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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 naslednje študijske programe UP Fakultete za humanistične študije (UP FHŠ), 

UP Fakultete za management (UP FM), UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske 

tehnologije (UP FAMNIT), UP Fakultete za turistične študije – Turistice (UP FTŠ Turistice), UP 

Fakultete za vede o zdravju (UP FVZ) in UP Pedagoške fakultete (UP PEF):  

 

 Ime študijskega programa 

Doktorski študijski programi 3. stopnje 

 
 
 
 
UP FHŠ 

ANTROPOLOGIJA 

ARHEOLOGIJA  

GEOGRAFIJA  

JEZIK IN MEDKULTURNOST 

SLOVENISTIKA 

UPRAVLJANJE KULTURNIH VIROV IN ARHIVOV  

ZGODOVINA EVROPE IN SREDOZEMLJA 

UP FM MANAGEMENT 

UP FAMNIT 

MATEMATIČNE ZNANOSTI (v slovenskem in angleškem jeziku) 

OBNOVLJIVI MATERIALI ZA ZDRAVA GRAJENA OKOLJA (v slovenskem in 

angleškem jeziku)  

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA (v slovenskem in angleškem jeziku) 

mednarodni skupni študijski program z University of St Andrews (Škotska) 

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA (COMPUTER SCIENCE) (v angleškem jeziku) 

SUICIDOLOGIJA IN DUŠEVNO ZDRAVJE (v slovenskem in angleškem jeziku) 

UP FTŠ TURISTICA INOVATIVNI TURIZEM 

UP FVZ PREVENTIVA ZA ZDRAVJE 

 

UP PEF 
EDUKACIJSKE VEDE 

ZGODNJE UČENJE IN POUČEVANJE 

 
 

* * * * * * * * * * 
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UP FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE (UP FHŠ) 

Titov trg 5, 6000 Koper 

Spletna stran: www.fhs.upr.si  

Telefon: +386 (5) 66 37 740, +386 (5) 663 77 52 (referat za študente) 

Elektronski naslov: info@fhs.upr.si; referat.podiplomski@fhs.upr.si   

 

Informativni dnevi: 

Kraj  Lokacija junij avgust 

UP Fakulteta za 
humanistične študije 

sedež fakultete, 
Titov trg 5 

četrtek, 17. 6. 2021, 
ob 16. uri 

po dogovoru na 
info@fhs.upr.si 

 

UP Fakulteta za humanistične študije v študijskem letu 2021/2022 razpisuje naslednje doktorske 

študijske programe 3. stopnje: Antropologija, Arheologija, Geografija, Jezik in medkulturnost, 

Slovenistika, Upravljanje kulturnih virov in arhivov ter Zgodovina Evrope in Sredozemlja.  

 
 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: ANTROPOLOGIJA  

VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali 

b) diploma na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 

11. 6. 2004); ali 

c) diploma na študijskem programu za pridobitev specializacije in je kandidat pred tem končal 

visokošolski strokovni študijski program (študijski program, 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 UP FHŠ na podlagi 

individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane 

obveznosti kandidat opravi pred vpisom v doktorski študijski program; ali 

d) diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po        

ECTS in je trajal 5 let; ali 

e) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z 

zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva:  

1) povprečna ocena vseh učnih enot na predhodnem študiju (50 %),  

2) ocena, dosežena na ustnem izbirnem izpitu (intervju) pred komisijo (50 %). Obveznosti izbirnega 

izpita se lahko v obsegu do 30 % nadomestijo z dosežki na znanstvenem in strokovnem področju, ki 

so razvidni iz vloge kandidata za vpis na študij (osnovni podatki o kandidatu). 

 

DODATNA DOKAZILA OB PRIJAVI ZA VPIS 

Skupaj s prijavo kandidati priložijo vlogo, ki obsega:  

1) kratek predlog raziskovanja na doktorskem študiju ter  

2) osnovne osebne podatke kandidata. 

