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ZADEVA: Prehod v prenovljena programa EMŠ Medicina ali EMŠ Dentalna medicina:
odgovori na pogosta vprašanja
Spoštovani,
V študijskem letu 2021/2022 je Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani začela izvajati
prenovljena enovita magistrska študijska programa Medicina in Dentalna medicina. V prenovljenih
programih se spreminja predmetnik. Študenti, ki so že (bili) vpisani v 2. letnik študijskega programa
v študijskem letu 2021/22 ali prej in ki v študijskem letu 2022/23 niso napredovali v 3. letnik
programa, morajo za izpolnjevanje pogojev vpisa v 3. letnik opraviti določene izpite ali delne
oziroma diferencialne izpite. Spodaj navajamo odgovore na pogosta vprašanja v zvezi z
opravljanjem obveznosti za prehod v prenovljena programa EMŠ Medicina ali EMŠ Dentalna
medicina.
Splošna vprašanja:
1. Ali lahko študenti opravijo izpit po starem študijskem programu in se mu prizna opravljen
izpit pri novem predmetu prenovljenega programa na podlagi opravljenih »starih«
predmetov?
Odg. Da. Študenti lahko opravljajo izpit po starem programu. V primeru, da je predmet v
novem študijskem programu del sestavljenega predmeta, bodo nosilci predmetov pripravili
ustrezno uteženo skupno oceno predmeta v novem predmetniku. Utežitev skupne ocene
določijo nosilci predmeta.
2. Kako se bodo upoštevale ocene pri predmetih v novem programu, ki so sestavljeni, študent
pa mora opraviti izpit ali diferencialni izpit pri enem vsebinskem sklopu ali delu predmeta?
Odg. V primeru, da je predmet v novem študijskem programu del sestavljenega predmeta,
bodo nosilci predmetov pripravili ustrezno uteženo skupno oceno predmeta v novem
predmetniku. Utežitev skupne ocene določijo nosilci predmeta.
3. Ali imajo študenti možnost opravljanja izpitov po starem in hkrati tudi po novem v obliki
diferencialnih izpitov (torej eno ali drugo)?
Odg. Študenti se samostojno odločijo, po katerem predmetniku želijo opravljati izpit pri
predmetu in to ob prijavi na izpitni rok sporočijo nosilcem predmeta, tako da vsem nosilcem
predmeta pošljejo elektronsko pošto, ki ji pripnejo izpolnjen Obrazec za prijavo na
diferencialni izpit ali izpit – prenovljen_ŠP. Če se odločijo za opravljanje izpita pri predmetu
po novem študijskem programu, se v primeru, da izpita ne opravijo, ne morejo več odločiti za
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opravljanje predmeta po starem študijskem programu. Prav tako morajo za opravljanje izpita
po novem programu izpolnjevati pogoje za pristop k izpitu, ki so opredeljeni v režimu študija.
Izjemi sta predmeta Histologija in embriologija ter Anatomija 2, ki ju morajo študenti opraviti
po starem programu oz po programu v katerem so opravili obveznosti (vaje,….) potrebne ta
pristop k končnemu preverjanju.
4. Kje je navedeno, katere vsebine morajo študenti opraviti pri diferencialnih izpitih?
Odg. Informacije o vsebinah oziroma izpitnih temah diferencialnih izpitov bodo študentom
po prošnji po elektronski pošti posredovali nosilci predmetov. Študenti naslovijo elektronsko
pošto na vse (ali prvo imenovanega) nosilca predmeta, pri katerem morajo opraviti
diferencialni izpit. Elektronski pošti pripnejo izpolnjen Obrazec za prijavo na diferencialni izpit
ali izpit – prenovljen_ŠP.pdf.
5. Roki za opravljanje izpitov – kako se bo upoštevalo število rokov, če se študent odloči za
opravljanje izpita po novem študijskem programu?
Odg. Če se študent odloči za opravljanje izpita po novem študijskem programu, se šteje, da
študent opravlja izpit prvič. To velja za vse študente – tiste, ki bodo v študijskem letu 2022/23
v 2. letniku imeli izjemno podaljšan status, ki bodo ponavljali 2. letnik ter za tiste, ki so/bodo
v 2. letniku prekinili študij (pavzirali). Če se študent odloči za opravljanje izpita po starem
programu, se štetje rokov ustrezno nadaljuje. Razlaga: če želi študent delati po novem
predmetniku, ker ima npr. po starem predmetniku 4. ali 5. opravljanje izpitnega roka, se lahko
odloči za opravljanje po novem predmetniku in se mu po novem šteje izpitni rok kot prvo
opravljanje izpita. Če se študenti odločijo za opravljanje izpita pri predmetu po novem
študijskem programu, se v primeru, da izpita ne opravijo, ne morejo več odločiti za opravljanje
predmeta po starem študijskem programu. Študenti ob prijavi na izpitni rok sporočijo nosilcem
predmeta, po katerem programu želijo opravljati izpit. Elektronski pošti pripnejo izpolnjen
Obrazec za prijavo na diferencialni izpit ali izpit – prenovljen_ŠP.pdf.
