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NAVODILA IN VPISNA DOKUMENTACIJA ZA VPIS V 3. LETNIK
DOKTORSKEGA ŠTUDIJA BIOMEDICINA V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020

Izpolnjevanje vpisnega lista poteka preko Visokošolskega informacijskega sistema (VIS).
Vpis se izvaja izključno elektronsko. Vstop je mogoč preko spletni strani UL VF, kjer so tudi vsa
navodila: https://visulbm.uni-lj.si/.
Vpis v 3. letnik doktorskega študija BIOMEDICINA bo od 13. septembra do 26. septembra
2019.
Za vpis v 3. letnik morate opraviti vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka 1. in 2. letnika
(45 KT pridobite z opravljenimi izpiti 1. in 2. letnika, 5 KT z uspešno predstavitvijo teme doktorske
disertacije). Preostale KT dobite iz naslova individualnega raziskovalnega dela (IRD). Ob vpisu
morajo biti poravnani stroški šolnine 1. in 2. letnika.
Da vam bomo v referatu lahko vnesli kreditne točke za opravljeno IRD v vaš elektronski indeks,
morate skupaj z mentorjem izpolniti priloženi Obrazec o opravljenih obveznostih za vpis v 3.
letnik (dostopno na http://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/pravila-obrazci in ga
najkasneje do 13 septembra 2019 poslati v Center za podiplomski študij in permanentno
izobraževanje VF, UL Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana oz. skeniranega po mailu
(biljana.grubisic@vf.uni-lj.si). Prav tako je treba priložiti prijavnico – obvestilo o izpitu o
opravljenih izbirnih predmetih, katerih še nimate registriranih v elektronskem indeksu.
Obrazec izpolnite tudi v primeru, če do 15. 9. 2018 v elektronskem indeksu še ne boste imeli
vpisanih ocen vseh že opravljenih izpiti.
Pred začetkom izpolnjevanja vpisnega lista se vam bo odprla anketa o zadovoljstvu na študiju.
Vljudno vas prosimo, da jo izpolnite in s tem prispevate h kakovosti študija.
Navodila za izpolnjevanje vpisnega lista – priložena.
Skupaj z vpisnim listom si natisnite tudi pogodbo o izobraževanju (za tiskanje uporabite
POSEBEN gumb). Priloga k pogodbi o izobraževanju je Izjava o izpolnjevanju pogojev za
sofinanciranje šolnine, ki jo izpolnite, podpišite in pošljite skupaj z ostalo vpisno dokumentacijo
v primeru, da izpolnjujete pogoje za sofinanciranje skladno z Uredbo o sofinanciranju doktorskega
študija in Merili Senata UL https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/financiranje/ in bi želeli imeti
sofinancirano šolnino v študijskem letu 2019/2020.
Podpisano pogodbo o izobraževanju v dveh izvodih skupaj z ostalo vpisno dokumentacijo pošljete
v referat.

V primeru, da bo plačnik vaše šolnine tretja oseba (npr. delodajalec), nujno posredujte tudi
podpisano Pogodbo o pristopu k dolgu v dveh izvodih. Podpisana pogodba je podlaga za
izstavitev računa na tretjo osebo.
Podpisano pogodbo o izobraževanju v dveh izvodih skupaj z ostalo vpisno dokumentacijo
pošljete v Center za podiplomski študij in Permanentno izobraževanje.

V primeru, da bo plačnik vaše šolnine tretja oseba (npr. delodajalec), nujno posredujte tudi
podpisano Pogodbo o pristopu k dolgu v dveh izvodih. Podpisana pogodba je podlaga za
izstavitev računa na tretjo osebo.
IZPOLNJEN VPISNI LIST za študijsko leto 2019/2020 pošljite skupaj z ostalo VPISNO
DOKUMENTACIJO* najkasneje do 26. septembra 2019 priporočeno na naslov:
UL VETERINARSKA FAKULTETA
Center za podiplomski študij in Permanentno izobraževanje UL VF
- vpis v 2. letnik 2019/2020
Gerbičeva 60
1000 Ljubljana
* VPISNA DOKUMENTACIJA:
• izpolnjen in podpisan vpisni list za študijsko leto 2019/2020
•
•
•
•
•
•
•
•

izpolnjen Obrazec za predmetnik za 3. letnik s podpisom mentorja in koordinatorja
področja;
študentska izkaznica;
dokazilo o plačanih vpisnih stroških (21,00€);
dva izvoda podpisane pogodbe o izobraževanju na doktorskem študiju;
izjavo o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje šolnine (če želite imeti sofinancirano
šolnino v primeru izpolnjevanja pogojev)
MLADI RAZISKOVALCI – sklep o izbiri ali podpisano pogodbo o zaposlitvi mladega
raziskovalca
izpolnjeno in podpisano Izjavo o plačniku šolnine
morebitno Pogodbo o pristopu k dolgu (ne velja samo za MR na UL) lahko pošljete
tudi naknadno na naslov: Univerza v Ljubljani, Služba za doktorski študij, za Biomedicino,
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Študentsko izkaznico ter potrdila o vpisu boste prejeli po pošti v začetku oktobra.

DODATNI OBVESTILI:
 Študenti, ki ste oz. boste v študijskem letu 2018/2019 postali starši, prosimo, da nam, če to želite,
posredujete prošnjo za podaljšanje statusa študenta v študijskem letu 2019/2020 s kopijo
rojstnega lista otroka.. Prošnjo naslovite na Komisijo za podiplomski študij Veterinarske fakultete

in jo pošljite v Center za podiplomski študij in permanentno izobraževanje, Gerbičeva 60,
Ljubljana, do 10. 9. 2019.Status se lahko podaljša tudi iz drugih upravičenih razlogov skladno z
Zakonom in s Statutom UL.
 Obveščamo vas, da vse pomembne informacije o študiju in drugih zanimivih dogodkih
(konferencah, poletnih šolah, seminarjih,…) objavljamo na spletnih straneh študija, spletni strani
UL VF in spletni strani Doktorske šole UL, zato vas vabimo, da redno spremljate objave na teh
spletnih straneh.
Želimo vam uspešno študijsko leto.

Biljana Grubišić
Center za podiplomski študij in Permanentno izobraževanje UL VF
Gerbičeva 60
Tel. 01/ 477 91 47
Uradne ure v času vpisa: vsak delavnik od 8:00 do 11:00
biljana.grubisic@vf.uni-lj.si

Ljubljana, 20. 8. 2019

