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/

Informativna mesta in informativni dnevi:
Novo mesto, Na Loko 2:
− 22. 5. 2019 ob 16.30 uri,
− 4. 9. 2019 ob 16.30 uri.

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM TRETJE STOPNJE
SONARAVNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI V STROJNIŠTVU
Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete https://fs.uninm.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.
- 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

Doktorski študijski program
Redni
Sonaravne tehnologije in sistemi v
strojništvu

Izredni
/

10

PRIJAVNI ROKI
1. prijavni rok: od 1. 5. 2019 do 18. 8. 2019
2. prijavni rok: od 1. 9. 2019 do 22. 9. 2019

VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN
TUJE DRŽAVLJANE
Vpisna mesta

Doktorski študijski program
Redni
Sonaravne tehnologije in sistemi v
strojništvu

Izredni
/

3

PRIJAVNI ROKI ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN
TUJE DRŽAVLJANE
1. prijavni rok: od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019

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:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne
pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po
pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k
prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti
naveden sklic na številko prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in
geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato
natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do
zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.
Kot priloge priložite overjene fotokopije diplom iz dodiplomskega in
podiplomskega študija ter originalno potrdilo o opravljenih izpitih iz
dodiplomskega in podiplomskega študija, iz katerega je razvidna povprečna ocena
in ocena diplome, oziroma overjeno kopijo Priloge k diplomi iz dodiplomskega in
podiplomskega študija. Priloge pošljite skupaj s prijavo oz. najkasneje do
zaključka prijavnega roka.
Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z
elektronskim podpisom 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:
Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo
Na Loko 2
8000 Novo mesto

VPISNI ROKI
Vpis sprejetih v 1. prijavnem roku: od 19. 8. 2019 do 30. 8. 2019
Vpis sprejetih v 2. prijavnem roku: od 23. 9. 2019 do 30. 9. 2019
Vpis sprejetih Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih državljanov:
od 2. 9. 2019 do 30. 9. 2019

