
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZPIS ZA VPIS 

V DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 3. STOPNJE 

UNIVERZE NA PRIMORSKEM 
 

V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022 
 

 

Za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem letu 2021/2022 Univerza na 

Primorskem razpisuje študijski program UP Fakultete za vede o zdravju (UP FVZ):  

 

 Ime študijskega programa 

Doktorski študijski program 3. stopnje 

UP FVZ PREVENTIVA ZA ZDRAVJE 

 

 

UP FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU (UP FVZ) 

Polje 42, 6310 Izola 

SPLETNA STRAN: http://www.fvz.upr.si/ 

Elektronski naslov: info@fvz.upr.si 

Telefon: +386 (5) 66 26 461 

 

UP Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ) v študijskem letu 2021/2022 razpisuje doktorski študijski 

program 3. stopnje Preventiva za zdravje.  

 

* * * * *  

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: PREVENTIVA ZA ZDRAVJE 

VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE  

TRAJANJE ŠTUDIJA: 3 LETA, 180 KREDITNIH TOČK  (ECTS) 

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Izola 

VPISNI POGOJI: 

V 1. letnik se lahko vpiše, kdor je zaključil: 

a) študijski program 2. stopnje, katerega kurikulum obsega področja zdravstva, športa, prehrane, 

naravoslovja ali tehnike; ali 

b) študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski 

študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnih točk po ECTS in traja 5 let, katerega kurikulum 

obsega področja zdravstva, športa, prehrane, naravoslovja ali tehnike; ali 
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c) univerzitetni študijski program (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004), katerega kurikulum 

obsega področja zdravstva, športa, prehrane, naravoslovja ali tehnike ter je kandidat zbral 240 

ECTS; ali 

d) študijski program za pridobitev specializacije in je kandidat pred tem končal visokošolski strokovni 

študijski program, katerega kurikulum obsega področja zdravstva, športa, prehrane, naravoslovja 

ali tehnike (sprejet pred 11. 6. 2004), če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene 

za nadaljevanje študija.  Študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk (ECTS) določi 

pristojna komisija fakultete na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje 

predhodnega študija. Predpisane obveznosti kandidat opravi pred vpisom v doktorski študijski 

program; ali 

e) primerljiv študijski program v tujini iz točke a), b) ali c), po katerem je kandidatu, skladno z 

zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu. 

 

Pred zaključkom prijavnega roka mora kandidat izbrati mentorja in pridobiti njegovo pisno soglasje o 

prevzemu mentorstva. Obrazec je objavljen na spletni strani fakultete. Skupaj z mentorjem pripravita 

Načrt izobraževanja in raziskovanja, v katerem dogovorita izbor izbirnih predmetov in način 

raziskovanja. Načrt potrdi Komisija za znanstveno-raziskovalno delo UP FVZ. 

Pisno soglasje o prevzemu mentorstva kandidat odda ob prijavi na študijski program, načrt 

izobraževanja in raziskovanja pa ob vpisu v študijski program. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov upošteva: 

1. ocena na predhodnem študiju (povprečna ocena ter ocena zaključnega dela predhodnega študija, 

v razmerju 80:20) – 50 %, 

2. ocena pri ustnem izbirnem izpitu – 50 %. 

 

Pri izbirnem izpitu se bo ocenjevala tudi kandidatova predstavitev predhodnega raziskovalnega dela 

ter njegovi predhodni dosežki na znanstvenem in strokovnem področju (objavljeni znanstveni in 

strokovni članki, priznanja, nagrade in drugo). Način točkovanja določi Komisija za raziskovalno 

dejavnost UP FVZ. 

 
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta (1. letnik)  

Preventiva za zdravje 1. letnik 

Izola Izredni 

državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 10 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) 5 

 

Spletna stran, na kateri je objavljen študijski program: http://www.fvz.upr.si/ 

 
 

VPIS V 2. LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE 

NAPREDOVANJE) 

 

Skladno z določbami Meril za prehode med študijskimi programi se lahko v višji letnik doktorskega 

študijskega programa Preventiva za zdravje vpiše kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega 

programa iste stopnje. Prehod je mogoč, če študijska programa: 

- ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov in  

- med katerima se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v 

program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz 

prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega 

programa. 

Prehod med študijskimi programi je vpis v drugi ali višji letnik študijskega programa, kadar gre za 

prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem 
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študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti 

stopnji. 

Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program ter pogoje za vpis v 2. letnik, k i jih 

predpisuje študijski program. 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je 

bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do 

nadaljevanja študija v doktorskem študijskem programu Preventiva za zdravje.  

 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija fakultete. Komisija v 

prijavno-sprejemnem postopku določi letnik, v katerega se lahko kandidat vpiše. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih 

obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja. 

 

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji 

s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik. 

 

Vpisna mesta  

Preventiva za zdravje 2. letnik  

Izola Izredni 

državljani Republike Slovenije in državljani 
članic Evropske unije 

Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s 
številom vpisnih mest za 1. letnik generacije 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci 
(izven EU) 

Število razpisanih vpisnih mest je omejeno s 
številom vpisnih mest za 1. letnik generacije 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

POSTOPKI  ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE  
 

POSTOPKI  ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE SO OBJAVLJENI V DOKUMENTU 

SKUPNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 

3. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022, KI JE PRILOGA RAZPISA. 

 

Na razpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ki želijo študirati v doktorskem študijskem programu 3. 

stopnje, ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že diplomirali ali ne. Diplomiranje ni pogoj za 

prijavo. Kandidati morajo zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis oddati najkasneje do 

predpisanih rokov. 

 

Prijavo za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila kandidat/ka vlaga elektronsko preko 

spletnega portala eVŠ. 

 

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno–sprejemnem postopku veljajo 
poskenirani dokumenti ali fotografije zahtevanih dokumentov. 

 

Vsi prijavljeni kandidati bodo po zaključenem izbirnem postopku prejeli sklep o rezultatu izbirnega 

postopka. 

 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV 

Skupaj s prijavo kandidat/ka posreduje tudi dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev.  

Za vpis v 1. letnik mora kandidat/ka predložiti:  

a. diplomsko listino (sken ali fotografijo originala diplomske listine o zaključenem študiju) – obvezna 

priloga, 



 

 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena 

predhodnega študija) – obvezna priloga, 

c. življenjepis (življenjepis s poudarkom na strokovnih referencah) – obvezna priloga, 

d. soglasje o prevzemu mentorstva – obvezna priloga. 

 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da ima kandidat/ka status študenta/ke) mora kandidat/ka predložiti 

(obvezno): 

a. diplomsko listino (sken ali fotografijo originala diplomske listine o zaključenem študiju predhodne 

stopnje) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (potrdilo o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu, iz 

katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji letnik) – obvezna priloga, 

c. učne načrte (učne načrte predmetov prvega študijskega programa, ki morajo biti žigosani s strani 

visokošolskega zavoda, kjer je kandidat/ka opravljal/a prvi študijski program) – obvezna priloga, 

d. življenjepis (življenjepis kandidata/ke s poudarkom na strokovnih referencah) – obvezna priloga, 

e. soglasje o prevzemu mentorstva – obvezna priloga. 

 

INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI 

V doktorski študijski program 3. stopnje se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili primerljiv študij 

v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku 

priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem 

programu.  

Kandidat/ka, ki je izobraževanje zaključil/a v tujini, dokazuje izpolnjevanje vpisnih pogojev za vpis v 

prvi letnik z odločbo o priznanju tujega izobraževanja. 

Kandidat/ka, ki je zaključil/a primerljiv študij v tujini in že ima odločbo o priznanju izobraževanja za 

namen nadaljevanja izobraževanja, mora k prijavi za vpis v doktorski študijski program obvezno 

priložiti tudi omenjeno odločbo.  

 

POMEMBNO 

Kandidat/ka se mora za vpis v študijski program prijaviti na način in v rokih, kot je zapisano v 

skupnem delu razpisa za vpis v poglavju »PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE«.  

 

Kandidat/ka, ki je zaključil/a primerljiv študij v tujini in še nima odločbe o priznanju izobraževanja, 

mora za priznanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja zaprositi v elektronski 

(spletni) PRIJAVI ZA VPIS na študijski program prek spletnega portala eVŠ: 

http://portal.evs.gov.si/prijava/. Kandidat/ka izpolni podatke, potrebne za postopek priznavanja 

izobraževanja, in priloži zahtevane priloge (navedene so v nadaljevanju).  

