~.,.,te, ki;o od <ludii,keg.t kIJ 2HIS/2tJ16 d~lic
'-pisali predmeta Splošna famukolo;:ija ln lok.ik"l";:iia in Specialna
farm:>ko]Ol;"ain tok,iko]" ""a

Mikrobiologija, imunologija in oraIna
mikrobiolo;;';ia
Patol~
in oraIna natolociia

NMP2

Dentalni materiali in tehnologija denralnih
materialO\Pred klinični oraktikum
Intcmistična oroncdevtika
4. letnik

Gnatologija / Klinična fiziologija
stomatognatncga sistema.

9

• Pogoi\'Clia
za;;ruJ.""'IC,
kifO "d;;rudii~k"gJ
k'ld201512016 dalje
\ '~ali'n-.1mcl
"'bnii'natuiol ~'a~1,••t1:lI,~l"tn,. ~;.l=
z

.

,.

etm .: :l

IZ :l.

Anatomiia 1
Biofizika
BioloPiia celice

...
etm °a ln opravllem
r nas 1eclnUlzPltt:
Lletnik
Biokemiia 1
Nt>.IP 1
2. letnik
Fiziologija živčevja
Histologija in embriologija
Oralna biologiia
3, letnik
Patološka fiziologija

Anatomiia 2
Biokemiia 2
Fiziologija
Farmakologija

in toksikologija

/
Splošna farmakologija in toksikologija*
ln

Specialna fannakologija

in toksiolobtija*

• P''h~~
\'Clia
zairuJ''fltc.kiso,"J ŠI\lJ;i~kc~
kla 21l15/21J16 dal;e
'l'i~ahpn:dmcLl
~Io;nafa1'TTUk"I"
•.>ija
intok~ik"lo~ia
ln~ci31rul.
farmak~,locii~
inlok~,kololri;3
Mikrobiologija, imunologija in oralna
Dentalni materiali in tehnologija dentalnih
mikrobiologiia
materialov
Patolomia in oralna natoloL>iia
Predklinični praktikum
NMP2
Internistična propedevtika
4. letnik
Stomatološka oroDedevtika
Medicinska klinika 1
Kirurmia
Splošna in dentaina radiologija
Infekciiske bolezni in epidemiologija
Interna medicina
Zobne bolezni 1
Ustne bolezni in parodomologija 1
Otroško in nreventivno zobozdravstvo 1
~laksilofacialna in oralna kirurgija 1
Fiksna protetika 1
Snemna protetika I
Gnatologija/ Klinična fiziologija
Celjusrna in zobna ortopedija 1
stomawgnarnega sistema*
::~~~

,'dp

za":uJe.nte,
ki""'><.1
;mJ~,kq,,'"
lela2u15/21116 d~lic

\, ~3ii;"n--Jmcl
Klirurna
fi",ol,~aslOlmalO
'fUlnc!a'l.tl'f1U

5. letnik
USUle

bolezni in parodomologija

2

I
24. člcn

Napredovanje

v višji letnik-

redno po programu

(vpis 2015/2016

ali 2016/2017)

Študent E1IŠ programa Medicina ali EMŠ programa Dentalna medicina, ki se jc \' prvi letnik ';'pisal
\' študijskem lent 2015/2016 ali 2016/2017, napreduje \" višji letnik, če je i:"polnil ob..-eznosti,
določene v programu.
24,a člen
EMŠ program Medicina

10

m..lŠ programa f'o,ledicina, ki se je v prvi letnik vpisal v študijskem letu 2015/2016 ali
2016/2017, napreduje v višji letnik, če je izpolnil obveznosti, določene v programu. To pomeni, da

Študent

mora za napredovanje
delo.

v ,,;šji letnik opra,'iti najmanj 54 KT in predmete,

ki so pogoj za uspešno

Iz l. v 2, letnik: 54 KT.
Iz 2. ,. 3. letnik 54 KT iz 2. letnika in opravljeni naslednji izpiti:

1. letnik
Anatomiia 1
Biofizika
BioloPiia celice

Temelii biokemiie
NM!' !

Iz 3. v 4. letnik: 54 KT iz 3. letnika in onravlieni naslednii izpiti:
1. letnik
Anatomiia 1
Temelii biokemiie
Biofizika
NMP 1
Biolmriia celice
2. letnik
Anatomii; 2
Fiziolorr.iia
1-fedicinska biokemiia in molekularna l!cnetika Histolol!iia in embriolorriia
Iz 4. v 5. letnik 54 KT iz 4. letnika in onraYlieni naslednii izniti;
1. letnik
Anatomiia 1
Temelii biokemiie
Hiofizika
NM!'!
BioJomi; celice
2. letnik
Anatomiia 2
Fiziolomia
l\Iedicinska bioke~a
in molekularna O'enetika Histolociia in embriol()ciia
3. letnik
Splošna fannakologija

in toksikologija

Temeljna mikrobiologija

NM!'2

in imunologija

Preiskovalne

Patološka fiziolo(~iia
Patol~
1z 56!
.V

CUlI'k"
; :>4

Anatomiia 1
Bio£izika
Bioloe:iia celice

metode

pronedevcika

KT'>z 5 IClm'k'alIl opravilcru
r nas Ic cl.ilU... 1201t1:
1. letnik
Tcmelii biokemiie
NMPl

