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NAVODILA IN VPISNA DOKUMENTACIJA ZA VPIS V 3. LETNIK 

DOKTORSKEGA ŠTUDIJA BIOZNANOSTI V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21 
 

Elektronski vpis v 3. letnik doktorskega študija BIOZNANOSTI bo potekal do 25. 
septembra 2020 (le izjeme še med 26. in 30. septembrom 2020, npr. če je študent dalj 
časa na bolniški, je službeno odsoten ipd.).  
 
POGOJI ZA NAPREDOVANJE IZ 2. V 3. LETNIK DOKTORSKEGA ŠTUDIJA 
BIOZNANOSTI so: 
- opravljene vse izpitne obveznosti v obsegu 45 KT,  
- opravljeno individualno raziskovalno delo (IRD) za 1. in 2. letnik v skupnem obsegu 70 KT  
- uspešno predstavljena tema doktorske disertacije v obsegu 5 KT.  
 
Iz razloga izrednih razmer zaradi COVID-19 se lahko v študijskem letu 2020/21 v 3. letnik 
vpišejo tudi študenti, ki imajo v 2. letniku opravljene obveznosti le v obsegu 40 KT. Med 
neopravljene obveznosti se šteje tudi neoddana ali neopravljena predstavitev teme doktorske 
disertacije. Za odobritev izrednega napredovanja v višji letnik brez opravljenih vseh 
obveznosti morate pripraviti prošnjo, ki jo naslovite na Programski svet Bioznanosti in jo do 
konca avgusta 2020 poslati v Referat za študij 3. stopnje BF, Jamnikarjeva 101, 1000 
Ljubljana. V prošnji, ki jo podpišete vi in vaš mentor, je treba navesti utemeljene razloge, 
zakaj obveznosti niste mogli opraviti in priložiti dokazila.  
 
 
Da pa bomo v vaš elektronski indeks lahko vnesli kreditne točke za opravljeno raziskovalno 
delo (IRD), morate skupaj z mentorjem izpolniti Obrazec o opravljenih obveznostih za 
vpis v 3. letnik in ga do 11. septembra 2020 poslati v Referat za študij 3. stopnje 
Biotehniške fakultete (Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana). Obrazec se nahaja na spletni 
strani Bioznanosti. Obrazec izpolnite tudi, če do 11. 9. 2020 v elektronskem indeksu še ne 
boste imeli vpisanih ocen vseh izpitov. 
  
 
PO POŠTI BOSTE PREJELI RAČUN ZA PLAČILO VPISNIH STROŠKOV, kar bo 
pomenilo, da imate izpolnjene pogoje za vpis v 3. letnik in ODPRT VPISNI LIST za 
študijsko leto 2020/21, ki ga lahko izpolnite.  
 
Navodila za izpolnjevanje vpisnega lista so objavljena na spletni strani Bioznanosti pod 
rubriko Za študente / Prijava in vpis.  
 
OPOZORILO:  
 
Poleg vpisnega lista morate posebej natisniti Priloge, med katerimi so:   
- pogodba o izobraževanju (v dveh izvodih) 
- izjava o plačniku študija 
- izjava o sofinanciranju doktorskega študija (če niste mladi raziskovalec/ka in niste 
pavzirali ali ponavljali prvega ali drugega letnika) 

http://www.bioznanosti.si/images/obrazci/Obrazec_opravljene_obveznosti_Bioznanosti_vpis_3_letnik-1819.pdf.pdf
http://www.bioznanosti.si/images/obrazci/Obrazec_opravljene_obveznosti_Bioznanosti_vpis_3_letnik-1819.pdf.pdf
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IZPOLNJEN VPISNI LIST, skupaj z ostalo VPISNO DOKUMENTACIJO*, najpozneje do 
25. septembra 2020, priporočeno pošljite na naslov:  
Biotehniška fakulteta 
Referat za študij 3. stopnje 
- vpis 2020/21- 
Jamnikarjeva 101 
1000 Ljubljana 
 
* VPISNA DOKUMENTACIJA: 
 

1. natisnjen in podpisan vpisni list za študijsko leto 2020/21: na vpisni list se podpišete 
le vi, mentorju se ni treba; 

2. študentska izkaznica; 
3. dokazilo o plačanih vpisnih stroških; 
4. dva izvoda podpisane pogodbe o izobraževanju na doktorskem študiju. Za 

tiskanje pogodbe morate posebej pritisniti gumb Natisni priloge, ki se pokaže na 
strani, kjer natisnete vpisni list.  

