Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA,
ki ga izvajajo Biotehniška fakulteta, Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo, Medicinska fakulteta in Veterinarska fakulteta ter Inštitut Jožef
Stefan, Kemijski inštitut in Nacionalni inštitut za biologijo
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/241 85 36;
več informacij na: http://www.unilj.si/studij_na_univerzi/podiplomski_studij/univerzitetni_interdisciplinarni_studijski_programi/bi
omedicina.aspx
Znanstvena področja:
 biokemija in molekularna biologija
 farmacija
 genetika
 klinična biokemija in laboratorijska biomedicina
 medicina – klinična usmeritev
 medicina – temeljna usmeritev
 mikrobiologija
 socialna medicina
 toksikologija
 veterinarska medicina
Trajanje študija: 3 leta
Število vpisnih mest skupaj za državljane RS, članic EU, za Slovence brez
slovenskega državljanstva in tujce: 140
Vpisni pogoji: Na študij se lahko vpišejo diplomanti:
- študijskih programov druge stopnje s področja biomedicinskih, biotehniških in
naravoslovno matematičnih usmeritev;
- študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU in so
ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami po ECTS ali drugih enovitih magistrskih
študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
- študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali
visokošolski strokovni program biomedicinskih, biotehniških in naravoslovno
matematičnih usmeritev. Kandidatom programski svet študija pred vpisom določi
dodatne obveznosti od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS. Kandidati morajo
obveznosti opraviti pred vpisom;
- študijskih programov magisterija znanosti oz. specializacije po končanem
študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz biomedicinskih,
biotehniških in naravoslovno matematičnih smeri. Kandidatom se priznajo
študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS;
- študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe sorodnih študijskih
disciplin iz biomedicinskih, biotehniških in naravoslovno matematičnih smeri,
sprejetih pred 11. 6. 2004.
Na doktorski študijski program Biomedicina se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz.
Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja
tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru, da bo za posamezno znanstveno področje prijavljenih več kandidatov, kot je
razpisanih mest, bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri dosedanjem univerzitetnem
študiju oz. študiju 2. stopnje in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju.
Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:
Povprečna ocena na dosedanjem univerzitetnem študiju oz. študiju 2. stopnje
(brez diplome)
Diplomsko delo in zagovor z oceno 8 ali več
Raziskovalni članek, točkovan po merilih habilitacijske komisije UL (upoštevaje
proporcionalno delitev točk)
Prešernova nagrada na UL (upoštevaje proporcionalno delitev točk)
Prešernova nagrada na fakulteti (ali Krkina nagrada ali mednarodne nagrade,
upoštevaje proporcionalno delitev točk, če je isto delo predloženo za diplomo le
polovico ustreznih točk)
Znanstveno intenzivni predmeti iz dodiplomskega študija
Strokovna specializacija oziroma druga diploma visokošolskega programa
Drugi strokovni podiplomski tečaji z veljavno listino (enomesečni največ 10
kreditov, eno semestrski največ 30 kreditov)

ocena x 10
(ocena – 8) x 3
(od 2 do 8) x 2
6
5
št. kreditov
deljeno 10
6 točk
št. kreditov
deljeno 10

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim številom zbranih točk.

Kraj izvajanja: Ljubljana
Način študija: izredni
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 5. avgusta 2013 izpolniti elektronsko
prijavnico, objavljeno na spletni strani Biomedicine http://www.unilj.si/studij_na_univerzi/podiplomski_studij/univerzitetni_interdisciplinarni_studijski_programi/bi
omedicina.aspx , in jo podpisano skupaj z zahtevanimi prilogami in kopijami dokumentov, s
katerimi dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis na doktorski študijski program
Biomedicina, najkasneje do vključno 5. avgusta 2013 poslati na naslov: Univerza v Ljubljani,
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Biomedicino ali osebno oddati v vložišču
rektorata UL v času uradnih ur. Vpis bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2013 na
članici koordinatorici znanstvenega področja. Kandidati si morajo do vpisa poiskati tudi
mentorja in najkasneje do vpisa predložiti njegovo pisno soglasje o prevzemu mentorstva.
Mentor se mora izkazati z najmanj tremi referencami s področja predvidene teme doktorske
disertacije kandidata in izpolnjevati druge pogoje Univerze v Ljubljani za mentorstvo na
doktorskem študiju.