Anatomiia 2
l\ledicinska bioke~l,

in molekularna

Splošna farmakologija in toksikologija

2. letnik
Fiziolop'iia
o-cnctika
Histolo ~iiain embrioloo-iia
3. letnik

I NMP2
11

Temeljna mikrobiologija

in imunolob>ija

Preiskovalne metode

Patološka fizioIo ~iia
Patolomia

PWDedevcika
4. letnik
Koža in spolne bolezni
Gibala
5. letnik
Oftalmolol!iia

Živčevje
Infekciiske bolezni
Sn!ošna n~diatriG"
OtorinolaOnQ"ololriia

24.b člen
EM~ program

DentaIna

medicina

Študent EMŠ programa Denta1na medicina, ki se je v prvi letnik "'Pisal v študijskem letu 2015/2016
ali 2016/2017, napreduje \' višji letnik, če je izpolnil ob\'eznosci, določene v programu. To pomeni,
da mora za napredonnje
v višji letnik opra\;ci najmanj 54 KT in predmete, ki so pogoj za uspešno
delo:
Iz 1. \' 2. letnik: 54 KT.
Iz 2. v 3. letnik: 54 KT iz 2. letnika in opradjcni

naslednji izpiti

1. letnik
Temelii biokemiie

Anatomiia 1
Biofizika
BioloM-ia celice

NMPl

1, 3. v 4. letnik: 54 KT iz 3. letnika in onravlieni naslednii izoici:
1. letnik
Temelji biokemiie

Anatomiia 1
Biofizika
Biol~
celice

NMP I

Anatomiia 2
1-[ed.icinsk.a biokemiia in molekulama
Fiziol~
z 451tnik5K"
.v . c

4

T

IZ

4. cm ikOa

ul

Anatomiia t
Biofizik.a
Biolomia celice
Anaromiia 2
r-.,Ied.icinskabiokemiia in molekulama
Fiziolomia
Snlošna fnnnnkolooiia in toksikol~

2. letnik
Histolomia in embriololr:iia
penetika
Ora1na biolooiia

oDravlleI11nas
r
e nu1ZPlU:
1. letnik
Temelii biokemiie

NMPl
2. letnik
Histollwiia in cmbrioloO"iia
Q"enetika OraIna bioloci.ia
3. letnik
INMP2

12

S ecialna fannakolo ri'a in toksikolo ~-i'a
~1ikrobioIogija, imunologija in oraIna
mikrobiolo '"a

Predklinični
rakrikum
l)entalni materiali in tehnologija dentalnih
maretia1m'
Internistična
ro edevtika

Parolo ""a

Patnloška fiziolo .i"a
4. letnik
Klinična fiziolo

1Z

.),y

a stomato

etm -: .)~

IZ

nate , sistema

etm 'a

10

.Anatomiia t
Biofizika
Biolom.ia celice
;\natomi~ 2
~ledicinska biokemiia in molekularna
Fi7:iolomia

...
opravllcru
r nas Ieclnll1ZntU:
1. letnik
Temelii biokemiie
NM!> 1
2. letnik
Histolol!iia in cmbrio!om.ia
D"cnctika Oralna bioloD"iia

Snlošna farmakoloD"iia in toksikolon-iia
Snccialna fannakolooiia in toksikolm •.iia
~Iikrobiologija, imunolo{,rija in oralna
mikrobiolo ••i'a
Patolol!iia
Patološk.a fiziolomia
Stomarološka nronedcytika
Kirunriia
Infekciiske bolezni in en-idemiol~
Zobne bolezni 1
Otroško in ntevemivno zobozdravstvo
Fiksna nrotetika 1
Celiustna in wbna ort~ediia
1
Ustne bolezni in narodontoloP'iia

Napredovanje

2

3. letnik
NMP2
Predklinični nrakrikum
Dentalni materiali in tehnologija dentalnih
material()\'
Internistična nronedcvtika
4. letnik
Medicinska klinika 1
Snlošna in dentalna radiolOI.iia
Interna medicina
Ustne bolezni in narodontolociia 1
1
t\laksilofacL'ilna kinmriia 1
Snemna nrotctika 1
Klinična fiziolol!1ia stomato"nate=
sistema
S.letnik

I

2S. člen
v višji letnik - redno po programu

(vpis 2017 /2018 ali pozneje)

Študent Er..rŠ programa Medicina ali EMŠ prob'Tama Dentalna medicina, ki se je \' prvi letnik vpisal
,. študijskem letu 2017/2018 ali pozneje, napreduje v ,-išji letnik, če je izpolnil obveznosti, določene
,. programu.