 

Prijavo za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila kandidat/ka vlaga elektronsko preko 

spletnega portala eVŠ. 

 

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno–sprejemnem postopku veljajo 
poskenirani dokumenti ali fotografije zahtevanih dokumentov. 

 

DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA  

Za priznanje izobraževanja kandidat/ka zaprosi v PRIJAVI ZA VPIS v doktorski študijski 

program 3. stopnje.  

Skupaj s prijavo posreduje tudi dokazila za priznavanje izobraževanja, in sicer: 

a. diplomsko listino (sken ali fotografijo originala diplomske listine) – obvezna priloga, 

Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bo fakulteta preverjala pri izdajatelju izvirne 

listine oz. pristojnemu organu države izvora listine.  

V kolikor fakulteta ne bo mogla potrditi verodostojnosti listine, bo kandidata/ko 

pozvala, naj pošlje original listin/e o zaključenem izobraževanju v tujini, za katerega želi, 

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


 

 

da se prizna za obravnavo v prijavno-sprejemnem postopku, ki je legaliziran po predpisih in 

glede na državo izvora. 

Zahteve po legalizaciji glede na državo izvora listin/e so navedene v Skupnih določbah 

razpisa za vpis v doktorske študijske programe UP. 

b. prevod diplomske listine v slovenski jezik (zadostuje kopija prevoda diplomske listine iz točke a. 

v slovenski jezik, ki ga je opravil sodno zaprisežen tolmač) – kandidati se predhodno pozanimajo 

na fakulteti, če je prevod diplome potreben,  

c. potrdilo o opravljenih izpitih (potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena 

predhodnega študija) – obvezna priloga, 

d. prevod potrdila o opravljenih izpitih (zadostuje kopija prevoda potrdila o opravljenih izpitih iz točke 

c. v slovenski jezik, ki ga je opravil sodno zaprisežen tolmač) - kandidati se predhodno 

pozanimajo na fakulteti, če je prevod potrdila potreben, 

e. originalno potrdilo ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo oziroma akreditirane univerze, o 

možnosti vpisa kandidata/ke v doktorski študijski program 3. stopnje v matični državi – obvezna 

priloga, 

f. kronološki opis (kratek, kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravijo kandidati sami) 

– obvezna priloga 

g. soglasje o prevzemu mentorstva – obvezna priloga, 

h. sken ali fotografijo osebnega dokumenta na podlagi pisne privolitve kandidata/ke (stran z 

osebnimi podatki kandidata/ke, kjer naj bo razvidno ime, priimek, datum in kraj rojstva ter 

državljanstvo), če je: 

‒ državljan/ka države članice EU: osebno izkaznico ali potni list, 

‒ tuji/a državljan/ka iz države nečlanice EU: potni list. 
Priloga ni obvezna. V kolikor fakulteta potrebuje vpogled v osebni dokument za ugotavljanje istovetnosti in državljanstva 
posameznika/ce, ga/jo bo le-ta k temu pozvala. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 
(Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) v 108. členu določa, da se ne glede na določbe predpisov, ki urejajo 
izvedbo prijavno-sprejemnih postopkov za vpis, v prijavno-sprejemnih postopkih za vpis za študijsko leto 2021/2022 na 
visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti 
preko informacijskega sistema eVŠ, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti. Pristojni organ fakultete je dolžan pridobiti 
in preveriti dokazila, potrebna za prijavo za vpis in priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, kot 
je določeno s predpisi, ki urejajo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev in dokumentacijo, ki mora biti priložena vlogi za 
priznavanje izobraževanja. 

 

Kandidatom svetujemo, da se pred pričetkom urejanja dokazil za priznavanje izobraževanja, 

predhodno pozanimajo na fakulteti. Če bo fakulteta ugotovila, da na osnovi predložene dokumentacije 

o vlogi ne more presojati, lahko od kandidata/ke zahteva, da predloži dodatna dokazila. 

 

DODATNE INFORMACIJE 

Podrobnejše informacije o doktorskem študijskem programu ter prijavi in vpisu so predstavljene na 

informativnih dnevih za podiplomski študij. Termini informativnih dni so objavljeni na spletni strani 

fakultete.  

 

 

 

telefon  

(referat za študente) 

e-pošta spletna stran 

UP FVZ +386 (5) 66 26 461 referat@fvz.upr.si http://www.fvz.upr.si/ 
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