
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME  

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novo mesto, 23. marec 2020 

  



 

 

INFORMATIVNO MESTO IN INFORMATIVNA DNEVA:  

Novo mesto, Na Loko 2 

28. 5. 2020 ob 16.30, 

3. 9. 2020 ob 16.30. 

 

PRIJAVNI ROKI  

Prijavni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU: 

1. prijavni rok: od 1. 5. 2020 do 16. 8. 2020,  

2. prijavni rok: od 1. 9. 2020 do 23. 9. 2020.  

 

Prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane:  

 od 1. 5. 2020 do 31. 8. 2020. 

 

Rok za oddajo prilog k prijavi:  

Ob prijavi oziroma najkasneje do zaključka prijavnega roka. 

 

POSTOPEK PRIJAVE ZA VPIS  

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 

http://portal.evs.gov.si/prijava/.  

 

Če se kandidat prijavlja:  

 S kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavo v eVŠ odda z elektronskim 

podpisom do konca prijavnega roka, določenega z razpisom. Natisnjenega 

obrazca prijave ne pošilja po pošti. Po pošti mora kandidat priporočeno poslati 

tiste priloge k prijavi, ki jih zahteva razpis za vpis in katere je pri izpolnjevanju 

prijave za vpis označil, da jih bo poslal (na prilogi mora biti naveden sklic na 

številko prijave za vpis, naslov je isti kot za pošiljanje prijave za vpis). 

 Z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) prijavo 

v eVŠ odda z elektronskim podpisom do konca prijavnega roka, določenega z 

razpisom. Natisnjenega obrazca prijave ne pošilja po pošti. Po pošti mora 

kandidat priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, ki jih zahteva razpis za vpis 

in katere je pri izpolnjevanju prijave za vpis označil, da jih bo poslal (na prilogi 

mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis, naslov je isti kot za 

pošiljanje prijave za vpis). 

 Z uporabniškim imenom in geslom pošlje kandidat prijavo za vpis elektronsko v 

eVŠ do konca prijavnega roka, obrazec izpolnjene prijave mora nato natisniti, 

podpisati in ga skupaj s prilogami priporočeno poslati po pošti pristojni 

instituciji (visokošolski prijavno-informacijski službi ali visokošolskemu 

zavodu) v roku, določenem z razpisom, ki je lahko največ pet dni po roku, 

določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ, na naslov, ki se 

izpiše v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis. 

 

Priloge k prijavi: 

 overjeni kopiji diplom 1. in 2. stopnje,  

 originalni potrdili o opravljenih izpitih na 1. in 2. stopnji, iz katerih je 

razvidna povprečna ocena in ocena diplomske/magistrske naloge, oziroma 

overjeni kopiji Prilog k diplomi 1. in 2. stopnje. 

 

  



 

 

Priloge za tujce (za priznavanje izobraževanja): 

 izvirnik listine o izobraževanju s katero se kandidat prijavlja na študijski 

program, 

 sodno overjen prevod čistine o izobraževanju v slovenski jezik, 

 dokazilo o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih, 

 kratek kronološki opis celotnega izobraževanja. 

 

Priloge je treba poslati skupaj s prijavo oziroma najkasneje do zaključka 

prijavnega roka. 

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana s 

kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom v eVŠ do zaključka prijavnega 

roka oz. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je 

besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana do 

zaključka prijavnega roka na naslov posamezne fakultete. 

 

VPISNI ROKI  

Kandidati bodo o poteku vpisa obveščeni pisno po zaključenih prijavnih rokih.  

Vpisi bodo potekali:  

Vpisni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU: 

 Vpis sprejetih v 1. prijavnem roku: od 17. 8. 2020 do 30. 8. 2020. 

 Vpis sprejetih v 2. prijavnem roku: od 24. 9. 2020 do 30. 9. 2020. 

 

Vpis sprejetih Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih državljanov:  

 od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020. 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

Na Loko 2, p.p. 111, 8000 Novo mesto 

Tel.: (07) 393-00-19, fax: (07) 393-00-13 

E-pošta: referat@fs-unm.si 

Spletna stran: https://fs.uni-nm.si/  

 

 

 

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM TRETJE STOPNJE 

SONARAVNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI V STROJNIŠTVU 
 
 

Naziv študijskega programa: 

Podiplomski - doktorski študijski program Sonaravne tehnologije in sistemi v 

strojništvu. 

Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete https://fs.uni-

nm.si/sl/program_iii_stopnje/sonaravne_tehnologije_in_sistemi_v_strojnistvu/   
 

Znanstveni naslov 

Doktor znanosti/doktorica znanosti 

 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

 

Kraj in način izvajanja študija 

Novo mesto, Na Loko 2 (izredni študij). 

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 

Po 41. členu Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 75/2016 z dne 30. 11. 

2016) se pri izbiri kandidatov za vpis v doktorske študijske programe upošteva 

uspeh pri študiju druge stopnje (povprečna ocena, ocena magistrskega dela), lahko 

pa tudi uspeh pri izbirnem izpitu, določenem s študijskim programom. 

 

VPIS V 1. LETNIK 

 

Vpisni pogoji 

Po 38.a členu Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 75/2016 z dne 30. 11. 

2016) se v doktorski študijski program lahko vpiše, kdor je končal: 

 študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij), 

 univerzitetni študijski program (stari program), 

 magistrski študijski program (stari program). Tem kandidatom se v 

doktorskem študijskem programu priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 

kreditnih točk. 

https://fs.uni-nm.si/


 

 

 študijski program – enovit magistrski študijski program, če je ovrednoten s 

300 kreditnimi točkami. 
 

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. 

 

Vpisna mesta za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

Lokacija študija Število vpisnih mest 

Novo mesto 10 

 

 

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane 

Lokacija študija Število vpisnih mest 

Novo mesto 3 

 

 

  