25.a člen
EMŠ program

13

Medicina

Študent E(>.fŠprograma -"ledicina, ki se je " pn; lemik vpisal v študijskem letu 2017/2018 ali
pozneje, napreduje '" yišji lemik, če je izpolnil obnzoosti, določene v programu. To pomeni, da
mora za napredovanje v višji letnik opra,;ti najmanj 54 KT tekočega letnika in predmete, ki so
pogoj za uspcšno delo:
Iz 1. v 2. lemik: 54 KT.
Iz 2. v 3. letnik: 54 Kr iz 2. letnika in opravljeni vsi izpiti iz 1. letnika.
Iz 3. '" 4. letnik: 54 KT iz 3. ktnika in opravljeni vsi izpiti iz 1. in 2. letnika.
Iz 4. v 5. lemik: 54 Kr iz 4. letnika .inoptavljeni vsi izpiti iz 1..2. in ;t letnika.
Iz 5. v 6. lemik: 54 KT iz 5. letnika .inopravljeni vsi izpiti iz 1.,2. 3. in 4. letnika ter naslednji izpiti
iz 5. letnika: Splošna pediatrija, Oftalmologija, Otorinolaring{)logija.

25.b člen
EMŠ program Dentalna

medicina

Študent El\fŠ programa Dentalna medicina, ki se je v pr<.;letnik vpisal v študijskem letu 2017/2018
ali pozneje, napredujt' " višji letnik, če je izpolnil obycznosti, določene Il programu. To pomeni, da
mora za napredovanje v ';;;ji letnik opra\;n 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. '" 5.lewik: 54 KT iz 4. letnika in opravljeni vsi izpiti iz 1.,2. in 3. letnika ter opravljen naslednji
izpit iz 4. letnika: Klinična fiziologija stomatognatega sistema.
Iz S. v 6. letnik: 54 KT iz 5. letnika in opravljeni ,.si izpiti iz 1.,2. 3. in 4. letnika ter naslednji izpit
iz 5. letnika: Ustne bole7.niin parodontologija 2.

26, člen

Napredovanje

v višji letnik-

izjemni vpis v višji letnik (vpis pred 2015/2016)

Študent E-"lŠ programa l\Iedicina ali Ei\[Š programa Dentalna medicina, ki se je v prvi letnik vpisal
pred študijskim lerom 2015/2(J16, lahko napreduje ,. višji letnik tudi, če ni izpolnil pogojev i7.23.a
oziroma 23.b člena teh pravil, če:
• izkazuje upravičene in zadostne razloge,
• je dosegel najmanj 46 KT tekočega letnika,
• opravil predmete v členih 26.a za E:\lŠ program Medicina in 26.b za EMŠ program Demaina
~fedicina.

o upravičenosti

razlogm. odloča KŠV UL i\lF v skladu z 7., 8. in 9. členom teh pravil.
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26.a člen
Medicina - izjemni

EMŠ program

vpi.s v višji letnik

Iz l. \' 2. letnik: 46 KT.
Iz 2. v 3. letnik: 46 KT iz 2. letnika tekočega letnika in opraYljeni naslednji izpiti:
1. letnik
Biokemiia 1
NlIPl

Anatomiia 1
Biofizika
Biol~
celice

13
7. . \' 4. lnik
er
: 46 KT iz 3. letnika in onravlieni naslednii izniri:
1. letnik
Biokemija 1
NMP 1

Allaro~
1
Biofizika
BioloPiia celice
2. letnik
Anatomiia 2
Biokemiia 2
Fiziol~
1451"kG
z .v

etm : 4 1 KT

Fiziolomia živčc\'ia
Hisroloaiia in embriolol:dia

IZ

4. letnika

ln

Anatomiia 1
Biof1Z00t
BioloPiia celice

""
onravJiem nas Ie clnil1Z01t1:
1. letnik
Biokcmiia 1

NM!'!
2. letnik
FizioloL>iiaživčevia
Histo\omia in embrioloPiia

Anaromii; 2
Biokcmiia 2
fiziololYiia

3. letnik
Splošna f:mnakologija in toksikologija

Nr-.fP 2

Temeljna mikrobiologija

Osnove preiskovalnih

in imunologija

Patološka fiziologija
PatoloPiia

Propcdcvrika

17.5. v 6. letnik: 46 KT iz 5. k'mika in onravlicni
1.
Anatomija 1
Biofizika
Biolomia celicc
2.
Anatomi'a 2
Biokemiia 2
Fizio\oD1;a
3.
Splošna fannakologija

