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Magistrska študijska programa 2. stopnje:



Industrijska farmacija
Laboratorijska biomedicina

I. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Industrijska farmacija

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V 1. letnik magistrskega študijskega programa Industrijska farmacija se lahko vpiše, kdor je
končal:
a) prvostopenjski študijski program s področij biokemija, biologija, biotehnologija, kemija,
kemijsko inženirstvo, kemijska tehnologija, kozmetologija, laboratorijska biomedicina,
mikrobiologija in živilska tehnologija v obsegu 180 ECTS.
b) prvostopenjski študijski program ostalih področij:
Diplomantom prvostopenjskih študijskih programov ostalih področij se vstopni pogoji določijo
na osnovi zaključenega programa in jih potrdi Komisija za študijsko področje Fakultete za
farmacijo na osnovi predloga koordinatorja magistrskega študijskega programa Industrijska
farmacija (od 30 do 60 ECTS).
V primeru omejitve se kot merilo za izbiro kandidatov upošteva uspeh pri študiju prve
stopnje, t. j. povprečna ocena izpitov, vaj in ocena diplomskega izpita ter predpisanih
dodatnih obveznosti.

V primeru omejitve vpisa bodo:
kandidati iz točke a) izbrani glede na:
- povprečna ocena izpitov in vaj: 90 %,
- ocena diplomskega izpita: 10 %.
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
- povprečna ocena izpitov in vaj: 70 %,
- ocena diplomskega izpita: 10 %,
- ocena dodatnih obveznosti: 20 %.
Pogoji veljajo tudi za kandidate, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.
Kraj izvajanja: Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo, študijski program se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 15
študentov.
Nadaljevanje študija po merilih za prehode:
Možni so prehodi diplomantov nebolonjskih univerzitetnih študijskih programov
naravoslovnih, tehniških, biotehniških, medicinskih in ostalih usmeritev na magistrski študijski

program Industrijska farmacija, če izpolnjujejo pogoje za vpis. Po vpisu Komisija za študijsko
področje Fakultete za farmacijo odloča o obveznostih, ki se iz dokončanega študija lahko
priznajo. Prehodi so možni tudi iz drugih bolonjskih magistrskih programov enakih področij,
kot so predvideni za vstop v program in trajajo najmanj dve leti. Po vpisu Komisija za
študijsko področje Fakultete za farmacijo odloča o priznanju že opravljenih obveznostih na
drugih fakultetah oz. določi letnik, v katerega se študent lahko vpiše.

II. Magistrski študijski program 2. stopnje:


Laboratorijska biomedicina

Trajanje študija: 2 leti
Vpisni pogoji:
V 1. letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Laboratorijska biomedicina se
lahko vpiše, kdor je končal:
a) univerzitetni študijski program prve stopnje Laboratorijska biomedicina (180 KT) ali
univerzitetni študijski program prve stopnje Biokemija (180 KT)
b) visokošolski strokovni program Laboratorijska biomedicina, sprejet pred 11. 6. 2004
c) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij, če dodatno opravi 10-60
kreditnih točk iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje
Laboratorijska biomedicina; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega
področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija:
 diplomanti primerljivih študijskih programov opravijo predmete iz nabora strokovnih
predmetov
 diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravijo
predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov
 diplomanti vseh ostalih študijskih programov, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih
in strokovnih predmetov, opravijo dodatne obveznosti iz nabora temeljnih in
strokovnih predmetov.
Pogoji veljajo tudi za kandidate, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini.
V primeru omejitve vpisa se kot merilo za izbiro kandidatov upošteva uspeh pri študiju prve
stopnje (povprečna cena izpitov in vaj ter diplomskega izpita).
Kandidati, ki so po sklepu Komisije za študijsko področje morali za vpis na magistrski
študijski program Laboratorijska biomedicina opraviti dodatne obveznosti, se kot merilo za
izbiro upošteva povprečje treh ocen: povprečne ocene izpitov in vaj prve stopnje, ocena
diplomskega izpita in povprečne ocene dodatnih obveznosti.
Kraj izvajanja: Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani
Način študija: redni
Število vpisnih mest: glej tabelo, študijski program se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 15
študentov.
Nadaljevanje študija po merilih za prehode:
Možen je prehod v 2. letnik iz študijskega programa laboratorijska biomedicina ali sorodnega
programa z druge univerze, pod pogojem, da izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik po
študijskem programu, v katerem je vpisan. Nadaljevanje študija mu odobri Senat Fakultete
za farmacijo na predlog Komisije za študijsko področje, ki mu določi eventualne diferencialne
izpite ali druge obveznosti. Študent enovitega magistrskega študijskega programa farmacija
se lahko v primeru, da je na tem programu opravil študijske obveznosti v obsegu najmanj
180 KT, prepiše v ustrezen letnik magistrskega programa laboratorijska biomedicina.
Komisija za študijsko področje študentu predpiše vsebinsko manjkajoče obveznosti v višini
10 do največ 60 ECTS.

