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POGOJI ZA REDNO / IZJEMNO NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK 
IN PONAVLJANJE LETNIKA 

 
 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM BABIŠTVO 1. stopnja 
 
Študent mora imeti za vpis v višji letnik opravljene vse vaje in prakso, na katero je bil razpisan, ter ustrezno 
število kreditnih točk: 
 - za vpis v 2. letnik je treba doseči najmanj 54 kreditnih točk 1. letnika, 
 - za vpis v 3. letnik je treba doseči 60 kreditnih točk 1. letnika in najmanj 54 kreditnih točk iz 2. letnika.  
 
Komisija za študijske zadeve lahko študentu izjemoma odobri napredovanje v višji letnik:  
- v 2. letnik, če je v 1. letniku dosegel najmanj 44 kreditnih točk,  
- v 3. letnik, če je dosegel 60 kreditnih točk 1. letnika in najmanj 44 kreditnih točk iz 2. letnika.  
 
Pogoj za napredovanje iz 1. letnika v 2. letnik so opravljeni izpiti pri predmetih Anatomija in fiziologija s 
patologijo, Reproduktivno zdravje in etika ter Babištvo in babiška praksa 1.  
 
Pogoj za napredovanje iz 2. letnika v 3. letnik so opravljeni izpiti pri predmetih Porodništvo in ginekologija, 
Zdravstveno varstvo otrok, Babištvo in babiška praksa 2.  
 
Možnost izjemnega napredovanja lahko študent izkoristi enkrat za prehod iz 1. v 2. letnik in enkrat za prehod 
iz 2. v 3. letnik.  
 
Razlogi, ki so opravičeni, so navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.  
 
Študent lahko med študijem enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program tudi zaradi 
neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu. Študent lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 
kreditnih točk. 

 
 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM DELOVNA TERAPIJA 1. stopnja 
 
Študenti morajo imeti za vpis v višji letnik opravljene vse vaje in klinično prakso ter za vpis v posamezni letnik 
ustrezno število kreditnih točk: 
- za vpis v 2. letnik je treba doseči najmanj 54 kreditnih točk 1. letnika, od tega obvezno opravljene obveznosti 
pri predmetu Funkcionalna anatomija in kineziologija, 
- za vpis v 3. letnik je treba doseči 60 kreditnih točk 1. letnika in najmanj 54 kreditnih točk 2. letnika.  
 
Komisija za študijske zadeve lahko študentu izjemoma odobri napredovanje v višji letnik:  
- v 2. letnik, če je v 1. letniku dosegel najmanj 45 kreditnih točk, od tega obvezno opravljene obveznosti pri 
predmetu Funkcionalna anatomija in kineziologija, 
- v 3. letnik, če je dosegel 60 kreditnih točk 1. letnika in najmanj 45 kreditnih točk 2. letnika. 
 
Razlogi, ki so opravičeni, so navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.  
 
Študent lahko ponavlja letnik enkrat ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v 
prejšnjem študijskem programu. Študent lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj 54 ECTS predhodnega in 
najmanj 30 ECTS tekočega letnika. 
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VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM FIZIOTERAPIJA 1. stopnja 
 
Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, določene s 
študijskim programom za vpis v višji letnik. Za vpis v višji letnik mora imeti potrjen predhodni letnik s 
frekvencami z vseh vsebinskih področij predmetov, opravljene vse vaje in praktično usposabljanje ter 
naslednje število kreditnih točk po ECTS: 
 - za vpis v 2. letnik doseženih najmanj 54 ECTS 1. letnika.  
 
Obvezno mora imeti opravljene naslednje predmete iz 1. letnika: Anatomija in fiziologija s patologijo, Biofizika 
z biomehaniko, Biomedicinski temelji fizioterapije, Funkcionalna anatomija in fiziologija gibalnega sistema ter 
Ocenjevalne metode v fizioterapiji. Od drugih predmetov 1. letnika mora študent zbrati še najmanj 14 ECTS.  
 
- Za vpis v 3. letnik doseženih 60 ECTS 1. letnika in najmanj 54 ECTS 2. letnika.  
 
Obvezno mora imeti opravljene naslednje predmete iz 2. letnika: Osnove klinične medicine 2, Inštrumentalna 
fizioterapija, Kinezioterapija, Patološka fiziologija, Manualna terapija, Kardiorespiratorna fizioterapija in 
Praktično usposabljanje 1.  
 
Komisija za študijske zadeve Zdravstvene fakultete lahko študentu izjemoma odobri napredovanje v višji 
letnik, če ima za to opravičljive razloge:  
- v 2. letnik, če je v 1. letniku dosegel najmanj 40 ECTS;  
- v 3. letnik, če je v 1. letniku dosegel 60 ECTS in najmanj 40 ECTS v 2. letniku ter Praktično usposabljanje 1.  
 
Za opravičljive razloge se štejejo razlogi, ki jih določa Statut Univerze v Ljubljani in Pravila o organiziranosti in 
delovanju Zdravstvene fakultete. 
 