metod

naslednii i:miri:
letnik
Biokemija 1
NlIP 1
letnik
Fiziolol?:iia živčevia
Hisrolol!iia in embriolol!iia
letnik

in toksikologija

NMP2

15

Temeljna mikrobiologija
Parološka flZioioll"i;a
Patololriia

in imunologija

Zivčevic
Infekciiske bolezni in ~demiolo';;a

Osnove preiskovalnih
Pronedevti.ka

metod

4. letnik
Koža in snolne bole7.ni
Gibala

26.b člen
EM~
program

DentaIna

medicina

- izjemni

vpis v višji letnik

Iz 1. v 2. letnik: 46 KI'.
Iz 2. v 3. letnik: 46 KT iz 2. lctnika in opraY1jeni naslednji izpiti:

1. letnik
Anatomiia 1
Biofizika
BioloP"iia celice

Biokemiia 1

NMP 1

Iz 3. ,..•4. letnik: 46 KT iz 2. letnika in onra\"licni naslednii izniti:
1. letnik
Anatomija 1
Biokemiia 1
Biofizika
NMPl
Biol~
celice
2. letnik
Anatomija 2
Fizio!oM;a ži,'čevia
Biokemiia 2
Histolociia in embriolociia
Fiziololriia
Oralna biolol!iia
Iz 4. \' 5. letnik: 46 KT iz 4. letnika in onrav1ieni naslednii izniti:
1. letnik
Anatomi.a 1
Biokemiia 1
BiofIZika
NMPl
BioloM.;a celice
2. letnik
Anatomiia 2
FizioloL>iiaživčevia
Biokemiia 2
Histolo!!iia in cmbrioloeiia
FizioloP"iia
Oralna biolm>iia
3. letnik
Farmakologija in toksikologija
Patološk:l fiziologija

/
Splošna fannakologija

in toksikologija*

10

Specialna farmakologija in toksiologija"
• P~
vcIia za <lud~"'le. ki~" oJ ~luJ;i"k9;J kta 2U\5/2III(, ,bli"
,-pisali predmeta Splo<na farnukol"giia in l(jksik"I<~ia in ~,,:cial"a
farnuk"l" ~ a ;n toks;kol<JI..~'
a

~fikrobiologija,
mikrobiolo!!iia

imunologija in aralna

Denralni materiali in tehnologija dentalnih
materialov

16

Patolocr~1 in omlna natolooi;a
NMP2

Ptedklinični nraktikum
Internistična nronede\Ttika
4. letnik

Gnatologija / Klinična fiziologija
sromatognatnega sistema*

:;:(,,;~~:dia

~a ';luJl111~. ki so oJ ';Iud'i',k<"g.tkla 2015/1016 J:lh~
, i.,ili redm,:l "Iinirna t;J1<'!c'~:l ,lUrna,,, 'l11tnc eJ s,sl<-m1

,5

6 1etIU -:

oV

..•..
1 12::>. ctm 0k.a

o

10

Anatomiia 1
llioftzika
Biolol?iia celice

oora\Theru
1 nas 1e d n]lIZOlU:
1. letnik
Biokemiia 1
NM!'l

Anatom~2
Biokemiia 2
Fiziolom;a
Fannakologija

in toksikologija

oO

o

2.1euUk
FizioIOl.>iiaživčevia
Histolm>iia in embriolomia
Oralna bioloo1;a
3. letnik
Patološka fiziologija

/
Splošna fannakologija in toksikologija*
m
Specialna fannakologija in roksiologija*

wl,,~,

• I'''g<~
.ruJCIltc, ki so od itudiiskcg.t kI. 2015/1016 J.Ji~
'lIisali ,:~:::,:cta Spl",ru farmakolo,l(iia in toksikol"wia in Specialna
farm:lk,,1< • ln l"ksikul"..,i.

Mikrobiologija, imunologija in oralna
mikrobiolooiia
Patoloo1;a in oralna natolol!iia
NMP2

Stomato)oška

propcdevtika

Kin",';!,
Infekciiske bolezni in enidemioloo1ia
Zobne bolezni 1
Otroško in~eventiyno
zobozdravstvo
Fiksna orotetika 1
Gnatologija / Klinična fiziologija
stomato&'11atnega sistema*

Denta1ni m..'lteriali in tehnologija dentalnih
materialO\'
Predklinični praktikum
Internistična nropcdcvrika
4. letnik
1Iedicinska klinika 1
Sološna in ucntalna radiolop"iia
Interna medicina
Ustne bolezni in narodontoloo1;a 1
1
Maksilofacialna in otaIna kirurciia 1
Sncmna nrotctika 1
Celjustna in zobna ortopedija 1