Predlog raziskovanja (7.000–15.000 znakov s presledki, seznam literature ni del seštevka znakov) 

mora biti strukturiran po sklopih in mora vsebovati:  

http://www.fhs.upr.si/
mailto:info@fhs.upr.si
mailto:info@fhs.upr.si
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1) naslovno stran z imenom in priimkom kandidata, predlagani naslov raziskovalne teme v disertaciji 

(v kolikor je to mogoče v tej fazi navesti), ter ime in priimek ter akademski naziv najbolj primernega 

mentorja na doktorskem študiju (v kolikor je to mogoče v tej fazi navesti), 

 2) navedbo in kratek opis tematike (področja) raziskovanja (opredelitev teoretičnih izhodišč 

raziskave, opredelitev raziskovalnega vprašanja (problema) ter ciljev raziskovanja),  

3) predvidene metode dela,  

4) pričakovane rezultate in originalen prispevek k znanosti in  

5) navedbo osnovne literature in virov. 

 

Osnovni podatki o kandidatu morajo vsebovati:  

1) kratek življenjepis (do 2.500 znakov s presledki, lahko tudi v alinejah) z navedbo dosežkov na 

znanstvenem in strokovnem področju in  

2) bibliografijo kandidata (v kolikor obstoji). 

 

Kandidatovo vlogo pregleda strokovna komisija. Komisija kandidata nato v času pred vpisom povabi 

na intervju, kjer se določi najbolj primernega mentorja za predvideno področje raziskave. Intervju je 

tudi priložnost za preoblikovanje raziskovalnega področja z namenom zagotavljanja ustreznega 

mentorstva pri izvajalcih programa. Če so raziskovalne želje kandidata nezdružljive z raziskovalnimi 

podlagami Oddelka za antropologijo in kulturne študije UP FHŠ, se kandidatu odsvetuje vpis. Pred 

vpisom je torej potrebno pridobiti tako soglasje strokovne komisije in mentorja. 

  

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta (1. letnik)  

Antropologija 1. letnik 

Koper Izredni 

državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 5 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) 2 

  

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

NAPREDOVANJE) 

Kandidat lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim 

programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi 

programi. 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje kandidatovega izobraževanja v študijskem 

programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri 

prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov 

študijskih programov. 

Kandidat lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:  

- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program; 

- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, 

oceni, da se kandidatu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa, v katerega kandidat 

prehaja; 

- študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma 

učnih izidov. 

 

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

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

nadaljevanja študija v študijskem programu. 

 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri 

obravnavi poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili 
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za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne 

izpite. 

 

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

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na 

predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o 

priznavanju izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno 

delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete. 

 

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  

Antropologija 2. letnik  3. letnik  

Koper Izredni Izredni 

državljani Republike Slovenije in 
državljani članic Evropske unije 

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

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 

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

 
 

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:  

http://www.fhs.upr.si/sl/studij/3-stopnja 

 
 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: ARHEOLOGIJA 

VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE  

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali 

b) diploma na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 

11. 6. 2004); ali 

c) diploma na študijskem programu za pridobitev specializacije in je kandidat pred tem končal 

visokošolski strokovni študijski program (študijski program, 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 UP FHŠ na podlagi 

individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane 

obveznosti kandidat opravi pred vpisom v doktorski študijski program; ali 

d) diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po        

ECTS in je trajal 5 let; ali 

e) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z 

zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na 

predhodnem študiju (50 %) in ocena zaključnega dela (50 %). 

 

http://www.fhs.upr.si/sl/studij/3-stopnja
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ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta (1. letnik)  

Arheologija 1. letnik 

Koper Izredni 

državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 5 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) 2 

  
 

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

NAPREDOVANJE) 

Kandidat lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim 

programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi 

programi. 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje kandidatovega izobraževanja v študijskem 

programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri 

prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov 

študijskih programov. 

Kandidat lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:  

- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program; 

- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, 

oceni, da se kandidatu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa, v katerega kandidat 

prehaja; 

- študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma 

učnih izidov. 