Za ponavljanje letnika mora študent izpolnjevati naslednje pogoje:  
- 1. letnik, če je dosegel več kot 30 in manj kot 54 ECTS 1. letnika; 
- 2. letnik, če je dosegel 60 ECTS 1. letnika in več kot 30 ter manj kot 49 ECTS 2. letnika; 
- 3. letnik, če je dosegel 60 ECTS 1. letnika, 60 ECTS 2. letnika in več kot 30 ECTS 3. letnika.  
 
V izjemnih primerih določa pogoje za ponavljanje komisija za študijske zadeve Zdravstvene fakultete. Študent, 
ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom, lahko med študijem enkrat ponavlja letnik ali 
enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu. 
 
 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM LABORATORIJSKA ZOBNA PROTETIKA 
1. stopnja 

 
Študenti morajo imeti za vpis v višji letnik potrjen predhodni letnik s frekvencami iz vseh predmetov, opravljene 
vse vaje in prakso ter za vpis v posamezni letnik naslednje število kreditnih točk za posamezni letnik: 
- za vpis v 2. letnik doseženih najmanj 50 kreditnih točk 1. letnika, 
- za vpis v 3. letnik doseženih 60 kreditnih točk 1. letnika in najmanj 50 kreditnih točk 2. letnika.  
 
Komisija za študijske zadeve lahko študentu izjemoma odobri napredovanje v višji letnik: 
- v 2. letnik, če je v 1. letniku dosegel najmanj 45 kreditnih točk, 
- v 3. letnik, če je dosegel 60 kreditnih točk 1. letnika in najmanj 45 kreditnih točk 2. letnika.  
 
Za opravičene razloge štejejo razlogi, navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani. Študent lahko v času študija 
enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem 
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študijskem programu. Študent lahko ponavlja 1. letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk in 2. letnik, če 
doseže 60 kreditnih točk 1. letnika ter 30 kreditnih točk 2. letnika. 

 
 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM ORTOTIKA IN PROTETIKA 
1. stopnja 

 
Študenti morajo imeti za vpis v 2. letnik opravljene vse vaje ter najmanj 51 kreditnih točk 1. letnika. Obvezno 
morajo imeti opravljene naslednje predmete iz 1. letnika: Biofizika, Osnove biomedicine, Anatomija in 
fiziologija s patologijo, Kemija in tehnologija materialov, Specialna biomehanika in Klinična praksa 1.  
 
Študenti morajo imeti za vpis v 3. letnik 60 kreditnih točk 1. letnika in najmanj 45 kreditnih točk 2. letnika. 
Obvezno morajo imeti opravljene naslednje izpite iz 2. letnika: Ocenjevanje funkcije gibalnega sistema, 
Protetika, Nadzor in upravljanje gibanja, Računalništvo in osnove CAD/CAM, Tehnični pripomočki.  
 
Komisija za študijske zadeve lahko študentu izjemoma odobri napredovanje v višji letnik: 
- v 2. letnik, če je v 1. letniku dosegel najmanj 40 kreditnih točk, 
- v 3. letnik, če je dosegel 60 kreditnih točk 1. letnika in najmanj 42 kreditnih točk 2. letnika.  
 
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve 
obveznosti v prejšnjem študijskem programu. Študent lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih 
točk. 

 
 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM RADIOLOŠKA    TEHNOLOGIJA 1. stopnja 
 
Študenti morajo imeti za vpis v višji letnik potrjen predhodni letnik s frekvencami vseh predmetov, opravljene 
vse vaje in klinično prakso ter ustrezno število kreditnih točk: 
- za vpis v 2. letnik je treba doseči najmanj 54 kreditnih točk 1. letnika, 
- za vpis v 3. letnik je treba doseči 60 kreditnih točk 1. letnika in najmanj 54 kreditnih točk 2. letnika.  
 
Komisija za študijske zadeve lahko študentu izjemoma odobri napredovanje v višji letnik: 
- v 2. letnik, če je v 1. letniku dosegel najmanj 45 kreditnih točk, 
- v 3. letnik, če je dosegel 60 kreditnih točk 1. letnika in najmanj 45 kreditnih točk 2. letnika.  
 
Razlogi, ki so opravičeni, so navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani. Komisija za študijske zadeve lahko 
študentki, ki je med študijem zanosila (nosečnici ni dovoljeno delo z ionizirajočimi sevanji), izjemoma odobri 
napredovanje v višji letnik: 
- v 2. letnik, če je v 1. letniku dosegla najmanj 30 kreditnih točk, 
- v 3. letnik, če je dosegla 60 kreditnih točk 1. letnika in najmanj 30 kreditnih točk 2. letnika.  
 
