Taborska ulica 8
2000 Maribor, Slovenija

26. 7. 2019
Obvestilo o e - vpisu v višje letnike EMŠP Splošna medicina in v absolventski staž za študijsko leto
2019-20
Spoštovane študentke in študenti,
Elektronski vpis (e-vpis) v višji letnik in absolventski staž v študijskem letu 2019/2020 bo odprt od 1. 8.
2019 do 26. 9. 2019, za študente, ki izpolnjujejo redne pogoje za vpis v višji letnik ter absolventski staž.
Pred e-vpisom je potrebno skladno s Pravilnikom o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitvi
študentov na Univerzi v Mariboru ter njegovimi premembami in dopolnitvami (dostopen na
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx) izpolniti anketo o
pedagoškem delu in dejanski obremenitvi študentov.
Nato po navodilih opravite e-vpis in natisnite e-vpisni list. Od 1. 8. 2019 dalje se v času uradnih ur
oglasite v Referatu za študijske zadeve, da uredimo potrebne formalnosti (uradne ure do 30. 8. 2019
so vsak delovnik od 9.30 do 11. ure, od 2. 9. 2019 dalje od 9.30 do 11.00 in od 13.00 do 14.30 ure).
Za vpis potrebujete:
 natisnjen in podpisan E-vpisni list: vljudno prosimo, da preverite oz. dopolnite osebne
podatke - naslov za obveščanje, telefonska številka, študentski e-naslov, davčna številka
 študentsko izkaznico;
 potrdilo o cepljenju proti hepatitisu B, oslovskem kašlju, ošpicam, mumpsu in rdečkam
http://www.mf.um.si/attachments/article/2794/Potrdilo-cepljenje.docx
 stroški vpisa znašajo 25,50 EUR in jih boste poravnali po opravljenem vpisu, na podlagi računa,
ki ga boste prejeli domov.
Študenti, ki morajo skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu plačevati šolnino, naj pred vpisom
kontaktirajo referat MF.
OPOMBA: Naročanje potrdil preko AIPS-a za novo študijsko leto 2019/20 je možno šele, ko je v referatu
potrjen vpis v višji letnik.
Obvestilo o pričetku predavanj in urnik bosta objavljena na oglasni deski fakultete in na spletni strani
fakultete (www.mf.um.si).
POMEMBNO: zadnji dan za e-vpis je 26. 9. 2019; prav tako se morate do 27. 9. 2019 OBVEZNO oglasiti
v referatu MF, da še osebno opravimo vpis.
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