6. Ali se mora študent v primeru, da opravlja diferencialni izpit, prijaviti v VIS?
Odg. Da, v primeru opravljanja diferencialnih izpitov se mora študent prijaviti na izpitni rok
pri predmetu po novem programu.
7. Kdaj bodo določeni izredni roki za izpite in koliko jih bo? Ali bodo za predmete, ki se
opravljajo po starem programu, posebej določeni izpitni roki in kje bodo objavljeni? V
primeru, da študent v izrednem roku ne opravi izpitov pri predmetih po starem študijskem
programu, ali se lahko še zmeraj priključi rednim izpitom rokom v juniju za opravljanje
izpitov po novem programu?
Odg. Študenti lahko predmete, ki se opravljajo po starem programu, opravljajo v izrednih
izpitnih rokih. Izredni roki za izpite so bili določeni na Svetu letnika, ki je bil 19. 10. 2022.
Običajno sta pri predmetu razpisana en ali največ dva izpitna roka v študijskem letu. Izjemoma
se lahko nosilci predmetov odločijo, da bo v šolskih letih 2022-2023 in 2023-2024 mogoče
opravljati izpite oz. diferencialne izpite pri predmetih po starem programu v obdobju rednih
izpitnih rokov, ki bodo razpisani v izpitnih obdobjih, določenih v študijskem koledarju.
Študent, ki želi opravljati izpitni rok pri predmetu po starem programu v obdobju rednih rokov
predmeta po novem programu, mora za soglasje zaprositi nosilce predmeta. Od šolskega leta
2024-2025 bo v rednih rokih mogoče opravljati le diferencialne izpite oziroma izpite pri
predmetih po novem študijskem programu. Če želi študent opravljati izpit pri predmetu po
novem študijskem programu, mora to sporočiti nosilcem predmeta pred izpitom po
elektronski pošti. Elektronski pošti pripnejo izpolnjen Obrazec za prijavo na diferencialni izpit
ali izpit – prenovljen_ŠP.pdf.
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8. Ali je treba opravljanje izpita po novem programu, če bi študent opravljal izpit pri
predmetu po starem programu četrtič ali petič, tudi plačati?
Odg. Ne, če se odločijo za opravljaje izpita pri predmetu po novem predmetniku ali če
opravljajo diferencialni izpit pri predmetu po novem predmetniku, se to šteje kot prvo
opravljanje izpita.
9. Kako je z opravljanjem obveznosti, ki jih do zdaj še niso imeli, pri novih predmetih v
prenovljenem študijskem programu? Ali se bodo študentom obveznosti pri predmetih
(opravljene vaje, seminarji), ki so jih opravili po starem, upoštevale?
Odg.
Priznavanje obveznosti pri predmetih:
Študenti morajo opraviti vse obveznosti pri novih predmetih novega študijskega programa. To
naredijo tako, da se priključijo k vsem oblikam pouka. Študenti, ki ponavljajo 2. letnik ali so
prekinili študij, so razporejeni v skupine tekočega 2. letnika, kar je razvidno iz VIS-a in Spletne
učilnice UL MF. Pri nekaterih predmetih novega študijskega programa, se bodo obveznosti (vaje,
seminarji) priznale, če so jih študenti opravili pri ustreznih predmetih po starem programu:
-

Priznavanje obveznosti pri predmetu Fiziologija človeka (EMŠ Medicina in EMŠ Dentalna
medicina)
Če je študent vaje in kolokvije uspešno opravil pri predmetu Fiziologija po starem študijskem
programu, se mu te obveznosti priznajo. V primeru, da je študent pri predmetu Fiziologija po
starem predmetniku opravil vaje, kolokvijev pa ne, mora študent opraviti ponavljalni kolokvij.