Študent lahko ponavlja letnik enkrat ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v 
prejšnjem študijskem programu. Letnik lahko ponavlja, če doseže najmanj 30 kreditnih točk. 
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM SANITARNO INŽENIRSTVO 1. stopnja 
 
Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse obveznosti, predpisane z učnim 
načrtom in dosegel najmanj 54 kreditnih točk ECTS predhodnega letnika. V 2. letnik se tako lahko vpiše, če 
ima opravljene vse vaje in najmanj 54 kreditnih točk 1. letnika. V 3. letnik se lahko vpiše, če ima opravljene vse 
obveznosti iz 1. letnika, vse vaje in strokovno prakso 2. letnika ter najmanj 54 kreditnih točk 2. letnika. V 4. 
letnik se lahko vpiše, če ima opravljene vse obveznosti 1. in 2. letnika, strokovno prakso 3. letnika in najmanj 
54 kreditnih točk 3. letnika.  
 
Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim 
programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to upravičene razloge, ki jih določa Statut UL (materinstvo, 
daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno 
sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze).  
 
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se študent lahko vpiše v višji letnik, če zbere najmanj 45 kreditnih točk po 
ECTS. O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča Komisija za študijske zadeve Zdravstvene fakultete.  
 
Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje. Sklep o 
tem sprejme Senat ZF na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja Komisije za študijske zadeve 
Zdravstvene fakultete. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.  
 
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko po 
trenutno veljavni zakonodaji v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk po 
ECTS. 

 
 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM ZDRAVSTVENA NEGA 1. stopnja 
 
Študent mora imeti za vpis v višji letnik potrjen predhodni letnik s frekvencami iz vseh predmetov, opravljene 
vse vaje in vsa klinična usposabljanja, na katera je bil razpisan in za vpis v posamezni letnik naslednje število 
kreditnih točk: 
- za vpis v 2. letnik mora imeti opravljene vse vaje in klinična usposabljanja, na katera je bil razpisan ter zbrati 
najmanj 54 kreditnih točk 1. letnika, 
- za vpis v 3. letnik mora imeti 60 kreditnih točk 1. letnika, vse vaje in strokovno prakso ter najmanj 54 točk, 
doseženih v 2. letniku.  
 
Komisija za študijske zadeve lahko študentu izjemoma odobri napredovanje v višji letnik: 
- v 2. letnik, če je po predmetniku 1. letnika dosegel najmanj 44 kreditnih točk,  
- v 3. letnik, če je dosegel 60 kreditnih točk 1. letnika in najmanj 44 kreditnih točk 2. letnika.  
 
Za opravičene razloge štejejo razlogi, navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.  
 
Študent lahko letnik ponavlja enkrat ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v 
prejšnjem študijskem programu. Študent lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk v letniku, ki 
ga želi ponavljati, in ima (če želi ponavljati 2. ali 3. letnik) opravljene vse študijske obveznosti v predhodnih 
letnikih. 
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ŠTUDIJSKI PROGRAM FIZIOTERAPIJA 2. stopnja 
 
Študenti morajo za vpis v 2. letnik doseči najmanj 50 kreditnih točk po ECTS.  
 
Komisija za študijske zadeve lahko študentu izjemoma odobri napredovanje v 2. letnik, če je v 1. letniku 
dosegel najmanj 40 kreditnih točk po ECTS. Za opravičene razloge se štejejo razlogi, navedeni v Statutu 
Univerze v Ljubljani. 
 
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve 
obveznosti v prejšnjem študijskem programu. Študent lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih 
točk po ECTS. 
 

 

 
ŠTUDIJSKI PROGRAM RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA 2. stopnja 

 
Študenti morajo za vpis v 2. letnik doseči najmanj 50 kreditnih točk po ECTS.  
 
Komisija za študijske zadeve lahko študentu izjemoma odobri napredovanje v 2. letnik, če je v 1. letniku 
dosegel najmanj 40 kreditnih točk po ECTS. Za opravičene razloge se štejejo razlogi, navedeni v Statutu 
Univerze v Ljubljani. 
 
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve 
obveznosti v prejšnjem študijskem programu. Študent lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih 
točk po ECTS. 

 
 

ŠTUDIJSKI PROGRAM SANITARNO INŽENIRSTVO 2. stopnja 
 
Študij traja eno leto, v katerem je potrebno opraviti obveznosti v obsegu 60 ECTS. 

 
 

ŠTUDIJSKI PROGRAM ZDRAVSTVENA NEGA 2. stopnja 
 
Študenti morajo za vpis v 2. letnik doseči najmanj 50 kreditnih točk po ECTS.  
 
Komisija za študijske zadeve lahko študentu izjemoma odobri napredovanje v 2. letnik, če je v 1. letniku 
dosegel najmanj 40 kreditnih točk po ECTS. Za opravičene razloge se štejejo razlogi, navedeni v Statutu 
Univerze v Ljubljani. 
 
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve 
obveznosti v prejšnjem študijskem programu. Študent lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih 
točk po ECTS. 

 
 
 
 
 
 


