
PRIZNAVANJE PREDMETOV MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI 2. STOPNJE 
(MŠP) UL FKKT  

Študijski programi: MŠP Kemija (MŠP KE), MŠP Biokemija (MŠP BK), MŠP Kemijsko 
inženirstvo (MŠP KIN), MŠP Tehniška varnost (MŠP TV), MŠP Kemijsko izobraževanje 
(MŠP KIZ) 

1. Priznavanje predmetov drugih MŠP UL FKKT na MŠP KIZ

Pri vzporednem študiju:

- prvotni ŠP: MŠP KE, drugi (vzporedni) ŠP: MŠP KIZ;

- prvotni ŠP: MŠP BK, drugi (vzporedni) ŠP: MŠP KIZ;

se med MŠP prizna naslednje predmete:

a) Opravljeni obvezni predmet Bioorganska kemija (MŠP BK, BI2T03) ali opravljeni
obvezni predmet Organska kemija (MŠP KE, KE213) se prizna za opravljeni obvezni
predmet Organska kemija (MŠP KIZ, KE213).

b) Opravljeni obvezni predmet Bioanorganska kemija (MŠP BK, BI215) ali opravljeni
obvezni predmet Anorganska kemija (MŠP KE, KE211) se prizna za opravljeni obvezni
predmet Anorganska kemija (MŠP KIZ, KE211).

c) Opravljeni obvezni predmet Fizikalna kemija II (MŠP KE, KE214) ali opravljeni obvezni
predmet Biofizikalna kemija I (MŠP BK, BI213) se prizna za opravljeni obvezni predmet
Biofizikalna kemija I (MŠP KIZ, BI213).

d) Opravljeni strokovni izbirni predmet Bioanalizna kemija (MŠP BK, BI2T04) ali opravljeni
obvezni predmet Napredne inštrumentalne analizne tehnike (MŠP KE, KE222) se prizna za
opravljeni obvezni predmet Napredne inštrumentalne analizne tehnike (MŠP KIZ, KE222).

e) Opravljeni strokovni izbirni predmeti (dva ali trije) na katerem koli drugem MŠP na UL
FKKT (MŠP KE, MŠP BK, MŠP KIN, MŠP TV) se priznajo za opravljene strokovne izbirne
predmete na MŠP KIZ.

f) Največ en opravljen splošni izbirni predmet na katerem koli MŠP na UL FKKT (MŠP KE,
MŠP BK, MŠP KIN, MŠP TV) se prizna za opravljen splošni izbirni predmet na MŠP KIZ.

g) Pri predmetu Magistrsko delo na MŠP KIZ (IZO223, 15 KT) je mentor študentu lahko
njegov mentor na MAG KE ali MAG BK. V takem primeru lahko študent za temo
magistrskega dela na MŠP KIZ izbere isto temo kot za magistrsko delo na MAG KE ali
MAG BK, vendar jo mora nadgraditi s pedagoškimi vsebinami in pripravo učne ure v skladu
z obliko, predvideno v predmetniku za gimnazijo, potrjenem s strani Strokovnega sveta RS za
splošno izobraževanje.

Enaka priznavanja predmetov so predvidena tudi v primeru, če se študent po merilih za 
prehode prepiše z MŠP KE ali MŠP BK na MŠP KIZ. 



2. Priznavanje predmetov MŠP KIZ na MŠP KE in MŠP BK

Pri vzporednem študiju:

- prvotni ŠP: MŠP KIZ, drugi (vzporedni) ŠP: MŠP KE;

- prvotni ŠP: MŠP KIZ, drugi (vzporedni) ŠP: MŠP BK;

se med MŠP prizna naslednje predmete:

a) Opravljeni obvezni predmet Organska kemija (MŠP KIZ, KE213) se prizna za opravljeni
obvezni predmet Organska kemija (MŠP KE, KE213) ali za opravljeni obvezni predmet
Bioorganska kemija (MŠP BK, BI2T03).

b) Opravljeni obvezni predmet Anorganska kemija (MŠP KIZ, KE211) se prizna za
opravljeni obvezni predmet Anorganska kemija (MŠP KE, KE211) ali za opravljeni obvezni
predmet Bioanorganska kemija (MŠP BK, BI215).

c) Opravljeni obvezni predmet Biofizikalna kemija I (MŠP KIZ, BI213) se prizna za
opravljeni obvezni predmet Biofizikalna kemija I (MŠP BK, BI213).

d) Opravljeni obvezni predmet Napredne inštrumentalne analizne tehnike (MŠP KIZ, KE222)
se prizna za opravljeni obvezni predmet Napredne inštrumentalne analizne tehnike (MŠP KE,
KE222) ali za opravljeni strokovni izbirni predmet Bioanalizna kemija (MŠP BK, BI2T04).

e) Opravljeni strokovni izbirni predmeti na MŠP KIZ se priznajo za opravljene strokovne
izbirne predmete na MŠP KE ali MŠP BK, če so evidentirani kot strokovni izbirni predmeti
na ustreznem (istem) MŠP.

f) Opravljen splošni izbirni predmet na MŠP KIZ se prizna za opravljen splošni izbirni
predmet na MŠP KE ali MŠP BK.

Enaka priznavanja predmetov so predvidena tudi v primeru, če se študent po merilih za 
prehode prepiše z MŠP KIZ na MŠP KE ali MŠP BK. 
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Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je na svoji 32. redni seji, dne 20. 
11. 2020, v skladu z 79. členom Pravil o organiziranosti in delovanju UL FKKT, sprejel naslednji 

SKLEP 4.7/32rs/20

Senat UL FKKT potrdi priznavanje predmetov med magistrskimi študijskimi programi 2. stopnje UL 
FKKT iz seznama, ki je priloga tega sklepa. Sklep Senata UL FKKT velja do prve spremembe 
predmetnikov MŠP Kemijsko izobraževanje, MŠP Kemija ali MŠP Biokemija, ki vključuje katerega od 
poimensko navedenih predmetov.
              

Prof. dr. Jurij Svete, dekan

V vednost:
- Skrbniki študijskih programov
- Prodekanja prof. dr. Helena Prosen
- Ga. Maja Belavič
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