::"g(~

,'dia 1.0.,uJ<111C.ki su "d ~lud;jsl.:cga leta 2lJl512016 J.Jje
, i.':l1i R'Jmcl "'hmčru i;~ll>lu~Ia ",omalo"Une' ",S«-ma

5. letnik
Ustne bolezni in oaradontolm>iia 2

I
27. člen

Napredovanje

v višji letnik - izjemni

vpis v višji letnik (vpis 2015/2016

17

ali 2016/2017)

Študent E~IŠ programa Medicina ali E1IŠ programa Dentalna medicina, ki se jc v prvi letnik ''Pisal
v študijskem leru 2015/2016 ali 2016/2017, lahko napreduje v višji letnik tudi, če ni izpolnil pogojev
. _'1".a
?' 07:1rOma
.
?' b c"1
"'" ce:
1Z
_"t.
ena te h pravu,

•

izkazuje upra,,;čcne in zadostne razloge,

•

je dosegel najmanj 46 KT tekočega letnika

•

opravil predmete v členih 27.a 7:a EMŠ program Medicina in 27.b za E\IŠ program Dcntalna
Medicina.

o upravičenosti

razlogov odloča KŠV UJ. !\fF v skladu

EMŠ program

7.

7., 8. in 9. členom teh pravil.

27.a člen
Medicina - izjemni vpis v višji letnik

Iz 1. v 2. letnik: 46 KT.
17.2. \' 3. letnik: 46 KT iz 2. letnika in opravljeni naslednji i7.piri:

Anatomiia

1. letnik
Temelji biokemije

1

Biofizika

:.J~IP1

Biolo2iia celice

,

1z 3 .v 4 1e mik 46 VT.
~ lZ 3 1ctm.k.
"a ln opra"lJClll
I nas 1c dn...
m]11zpltl:
1. letnik
Anatomiia 1
T eme1ii biokemije
Biofizika
NMPl
BioloD"iiacelice
2. letnik
Anatomiia 2
r:iziolociia
Medicinska biokemija in molekubrna genetika
Histologija in embriologija
Z'. v 5 1e mik 46KT.
14

lZ

Anatomiia 1
BiofiZika
BioloD"iiacelice

4 . 1e mik-a ln
. OpraVl)eru
nas e nl1iZpltl:
1
1. letnik
Temelii biokemiie

NM!' 1
2. letnik

Anatomiia 2
Medicinska biokemiia in molekulama
Splošna farmakologija

in toksikologija

Temeljna mikrobiologija
Patološka fiziologiia
Patolo2'iia

Fiziolociia
e:enetika
Histolociia in embriologija
3. letnik
N.~lP 2

in imunologija

Preiskovalne
Propedevtika

Iz 5. \" 6. letnik: 46 KT iz 5. letnika in opravljeni naslednji i7:piti:

I

1.k~k

18

metode

Anatomiia 1
Biofizika
BioloP"iia celice

Temelii biokemije

N~lP 1

.Anaromiia 2
I\Jedicinska biokemiia in molekulama

2. letnik
fiziologija
genetik.a
Histolog:ija in embriolo~>ija
3. letnik

Splošna fannakolob>ija in toksikologija

NMP2

Temeljna mikrobiolo!-,>ijain imunologija

Preiskovalne

Patološka fiziolol!i'a
ParoloL>iia

Propedevtika

metode

4. letnik
Koža in spolne bolezni
Gibala

Zi\~če'\;e
Infekcijske bolezni

27.b člen
EMŠ program

Dentalna

medicina

- izjemni

vpis v višji letnik

Iz 1. \' 2. letnik: 46 KT.

1z 2,

,. 3 1etOl'k

,"
46 Ke 12 ?•...1e mika ID
' Opta\'I]Cm
r nas 1ecl.nJl12p1tl:
1. letnik

:\natomiia 1
Biofi.zika
Biologija celice
Z

T cmer i biokemik

NMPl

,

3o\" 4 1etnik 4(, KT' 12 •.J 1etOl'kaIDopravlleru
r nas 1ecl.nil," 12Pll:1:
1. letnik

Anatomija 1
Biofizika
Biolol!iia celice

Temelji biokemije

NMPl
2. letnik

Anatomiia 2
Medicinska biokemiia in molekulama
FizioloMia
Z

.\"

e

,

Anatomiia 1
Biofizika
Biologija celice

u ,o

genetika

Histologija in embriologija
Oralna biolociia

IDopra\"I]em
r nas 1eclnlllZp1tl:
1. letnik
Temelii biokemije

NMPl
2. letnik

.Anatomiia 2
I\fcdicinska biokemija in molekulama

genetika

Histologiia in embriologija
Oralna biologija

Fiziologija
3. letnik
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Nt-.IP2

