Služba za študentske zadeve
UL Medicinske fakultete

Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
E-pošta: referat@mf.uni-lj.si
Telefon: 01 543 7719 ali 01 543 7720

Vpis v višji letnik - napredovanje redno po programu

Pogoji:
V višji letnik se študent lahko vpiše v skladu s pogoji za napredovanjem po programu,
kar pomeni, da je potrebno:



doseči 54 kreditnih točk (KT ali ECTS) letnika, v katerem je študent vpisan,
izpolniti druge pogoje (opravite predmete), ki jih določajo Pravila študija na UL
Medicinski fakulteti (dostopna na mf.uni-lj.si -> Dodiplomski študij -> Pravilniki in
kodeks -> Pravila Študija na UL Medicinski fakulteti).

Postopek:
Vpis v višji letnik poteka po poletnem izpitnem obdobju, v času, ki ga za vpis s
koledarjem določi UL.

1.) Ko izpolnite pogoje za redni vpis v višji letnik po programu (in so ocene vpisane),
se vam bo v informacijskem sistemu (VIS) samodejno odprla prijavnica. Prijavnice se
odpirajo enkrat na teden.
2.) Izpolnite prijavnico (vnesite manjkajoče podatke in izberite izbirne predmete za
naslednje študijsko leto). Izbirate lahko med izbirnimi predmeti, ki se v naslednjem
študijskem letu izvajajo - katedre oz. inštituti posredujejo te podakte do 30. junija,
podatki pa so za vsak letnik dostopni na spletu. Zraven podatkov o predmetih, ki se
izvajajo v naslednjem študijskem letu, najdete tudi opise izbirnih predmetov.
3.) Na transakcijski račun UL Medicinske fakultete nakažite vpisnino - 21,00 €.
Transakcijski račun UL Medicinske fakultete:
SI56 0110 0603 0708 380
UL Medicinska fakulteta
Vrazov trg 2

1000 Ljubljana
4.) Izpolnjeno prijavnico natisnite in podpišite. Podpisano prijavnico pošljite na:
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
skupaj s


prazno kuverto z lastnim naslovom,



študentsko izkaznico,



potrdilom o plačilu vpisnine.

5.) UL Medicinska fakulteta vam bo po pošti poslala potrdila o vpisu in študentsko
izkaznico z novo nalepko. Vpisni postopek je s tem zaključen.

V primeru vprašanj se obrnite na referat@mf.uni-lj.si.