Nato lahko pristopi k izpitu pri predmetu po starem ali novem predmetniku. Študent mora
nosilce predmeta Fiziologija človeka oz. Fiziologija za dentalno medicino obvestiti po
elektronski pošti in v sporočilu navesti podatke o obveznostih, ki jih mora opraviti (npr.
ponavljalni kolokvij) in po katerem programu želi opravljati izpit. Elektronski pošti pripnejo
izpolnjen Obrazec za prijavo na diferencialni izpit ali izpit – prenovljen_ŠP.pdf.
- Priznavanje obveznosti pri predmetu Medicinska molekularna genetika (EMŠ Medicina):
Opravljene študijske obveznosti (vaje, seminarji) pri predmetu Medicinska biokemija in
molekularna genetika (MBMG) se študentom v prenovljenem programu EMŠ Medicina pri
predmetu Medicinska molekularna genetika priznajo v celoti. Študenti pri predmetu Medicinska
molekularna genetika opravijo diferencialni izpit iz snovi s področja molekularno-genetske
diagnostike in medicinske genetike. Pogoj za opravljanje diferencialnega izpita je opravljen izpit iz
predmeta MBMG po starem predmetniku v izrednih izpitnih rokih (študentom ni treba opravljati
delnih pisnih izpitov). Če študent še nima opravljenega izpita iz MBMG, lahko opravlja izpit
MBMG po starem programu in nato opravi diferencialni izpit, da se mu prizna predmet MMG po
novem programu.
Študent se lahko odloči, da bo opravljal predmet Medicinska molekularna genetika v celoti po
prenovljenem študijskem programu, tudi v tem primeru se mu priznajo obveznosti (vaje in
seminarji), ki jih je opravil pri predmetu Medicinska biokemija in molekularna genetika v starem
študijskem programu.
Študent mora nosilce predmeta o načinu opravljanja izpita obvestiti po elektronski pošti in v
sporočilu navesti podatke o obveznostih, ki jih mora opraviti (npr. vaje, ponavljalni kolokvij) in po
katerem programu želi opravljati izpit. Elektronski pošti pripnejo izpolnjen Obrazec za prijavo na
diferencialni izpit ali izpit – prenovljen_ŠP.pdf.
- Priznavanje obveznosti pri predmetu Medicinska biokemija (EMŠ Medicina)):
Opravljene študijske obveznosti (vaje, seminarji) pri predmetu Medicinska biokemija in
molekularna genetika (MBMG) se študentom v prenovljenem programu EMŠ Medicina pri
predmetu Medicinska biokemija priznajo v celoti.
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-

Priznavanje obveznosti pri predmetu Funkcionalna in klinično-aplikativna anatomija in
histologija (EMŠ Medicina)):
Študentu se predmet prizna, če ima opravljene predmete Anatomija 1, Anatomija 2 in Histologija
in embriologija po starem študijskem programu. Prav tako se študentu priznajo opravljene vaje in
kolokviji pri predmetih po starem študijskem programu, če jih je uspešno opravil.
-

Priznavanje obveznosti pri predmetu: Biokemija in genetika za dentalno medicino (EMŠ
Dentalna medicina):
Študentom se prizna izpit, če imajo opravljena izpita pri predmetih Medicinska biokemija in
molekularna genetika in Oralna biologija – modul Biokemija v starem predmetniku.
Študentom, ki po starem predmetniku, predmeta Oralna biologija – modul Biokemija niso
poslušali, se priznajo obveznosti (vaje, seminarji), ki so jih opravili pri predmetu Medicinska
biokemija in molekularna genetika v starem predmetniku, opraviti morajo diferencialni izpit iz
vsebin Oralne biokemije – modul Biokemija.
Specifična vprašanja pri predmetih:
10. V primeru, da študent želi pristopiti k izpitu pri predmetu Fiziologija človeka po novem
programu, ali mora predmet Struktura in funkcija živčevja tudi opraviti po novem
programu?
Odg. Da.
11. Ali bo mogoče za Fiziologijo po starem programu opravljati ponavljalni kolokvij po starem
programu, da lahko študent pristopi k izpitu fiziologije po starem programu? Ali bo ta
ponavljalni kolokvij tudi pred izrednimi izpitnimi roki?
Odg. Da. Študent mora nosilce predmeta obvestiti, po katerem študijskem programu želi opravljati
izpit in da mora pred izpitnim rokom opraviti še kolokvije iz vaj. Elektronski pošti pripnejo
izpolnjen Obrazec za prijavo na diferencialni izpit ali izpit – prenovljen_ŠP.pdf.
12. Pri predmetu Imunologija je pogoj za pristop k izpitu med drugim tudi opravljen predmet
Raziskovanje v medicini 1. Študenti, ki so 1. letnik opravljali po starem programu, tega
predmeta nismo imeli.