Snlošna farmakol~
in toksikolooiia
Soecialna farmakolol!iia in toksikolol!iia
.r-.Iikrobiologija, imunologija in oralna
mikrobioloPiia
Parolof,iia
Patološka fiziolo ;-a
Klinična fizio1c~
[z

,;),V

>.

stomato'matnel.!a

etll1 : 46 KT

Anatomiia 1
Biofizika
BioloPiia celice

IZ

Predklinični nraktikum
Denralni materiali in tehnologija den talnih
matcria1m'
Internistična nronedevtika

4, letnik
sistema
I

5. euuka in onravlicll1 nas 1e clnhizmn:
1. letnik
Temelii biokemije

N~IP 1

:\natomfu 2
Medicinska biokemiia in molekulama
Oralna biolooiia

2. letnik
Fiziolol!iia
!!enetika IlistoloPiia in cmbrioloviia
3. letnik
Ni\IP 2
Predklinični nraktikum
Dentalni materiali in tehnologija dcnralnih
materialov
Intenustična nronedenika

Snlošna famlakolomia in toksikolo!l"iia
Sneciaina fannakoloPiia in lOksikoloPiia
.\1ikrobiologija, imunologija in ntalna
mikrobio!o,!iia
Patolo,,.jia
Patološbl. fiziolopiia
StomalOlošk~~etlcvtika
Kimnriia
Infekciiske bolezni in cnidcmioloPiia
Zobne bolezni 1
Otroško in~eventivno
zobozdmvst\.o
Fiksna protetika 1
Celiustna in zobna ortoncdiia 1
Ustne bolezni in narodontolomia

Napredovanje

4. letnik
11edicinska klinika 1
Snlošna in demaina tadiolol!iia
Interna medicina
UsUle bolezni in narodonrolorriia 1
1
i\Iaksilofacialna kirun ..•
iia 1
Sncmna protetika 1
Klinična fiziolociia stomatoenate(!:.l sistema
5, letnik

I

2

v višji letnik - izjemni

28. člen
vpis v višji Jetnik (vpis 2017/2018 in pozneje)

Študent EMŠ programa :-'Iedicina ali EI\IŠ programa Denralna medicina, ki se je v prvi letnik \l'isal
s študijskim leTOm2017/201 fi ali pozneje, lahko napreduje v \;šji letnik rudi če ni i7-polnil pogoje,,'
iz 25.a miroma 25.b člena teh pravil, če:
•

i7-kazuje upra"ičene

•

je dosegel najmanj 46 KT trenutnega lernik.'1

•

opra"il predmete
.\1edicina.

o upravičenosti

in zadostne razloge,
v členih 28.a za E:-'IŠ program .\Iedicina in 28.b za EMŠ program Dentaina

razlogov odloča KŠV CJ. I\IF ,~~kladu
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7:

7., 8. in 9. členom teh pra\;l.

28.a člen
EMŠ program Medicina - izjemni vpis v višji letnik

Izjemoma lahko študent napreduje.;\' \;šji letnik - izjemni vpis \' višji letnik. če ni izpolnil pogoje,'
(opravljenih najmanj 54 KT), če:
- izkazuje upra\'ičet1c 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 "se izpite iz l., 2. in 3. letnika
Iz 5. ,. 6. letnik opravljene vse izpite iz 1., 2. 3. in 4. letnika.

EMŠ program Dentaina

28.b člen
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), čc:
- izkazuje upravičene in zadostne razloge.
- je dosegel najmanj 46 KT trenutnega letnika in ima
Iz 2. v 3. letnik: opraY1jenevse izpite iz 1. letnika.
b: 3. v 4. letnik: opraY1jenevse izpite iz 1. in 2. letnika.
Iz 4. v 5. letnik: opravljene vse izpite iz 1., 2. in 3. letnika ter opravljen naslednji izpit iz 4. Letnika:
Klinična fiziologija stomato!:,l11atega
sistema.
Iz 5. \' 6. letnik: opravljene vse izpite iz 1., 2. 3. in 4. letnika ter naslednje izpicc iz 5. letnika: Ustne
bolezni in parodoncologija 2.

v: Dnlge pravice

in pogoji študentov y zvezi s študijem
29. člen
Ponavljanje letnika

Študenc, ki ni izpolnil pogojev za napredonnje " ,'išji letnik, lahko enkrac v času študija letnik
ponavlja, če ima opravljenih vsaj polm;co obveznosti (30 KT) tekočega letnika in pod pogojem,
da \' času študija ni zamenjal študijskega programa ali smeri šrnilija.
Napredovanje " višji letnik po pogojih izjemnega "pisa v ,-išji letnik po pona,'ljanju letnika ru
mogoče.
Komisija za študentska vprašanja UJ. MF lahko izjemoma lhrvoli vpis tudi študentu, ki ne izpolnjuje
pogoje,' za ponovni vpis (izjemno podaljšanje statusa študenta). če predpisanih ob,'cznosti ni
izpolnil iz upra,-ičenih razlogO\', ki so oprcdeljeni v 9. členu teh pravil.
30. člen
Izjemno podaljšanje statusa študenta

