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Ljubljana, 17. 7. 2020

Vpis v višji letnik 2020/2021 - napredovanje redno po programu
Vpis v višji letnik poteka od sredine avgusta in najkasneje do konca septembra (30. 9. 2020).
Pogoji:
V višji letnik se študent lahko vpiše v skladu s pogoji za napredovanje po programu, kar pomeni,
da je potrebno:
• doseči 54 kreditnih točk letnika, v katerem je študent vpisan,
• izpolniti druge pogoje (opravite predmete), ki jih določajo Pravila študija na UL Medicinski
fakulteti (dostopna na www.mf.uni-lj.si -> O študiju -> Informacije za študente -> Pravilniki
in obrazci)
Postopek vpisa v višji letnik:
1.) Po tem, ko izpolnjujete pogoje za vpis v višji letnik, se vam v času vpisa odpre vpisni list.
2.) Ko imate odprt vpisni list, ga izpolnite - vnesite manjkajoče podatke in izberite izbirne predmete
za naslednje študijsko leto v skupnem obsegu 6 kreditnih točk. Informacije o izbirnih predmetih se
nahajajo na spletni strani UL Medicinske fakultete.
V kolikor za izbirni predmet izberete predmet Raziskovanje v medicini / dentalni medicini, morate
skladno z 18. členom Pravil študija na U MF skupaj z vpisno dokumentacijo oddati tudi prošnjo za
odobritev vpisa tega predmeta Komisiji za študentska vprašanja, prošnji pa morate priložiti soglasje
mentorja vaše raziskovalne naloge.
3.) Vpisne stroške plačate na podlagi računa, ki ga boste prejeli v VISu. Rok za plačilo
vpisnih stroškov je 30. 9. 2020. Vpisnih stroškov ne plačujete več vnaprej in potrdila o
plačilu ne pošiljate več v referat skupaj z vašo vpisno dokumentacijo, kot je bilo to pri vpisu
v preteklih letnih.
STROŠKI VPISA 2020/2021 EMŠ MEDICINA
1. letnik
2. – 6. letnik
Vpis v dodatno leto, ponavljanje letnika,
izjemno podaljšanje statusa

54 € (29 € vpisnina + 25 € delovna oblačila)
46 € (21 € vpisnina + 25 € delovna oblačila)
21 € (vpisnina)

STROŠKI VPISA 2020/2021 EMŠ DENTALNA MEDICINA
1. letnik
2. letnik
3. letnik

54 € (29 € vpisnina + 25 € delovna oblačila)
46 € (21 € vpisnina + 25 € delovna oblačila)
146 € (21 € vpisnina + 25 € delovna oblačila

+ 100 € strošek materiala)

4. letnik

146 € (21 € vpisnina + 25 € delovna oblačila

+ 100 € strošek materiala)

5. letnik

71 € (21 € vpisnina + 25 € delovna oblačila

+ 25 € strošek materiala)

6. letnik
Vpis v dodatno leto, ponavljanje letnika,
izjemno podaljšanje statusa

46 € (21 € vpisnina + 25 € delovna oblačila)
21 € (vpisnina)

V znesek so všteti stroški vpisnine v višini 21 € ter stroški delovnih oblačil za študente EMŠ
Medicina in EMŠ Dentalna medicina v višini 25 €. Vpisnina vključuje stroške za nalepko za
študentsko izkaznico za vpisno leto, potrdila o vpisu (študent si le ta v poljubnem številu natisne
iz svojega VISa), prispevek za informacijski sistem UL in njenih članic, ki ga uporabljajo študenti
in prispevek za letno članarino za knjižnice članic UL, CTK in NUK. Strošek delovnih oblačil
vključuje strošek delovnih oblačil, ki jih bodo študenti prejeli predvidoma ob začetku novega
študijskega leta in ki se razlikujejo glede na letnik vpisa.
Študenti EMŠ Dentalna medicina, ki se vpisujete v 3. 4. in 5. letnik, morate skladno s Cenikom
Univerze v Ljubljani poravnati še stroške materiala študentov EMŠ Dentalna medicina v znesku
100 € (3. in 4. letnik) oziroma 25 € (5. letnik).
Študenti, ki se vpisujete v dodatno leto, ponovno v isti letnik, v letnik z izjemnim podaljšanjem
statusa plačate le stroške vpisnine v višini 21 €.
4.) Izpolnjen vpisni list natisnite in ga podpišite. Podpisan vpisni list pošljite na:
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
s pripisom: »VPIS V VIŠJI LETNIK«
skupaj s
• študentsko izkaznico.
• prazno kuverto z vašim naslovom (brez znamke).
5.) UL Medicinska fakulteta vam bo po pošti poslala študentsko izkaznico z nalepko za študijsko
leto 2020/21. Potrdila o vpisu si boste lahko natisnili sami iz vašega VISa, po tem, ko bo vaš vpis
zaključen.

V primeru vprašanj se obrnite na referat@mf.uni-lj.si.
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vodja Službe za študentske zadeve
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