5. izjava o sofinanciranju doktorskega študija – natisne se vam skupaj s pogodbo 
o izobraževanju. Če ste mladi raziskovalec/ka, ste pavzirali ali ponavljali prvi ali drugi 
letnik, te izjave ne izpolnjujete. 

6. podpisana izjava o plačniku študija – če je plačnik šolnine podjetje, inštitut…, 
mora biti izjava podpisana in žigosana s strani plačnika študija. Če je plačnik BF, 
podpišejo izjavo na tistem oddelku, kjer je študent zaposlen. Izjava se vam natisne 
skupaj s pogodbo o izobraževanju, objavljena pa je tudi na spletni strani Bioznanosti 
pod rubriko Za študente / Obrazci. 

7. v potrditev lahko priložite vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice. 
Obrazec je objavljen na spletni strani Bioznanosti pod rubriko Za študente / Obrazci. 

 
 
VPISANIM ŠTUDENTOM BOMO PO VPISU S PRIPOROČENO POŠTO VRNILI: 
 

- en izvod podpisane pogodbe o izobraževanju na doktorskem študiju (ko jo bo 
podpisal dekan) 

- študentsko izkaznico, opremljeno z novo nalepko 
- potrjeno vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice, če ste jo izpolnjeno 

priložili vpisni dokumentaciji 
 
Potrdilo o vpisu si študent lahko sam natisne iz ŠIS-a, ko ima vpisni list zaključen. Enako 
velja za potrdilo o opravljenih izpitih. 
 
 
DODATNO OBVESTILO: 
 
PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA: 
 

a) Podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov 
 

Status študenta se lahko podaljša za eno študijsko leto, če so za to navedeni upravičeni 
razlogi, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, starševstvo, 
status študenta s posebnimi potrebami… 
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V primerih, ko želi študent podaljšati status iz upravičenih razlogov, mora prošnjo, v kateri 
navede utemeljene razloge in priloži ustrezna dokazila, nasloviti na Programski svet 
Bioznanosti in jo oddati v Referat za študij 3. stopnje BF, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, 
do konca avgusta 2020. 
 
Materinstvo / očetovstvo: 
 
♦ Študentke, ki ste kadarkoli v študijskem letu 2019/20 že nastopile materinstvo in nam 
prošnje še niste oddale, prosimo, da nam do konca avgusta 2020 pošljete prošnjo za 
podaljšanje statusa študenta, ki ga boste lahko izkoristile v študijskem letu 2020/21. Prošnji 
priložite kopijo rojstnega lista otroka. 
 
♦ Študentke, ki boste med študijskim letom 2020/21 nastopile materinstvo, lahko prošnjo za 
podaljšanje statusa študenta, ki ga boste izkoristile v študijskem letu 2021/22, pošljete po 
rojstvu otroka (kadarkoli med študijskim letom 2020/21). Prošnji priložite kopijo rojstnega 
lista otroka. 
 
Enako velja za študente, za očetovstvo. 
 
Daljša bolezen: 
 
Pri obravnavi prošenj za podaljšanje statusa študenta zaradi bolezni je treba prošnji priložiti 
zdravniško potrdilo, iz katerega je poleg trajanje bolniške (ki je zapisano že v odločbi ZZZS) 
jasno razvidno, da ”študent ni bil sposoben delno ali v celoti opravljati študijskih obveznosti 
v navedenem obdobju”. 
 

b) Podaljšanje statusa iz razloga izrednih razmer 
 
Študent lahko zaradi pandemije s prošnjo zaprosi za odobritev podaljšanja statusa študenta 
iz razloga izrednih razmer, v skladu z 49. členom ZIUZEOP (Zakonom o interventnih ukrepih 
za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19). V prošnji, ki jo naslovite na Programski 
svet Bioznanosti in jo oddate v Referat za študij 3. stopnje BF, Jamnikarjeva 101, 1000 
Ljubljana, do konca avgusta 2020, je treba navesti utemeljene razloge za tovrstno 
podaljšanje statusa in priložiti dokazila. 
 
 
Želimo vam uspešno študijsko leto. 

                                                               mag. Vesna Ješe Janežič 
 vodja področja za doktorski študij  
 na Biotehniški fakulteti UL 