KŠV UL t\IF lahko študcntu enkrat" času študija i7.jemoma dovoli podaljšanje statusa študcnta ne
glede na pogoje il prejšnjega člena. če iz prošnje in priloženih dokalil študcnt ncdvoumno dokaže
obstoj izjemnih in upravičenih ta7.logm' iz 9. člena teh pra"il.
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Študcnt, ki mu jc bilo odobreno izjemno podaljšanje statusa študenta, se ne mote vpisati \' letnik
ponovno oz. napredovati v \;šji letnik po pogojih izjemnega vpisa v višji letnik razen \' primcru, ki
ga določa 31. člen teh pta'\1.l.

31. člcn
Starševstvo
Študentke matcre, ki v času študija (ko imajo status študenta) rodijo, in šrndenu. ki v času študija
(ko imajo status študenta) postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanega statusa študenta za eno
leto za \'sakega živo rojenega otroka.
Ta pra\'ica se lahko i7.koristi \' skladu z zakonskimi predpisi, predpisi L'L tcr Statutum UL.
Študent - starš, ki je uveljavil pra\;co do izjemnega podaljšanja statusa, lahko napreduje v višji letnik
tudi po pogojih i7.jemnega \1'isa \' \-išji letnik, če izkaže upravičene razloge v skladu z 8. in 9. členom
teh pra\;l.

32. člen
Dodatno

leto

Študent Et>.IŠprograma ~Iedicina ali EMŠ programa DelUa1na medicina s statusom ~tudenta ima
pravico koriščenja dodatnega lcta po zaključenem zadnjem (12.) semestru v skladu z 7:akonskimi
akti.

Napredovanje

33, člen
v višji letnik po prekinitvi

študija

Za napredovanje \' \;šji letnik po prekinit\'i študija je treba doseči najmanj 54 KT iz obveznosti
zadnjega vpisanega letnika študija pred prekinit\;jo študija in opra\;ti vse obvcznosti predhodnih
letnikm", \' katcre je bil študent \1'isan pred prckinif\;jo študija.
Po prekinitvi šrndija napredovanje v \-išji letnik po pogojih izjemnega
ponavljanje letnika ali izjemno podaljšanje statusa študenta ni mogoče.

\'Plsa v \'išji letnik ali

Če sta minili več kot dve leti, odkar je šrudcnt prekinil študij, mora vlo7:iti prošnjo 7:anadaljevanje
študija na K...~VUL MF \" skladu z 7., 8. in 21. členom teh pra\'il.

JI: Študenti s posebnim statusom

Studenti

34. člen
s posebnim

statusom

Status študenta s posebnim scarusorn ureja Pra\;lnik o študentih s posebnim statusom na Cniverzi
\' Ljubljani.
Študent lahko zaprosi za starns študenta vrhunskega športnika, študenta priznaneb~ umetnika,
študenta, ki se udeležuje (področnih) mednarodnih tekmovanj, šrudenta starša in študenta s
posebnimi potrebami, kadar so za to izpolnjeni določeni pogoji.
S pridobitvijo posebnega statusa študentje pridobijo pomoč in različnc prilagoditve pri opravljanju
študijskih ob\'Czllosti, saj se srečujejo z dodatnimi aktivnostmi ali m;rami. ki zaradi dodatnih
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obremenitev ali omejitev vpli\'ajo na njiho\'o \'ključt'\'anje \' študijski proces in opravljanje
študijskih obveznosti, Zato se pri izvajanju študijskih programov študentom, ki pridobijo poseben
status, s sklepom KŠV UL MF \' skladu s tem pravilnikom in Pravilnikom o študentih s posebnim
statusom na Uni\'erzi \' Ljubljani zagota\; določene prilagoditve, ki jim pomagajo odpravljati te
O\-ll-epri šrud.iju. Prilagoditve, ki so odobrene študentom s posebnim smtusom, se nanašajo na
način izvajanja obveznosti študemov in način prevcrjanja oziroma izkazm'anja znanja, ne smejo pa
zniževati zahtevanih standardov doseganja znanja.
Prošnja za dodelite\' statusa študenta s posebnim statusom mora biti oddana v skladu z Navodili
za oddajo prošenj o zadevah, ki so v pristojnosti KŠV UL 1IF (na določenem obrazcu) praviloma
ob vpisu v letnik šrudijskega programa, lahko ~a tudi kadarkoli med šrudijskim letom, ko so
izpolnjeni pogoji za dodelitev posebnega statusa.Srudem mora prošnji priložiti ustrezna doka7:ila.
V vlogi mora študent opredeliti svoje potrebe po prilagoditvah pri študiju in opravljanju študijskih
ol)\'cznosn in utemeljiti, zakaj so te potrebne za uspešen študij. KVŠ CL MF o dodelitvi
prilagoditev v primeru ugodno rcšene prošnje odloči v skladu z zmožnostmi in po presoji ()
smiselnosti zaprošenih prilagodite\'.
Status šrudema s posebnim sta rusom se podeli 7a eno študijsko leto, za celoten čas študija, lahko
pa rudi za čas ycljavnosti dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitc,' statusa. Status, ki je
podeljen za celoten čas šrudija, preneha dn leti po izgubi statusa študenta.

