
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 

         RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022 
 
 
ZDRAVSTVENA FAKULTETA 
Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana 

 
Elektronski naslov: mihaela.petkovic@zf.uni-lj.si 
Spletna stran: http://www2.zf.uni-lj.si/si/ 

 
Informacije o študiju lahko kandidati dobijo po elektronski pošti in na spletni strani.   
 
Vrsta programa: Magistrski študijski program RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA 
Trajanje študija: 2 leti, 120 kreditnih točk 
Način študija: redni   
Kraj izvajanja: Ljubljana 
Študijski program: Povezava na  predstavitveni zbornik 
 
Vpisni pogoji: v program se lahko vpiše kdor je končal: 

a) študijski program prve stopnje Radiološka tehnologija  
b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (fizika, medicina ali dentalna medicina, 
babištvo, delovna terapija, fizioterapija, ortopedska tehnika, sanitarno inženirstvo, zdravstvena nega in 
fizikalna merilna tehnika), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za 
nadaljevanje študija, iz visokošolskega strokovnega programa radiologija 1. stopnja v obsegu 59 ECTS:  
 

Zap. št. Predmet ECTS 

1 Diagnostične in interventne radiološke metode 1 15 

2 Diagnostične in interventne radiološke metode 2 14 

3 Nuklearno medicinska tehnologija 2 10 

4 Radioterapevtska tehnologija 2 10 

5 Molekulrana biologija in radiobiologija 4 

6 Radiofizika in varstvo pred sevanji 6 

   
c) visokošolski strokovni študijski program Radiologija, sprejet pred 11.6.2004  
d) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004 z drugih 
strokovnih področij (fizika, medicina ali dentalna medicina, babištvo, delovna terapija, fizioterapija, 
ortopedska tehnika, sanitarno inženirstvo, zdravstvena nega in fizikalna merilna tehnika), če kandidat 
pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, iz visokošolskega 
strokovnega programa radiologija 1. stopnja v obsegu 59 ECTS. 

 
Opomba: 
Navedene študijske obveznosti se izvajajo v zimskem semestru, zato mora kandidat, ki želi obveznosti 

opravljati, do konca meseca avgusta 2021 na Komisijo za študijske zadeve ZF nasloviti namero za 

opravljanje obveznosti v študijskem letu 2021/2022. Stroški opravljanja študijskih obveznosti so zaračunani 
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v skladu z veljavnim cenikom UL za tekoče študijsko leto. Vpis v študijski program 2. stopnje bo za 

kandidate tako mogoč v študijskem letu 2022/2023. 

Kandidat mora Zdravstveni fakulteti pred opravljanjem diferencialnih vsebin predložiti tudi potrdilo 

specialista medicine dela o sposobnosti opravljanja del in nalog magistra/ice inženirja/ke radiološke 

tehnologije, saj je študent že v času študija izpostavljen vsem rizičnim dejavnikom, ki jih prinaša poklic, to 

so ionizirajoče sevanje, delo v izmenah, delo z bolnimi in zdravimi ljudmi. Zato mora imeti zdravstveno 

spričevalo, ki izkazuje njegovo zdravstveno stanje za opravljanje prakse v času študija. 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa: 
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede povprečje ocen izpitov in ocene diplomskega dela 
na dodiplomskem študiju. 
 
Število vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in EU:  

 
 Redni Izredni 
Radiološka tehnologija, 2. stopnje 30        0 

 
 

Število vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanjstva in tuje državljane:  

 
 Redni Izredni 
Radiološka tehnologija, 2. stopnje 2        0 

 

Kontaktna oseba za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja je gospod Andrej 
Vrtačnik, elektronski naslov: andrej.vrtacnik@zf.uni-lj.si. 
 
Prijavni rok: do 1. avgusta 2021. 

 

 

Minimalno število vpisanih študentov za izvedbo:  

 
 Redni Izredni 
Radiološka tehnologija, 2. stopnje 5        0 

 

Vsi kandidati, ki se prijavljajo na vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanjstva in tuje 

državljane morajo pri prijavi izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski 

referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega 

pogoja so: 

- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, 

- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim 

jezikom, 

- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega 

strokovnega izobraževanja, s katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik, 

- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem 

izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim 

jezikom, 

- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu, in potrdilo 

(izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 
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Način prijave: 
Prijavo za vpis kandidat odda IZKLJUČNO SAMO preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/.  
Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do zaključka prijavnega roka. 
 
Vpis bo možen le za tiste, ki so predhodno oddali elektronsko prijavnico.  
 
K prijavi je potrebno priložiti: 

1. diplomanti Zdravstvene fakultete: visokošolski strokovni študijski program Radiologija po 
»nebolonjskem« programu: 

-     originalno ali overjeno fotokopijo diplome, 
-     originalno ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih na  
      dodiplomskem izobraževanju, 

 
2. diplomanti drugih visokošolskih organizacij: 

- originalno ali overjeno fotokopijo diplome, 
- originalno ali overjeno fotokopijo potrdila o opravljenih izpitih 
 

3. diplomanti v tujini: 
- kdor je končal enakovredno izobraževanje za radiologijo v tujini. O priznavanju enakovrednosti 

izobraževanj pred vpisom odloča Senat Zdravstvene fakultete. 
 

 
 

K prijavi ni potrebno priložiti prilog: 
 
Študentom, ki so diplomirali po 1.1.2005 na Zdravstveni fakulteti, Univerze v Ljubljani, diplomske 
listine, priloge k diplomi oz. potrdilo o opravljenih obveznostih na dodiplomskem študiju z 
izračunano povprečno oceno študija in oceno diplome, ni potrebno prilagati, ker bo visokošolski 
zavod podatke pridobil po uradni dolžnosti. 
 
 
Prijavni rok: do 6. septembra 2021 (študenti 3. letnika v študijskem letu 2020/21 pošljejo prijave do 6. 
septembra in hkrati na Komisijo za magistrski študij prošnjo za možnost dopolnitve vloge – diplomirati morajo 
do 15. septembra 2021). 
 
Rezultati in objava izbirnega postopka: 
  
Rezultati izbirnega postopka bodo znani 20. septembra 2021. Kandidati bodo o rezultatih obveščeni po 
elektronski pošti. 
 
Vpis:  
Vpis bo možen do vključno 30. septembra 2021. Vpis bo potekal preko študentskega informacijskega 
sistema VIS na naši spletni strani. 
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