Odg. V učnem načrtu je kot pogoj za vključitev v delo oziroma opravljanje študijskih obveznosti
naveden »Vpis v drugi letnik«. Skladno s tem velja tudi za študente, ki bodo v študijskem letu
2022/23 v 2. letniku imeli izjemno podaljšan status, ki bodo ponavljali 2. letnik ter za tiste, ki
so/bodo v 2. letniku prekinili študij (pavzirali), da za pristop k opravljanju študijskih obveznosti
pri predmetu Imunologija opravljen predmet Raziskovanje v medicini 1 ni pogoj za pristop k
predmetu.
Drugo:
13. Kako bodo opravljali obveznosti pri novih predmetih v prenovljenem študijskem
programu tuji študenti brez statusa, ki ne bodo dobili dovoljenja za bivanje?
Odg. Vprašanje smo naslovili na pristojne enote in je v reševanju. Ko prejmemo njihov odgovor,
vam ga bomo posredovali.
14. Kdaj se bodo v VIS vnesli priznani predmeti, ki so jih študenti v starem študijskem
programu uspešno opravili? Ali mora študent zaprositi nosilce novih predmetov za izračun
in vpis nove ocene?
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Odg. V VIS se bodo vnesli podatki o priznanih predmetih in drugih opravljenih obveznostih
predvidoma do januarja 2023 na Referatu za dodiplomski študij UL MF. Študentu ni potrebno
za to zaprositi. V primeru, da pa vneseni podatki ne bodo pravilni, lahko študent to sporoči
po elektronski pošti na naslov referat@mf.uni-lj.si.
15. Kako bo urejen dostop do predmetov novega 2. letnika v Spletni učilnici UL MF?
Odg. Vsem študentom je dostop do spletne učilnice že urejen. Če naletijo na težave, se lahko
obrnejo na elektronski naslov pouk@mf.uni-lj.si. V prošnji naj nujno navedejo, da prosijo za
dostop do predmetov 2. letnika po prenovljenem študijskem programu.
16. Zanima me, na koga se moramo obrniti za dokazilo o opravljeni prostovoljni klinični praksi
v letu 2020/21?
Odg. Sezname opravljenih prostovoljnih kliničnih praks bodo pridobili v Referatu za dodiplomski
študij UL MF.
17. Prostovoljno klinično prakso smo imeli možnost opravljati v letu 2020/21, torej ko smo
bili v 1. letniku. Lansko leto tega ni bilo, če se ne motim. Ali vseeno ne more biti priznana?
Odg. Prostovoljna klinična praksa, ki ste jo opravili v letu 2020-2022, bo priznana. Podatke o
opravljeni klinični praksi bodo pridobili v Referatu za dodiplomski študij UL MF.
18. Ali je mogoče za nazaj zviševati oceno iz predmeta po starem študijskem programu?
Odg. Zviševanje ocene pri predmetih, ki so se izvajali po starem študijskem programu, bo možno
le v šolskem letu 2022-2023.
19. Na koga se obrnemo v zvezi z vprašanji glede opravljanja obveznosti pri vsebinskih sklopih
predmeta Uvod v klinično medicino 2 in Uvod v dentalno klinično medicino 2.
Odg. Študenti elektronsko pošto z vprašanji naslovijo na vse nosilce predmeta, ki so navedeni v
zborniku pri teh predmetih, tako, da vse elektronske naslove navedejo v polju Za: oz. angl To:.
20. V prvih tednih so vaje pri nekaterih predmetih po prenovljenem študijskem programu že
potekale, med drugim tudi pri predmetih, ki so novi v novem študijskem programu in jih
moramo vsi opraviti. Ker nismo bili razporejeni v skupine, smo te seveda zamudili. Ali
nam bo treba vaje opravljati za nazaj ali jih bomo kako drugače naslovili?
Odg. Na to vprašanje vam bodo odgovorili nosilci in učitelji pri predmetu oziroma so navodila,
kako nadomestiti manjkajoče študijske obveznosti, zapisana v študijskih režimih, ki so objavljeni
na spletnih straneh predmetov.
21. Ali se bodo študentu priznali opravljeni izbirni predmeti in ali bo moral študent opravljati
izbirne predmete tudi po prenovljenem študijskem programu?
Odg. Študentom se bodo opravljeni izbirni predmeti priznali. Študentom v tem primeru ne bo
treba opravljati izbirnih predmetov po prenovljenem študijskem programu.
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