o prošnjah

Študenti

odloča KŠV UL j\IF v skladu s 7. in 8. členom teh pravil.

športniki,

35. člen
študenti priznani umetniki, šnldenti, ki se udeležujejo
mednarodnih
tekmovanj in študenti starši

Študenti športniki so študenti, ki se poleg študija tekmovalno
dosegajo pomembne športne rezultate.

področnih

ukvarjajo s športno

Študenti priznani umetniki so študenti, ki se poleg študija ukvarjajo z umetnostjo
dejavnos~o, pomembno v nacionalnem in mednarodnem okolju.

panogo

lil

ali kulturno

Šnldenti, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj so študenti, ki se ,. oln;m študija
oziroma poleg študija udeležujejo (področnih) mednarodnih rekmO\'anj.
Študenti starši so študenti, ki \' času študija postanejo starši živorojenega otroka.

Študenti

36 člen
s posebnimi

potrebami

Študenti s posebnimi potrebami so študenti, ki zaradi dolgotrajnih okvar, morenj, primanjkljajev ali
bolezni ter na podlagi izrednih socialnih razmcr potrebujejo pomoč in prilagoditve za njihovo
učinkm;to vključitev \' študij in opra,'ljanjc študijskih obveznosti. KŠV UJ. ~fF iahko podeli status
študenta s posebnimi potrebami, če so izpolnjeni pogoji, določeni Pravilniku o študentih s
l?osebnim statusom na Uniycrzi \' Ljubljani.
Studentom se, upoštevaje prostorske in finančne zmožnosti, razmerje mcd številom zaposlenih in
študentov [er nara\'o šnldijskega programa, glede na značaj ovir, s katerimi se srečujejo pri študiju
in opredeljene prilagoditve \' skelpu, prilagodijo okolje, način pedagoškega dela in opradjanje
študijskih ob\-eznosti (splošne in indi\;dualnc prilagoditve).
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VI. ŠtudenlJ~vključeni v formalne programe mobilnosti
37. člen
Študijske

izmenjave

Študijske izmenjayc in praktično usposabljanje \' okviru fomlalnih programov mobilnosti, ki se
izvajajo preko UL MF, se iZYajajo v skladu s Postopki in Nayodili za izvajanje mednarodnih
študijskih izmenjav in praktičnega usposabljanja na UL 111".

38. člen
Priznavanje

predmetov

študentov

v programih

mobilnosti

Študentu, ki opravlja Erasmus+ izmcnja\'o ali praktično usposabljanje ali druge formalne oblike
mobilnosti, Koordinator Erasmus+ na podlagi listin in mnenj nosilcev predmetO\. prizna ob\'ezne
in izbirnc predmete na UL 11F.

39. člen
Študentu, ki je y tekočem študijskcm letu na Erasmus+ ali drugi formalni obliki študijske izmenjave
(ki ne traja manj kot 1 semester) in za vpis ne izpolnjuje \'Seh pogojev, se dovoli \l'is v višji letnik
po pogojih izjemnega 'l'isa \T ,;šji letnik, čc ima iz tekočega letnika priznanih oziroma opra\'ljenih
najmanj 46 KT.
Študent mora na KŠV UL i\[F ylo7.iri prošnjo za izjemni vpis y \;šji letnik in priložiti Potrdilo o
prizna\'anju
obveznosti,
opra\'ljenih
\T
času mednarodne
mobilnosti,
podpisano
s strani
Koordinatorja Erasmus+ mobilnosti.
Erasmus+ ali druge formainc
izjemnega podaljšanja sta rusa.

oblikc študijske tzmenja\'c

ne morejo

biti razlog za odobritev

40. člen
Priznavanje

obveznosti,

opravljenih

v nljini

Postopke za prizna\Tanje obycznosti, opra\'ljenih v tujini ureja dokument Postopki in navodila za
izvajanje mednarodnih šrudijskih izmenjay in praktičnega usposabljanja na UL ~[edicinski fakulteti.

41. člen
Prehodne

in končne

Določbe tega pravilnika začnejo veljati 25. maja 2020.

določbe