 

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

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

nadaljevanja študija v študijskem programu. 

 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri 

obravnavi poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili 

za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne 

izpite. 

 

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

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na 

predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o 

priznavanju izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno 

delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete. 

 

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  

Arheologija 2. letnik  3. letnik  

Koper Izredni Izredni 

državljani Republike Slovenije in 
državljani članic Evropske unije 

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

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 

Število razpisanih vpisnih mest 
je omejeno s številom vpisnih 
mest za 1. letnik generacije 
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Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: 
http://www.fhs.upr.si/sl/studij/3-stopnja 

 
 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: GEOGRAFIJA  

VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper  

VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali  

b) diploma na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 

11. 6. 2004); ali   

c) diploma na študijskem programu za pridobitev specializacije in je kandidat pred tem končal 

visokošolski strokovni študijski program (študijski program, 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 UP FHŠ na podlagi 

individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane 

obveznosti kandidat opravi pred vpisom v doktorski študijski program; ali 

d)  diploma na študijskem programu iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu, če je 

ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS in je trajal 5 let; ali 

e) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z 

zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva:  

1) povprečna ocena vseh učnih enot na predhodnem študiju (50 %) in 

2) ocena, dosežena na ustnem izbirnem izpitu (intervju) pred komisijo (50 %). Obveznosti izbirnega 

izpita se lahko v obsegu do 30 % nadomestijo z dosežki na znanstvenem in strokovnem področju, ki 

so razvidni iz vloge kandidata za vpis na študij (osnovni podatki o kandidatu). 

 

DODATNA DOKAZILA OB PRIJAVI ZA VPIS 

Skupaj s prijavo kandidati priložijo vlogo, ki obsega:  

1) kratek predlog raziskovanja na doktorskem študiju ter  

2) osnovne osebne podatke kandidata. 

Predlog raziskovanja (7.000 – 15.000 znakov s presledki, seznam literature ni del seštevka znakov) 

mora biti strukturiran po sklopih in mora vsebovati: 

1) naslovno stran z imenom in priimkom kandidata, predlagani naslov raziskovalne teme v disertaciji 

(v kolikor je to mogoče v tej fazi navesti), ter ime in priimek ter akademski naziv najbolj primernega 

mentorja na doktorskem študiju (v kolikor je to mogoče v tej fazi navesti),  

2) navedbo in kratek opis tematike (področja) raziskovanja (opredelitev teoretičnih izhodišč raziskave, 

opredelitev raziskovalnega vprašanja (problema) ter ciljev raziskovanja),  

3) predvidene metode dela,  

4) pričakovane rezultate in originalen prispevek k znanosti in  

5) navedbo osnovne literature in virov. 

 

Osnovni podatki o kandidatu morajo vsebovati: 

1) kratek življenjepis (do 2.500 znakov s presledki, lahko tudi v alinejah) z navedbo dosežkov na 

znanstvenem in strokovnem področju in  

2) bibliografijo kandidata (v kolikor obstoji). 

 

http://www.fhs.upr.si/sl/studij/3-stopnja
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Kandidatovo vlogo pregleda strokovna komisija. Komisija kandidata nato v času pred vpisom povabi 

na intervju, kjer se določi najbolj primernega mentorja za predvideno področje raziskave. Intervju je 

tudi priložnost za preoblikovanje raziskovalnega področja z namenom zagotavljanja ustreznega 

mentorstva pri izvajalcih programa. Če so raziskovalne želje kandidata nezdružljive z raziskovalnimi 

podlagami Oddelka za geografijo UP FHŠ, se kandidatu odsvetuje vpis. Pred vpisom je torej potrebno 

pridobiti tako soglasje strokovne komisije in mentorja. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta (1. letnik)  

Geografija 1. letnik 

Koper Izredni 

državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 5 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) 2 

  
 

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

NAPREDOVANJE) 

Kandidat lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim 

programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi 

programi. 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje kandidatovega izobraževanja v študijskem 

programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri 

prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov 

študijskih programov. 

