NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POLOŽNIC ZA PLAČILO IZDAJE SKLEPA (za plačilni nalog UPN):
Plačnik:
Koda namena:
Namen:
Znesek EUR:
Prejemnik:
BIC banke prejemnika:
IBAN prejemnika:
Referenca:
Sklic:

ime, priimek in naslov študenta (obvezno navesti
podatke študenta)
COST
Stroški za izdajo sklepa/odločbe
18,10
UM, Medicinska fakulteta, Taborska ulica 8, 2000
Maribor
BSLJSI2XXX
SI56 0110 0600 0008 753
00
vpisna številka študenta

V primeru plačila ostalih storitev prejmete račun in plačilni nalog po pošti, po opravljeni storitvi.
IZVLEČEK IZ CENIKA 2020/2021:
IZPITI

CENA 2020 (v
EUR brez DDV)

četrto (4) in nadaljnja opravljanja izpita

33,50

opravljanja izpita - za osebe brez statusa

33,50

komisijski izpit

67,00

komisijski izpit (brez statusa)

83,80

izbirni izpit za vpis na podiplomski študij

251,30

ostali posebni izpiti

50,30

IZVEDBA PREDMETA Z IZPITOM
izvedbo predmeta z izpitom za 6. študijsko skupino - na EMAG stopnji

435,50

izvedba predmeta z izpitom - na 3. stopnji

502,50

izvedba računalniških vaj (za osebe brez statusa)

167,50

izvedba laboratorijskih ali kliničnih vaj (za osebe brez statusa)

251,30

IZDAJA DVOJNIKOV
izdaja dvojnikov diplome

1,80

izdaja dvojnikov priloge k diplomi

1,80

izdaja dvojnika študentske izkaznice

6,70

SKLEPI
izdaja sklepa o izdaji dvojnika diplome

18,10

izdaja sklepa o izdaji dvojnika priloge k diplomi

18,10

izdaja sklepa o določitvi pogojev za nadaljevanje študija

18,10

izdaja sklepa o priznavanju učnih enot

18,10

izdaja drugih sklepov

18,10

OSTALI STROŠKI
diplomiranje (mapa za diplomsko listino,...)

16,80

prispevek za podaljšanje veljavnosti študentskih storitev za osebe
brez statusa

11,20

posredovanje osebnih podatkov študentov iz uradnih evidenc
4,50
stroški strokovnega mnenja o enakovrednosti strokovnega ali
znanstvenega naslova

335,00

stroški postopka ugotavljanja in priznavanja znanj in spretnosti pred
vpisom oz. med študijem

167,50

dopolnilni izpit

268,00

ŠOLNINE ZA DODIPLOMSKI IN PODIPLOMSKI ŠTUDIJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021
Enoviti magistrski študij Splošna medicina
1. letnik

6.600,00

2. letnik

6.600,00

3. letnik

6.600,00

4. letnik

6.600,00

5. letnik

6.600,00

6. letnik

6.600,00

Znesek šolnine MF v višini 6.600,00 EUR na letnik velja za študente, ki
bodo sprejeti na redni študij, vendar so pred tem že enkrat ponavljali
oziroma menjali program in s tem izkoristili možnost brezplačnega
študija ter tujce oziroma nedržavljane EU ter Slovence brez
slovenskega državljanstva .
Šolnina za tujce in Slovence brez slov. državljanstva je enaka šolnini za
redni študij za državljane RS, razen v primeru meddržavnih
sporazumov, ki določajo drugače.
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ - šolnina za letnik študija
3. STOPNJA DOKTORSKI PROGRAM – Biomedicinska tehnologija
1. letnik - bolonjski doktorski program

4.802,00

2. letnik - bolonjski doktorski program

4.802,00

3. letnik - bolonjski doktorski program

4.802,00

CENIK STROŠKOV ZA TUJE ŠTUDENTE V PROGRAMIH MOBILNOSTI UNIVERZE V MARIBORU ZA
ŠTUD. LETO 2020/2021
1)
A.

B.

Cena 2020 (v
EUR brez DDV)

VRSTA STROŠKOV
Dokumenti
študentska izkaznica

5,00

hologramska nalepka

0,50

Storitve
prispevek za informacijski sistem UM, ki ga
uporabljajo študenti
Skupaj

14,00
19,50