Kandidat lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:  

- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program; 

- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, 

oceni, da se kandidatu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa, v katerega kandidat 

prehaja; 

- študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma 

učnih izidov. 

 

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

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

nadaljevanja študija v študijskem programu. 

 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri 

obravnavi poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili 

za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne 

izpite. 

 

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

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na 

predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o 

priznavanju izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno 

delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete. 

 

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

s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.  
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Vpisna mesta  

Geografija 2. letnik  3. letnik  

Koper Izredni Izredni 

državljani Republike Slovenije in 
državljani članic Evropske unije 

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

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 

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

 

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:  

http://www.fhs.upr.si/sl/studij/3-stopnja 

 

 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: JEZIK IN MEDKULTURNOST 

VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper  

VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali  

b) diploma na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 

11. 6. 2004); ali   

c) diploma na študijskem programu za pridobitev specializacije in je kandidat pred tem končal 

visokošolski strokovni študijski program (študijski program, 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 UP FHŠ na podlagi 

individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane 

obveznosti kandidat opravi pred vpisom v doktorski študijski program; ali 

d)  diploma na študijskem programu iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu, če je 

ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS in je trajal 5 let; ali 

e) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z 

zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva:  

1) povprečna ocena vseh učnih enot na predhodnem študiju (50 %) in 

2) ocena, dosežena na ustnem izbirnem izpitu (intervju) pred komisijo (50 %).  

Obveznosti izbirnega izpita se lahko v obsegu do 30 % nadomestijo z dosežki na znanstvenem in 

strokovnem področju, ki so razvidni iz vloge kandidata za vpis na študij (osnovni podatki o kandidatu). 

 

DODATNA DOKAZILA OB PRIJAVI ZA VPIS 

Skupaj s prijavo kandidati priložijo vlogo, ki obsega:  

1) kratek predlog raziskovanja na doktorskem študiju ter  

2) osnovne osebne podatke kandidata. 

Predlog raziskovanja (7.000–15.000 znakov s presledki, seznam literature ni del seštevka znakov) 

mora biti strukturiran po sklopih in mora vsebovati: 

1) naslovno stran z imenom in priimkom kandidata, predlagani naslov raziskovalne teme v disertaciji 

(v kolikor je to mogoče v tej fazi navesti), ter ime in priimek ter akademski naziv najbolj primernega 

mentorja na doktorskem študiju (v kolikor je to mogoče v tej fazi navesti),  

2) navedbo in kratek opis tematike (področja) raziskovanja (opredelitev teoretičnih izhodišč raziskave, 

opredelitev raziskovalnega vprašanja (problema) ter ciljev raziskovanja),  

http://www.fhs.upr.si/sl/studij/3-stopnja
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3) predvidene metode dela,  

4) pričakovane rezultate in originalen prispevek k znanosti in  

5) navedbo osnovne literature in virov. 

Osnovni podatki o kandidatu morajo vsebovati: 

1) kratek življenjepis (do 2.500 znakov s presledki, lahko tudi v alinejah) z navedbo dosežkov na 

znanstvenem in strokovnem področju in  

2) bibliografijo kandidata (v kolikor obstoji). 

 

Kandidatovo vlogo pregleda strokovna komisija. Komisija kandidata nato v času pred vpisom povabi 

na intervju, kjer se določi najbolj primernega mentorja za predvideno področje raziskave. Intervju je 

tudi priložnost za preoblikovanje raziskovalnega področja z namenom zagotavljanja ustreznega 

mentorstva pri izvajalcih programa. Če so raziskovalne želje kandidata nezdružljive z raziskovalnimi 

podlagami Oddelka za italijanistiko UP FHŠ, se kandidatu odsvetuje vpis. Pred vpisom je torej 

potrebno pridobiti tako soglasje strokovne komisije in mentorja. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta (1. letnik)  

Jezik in medkulturnost 1. letnik 

Koper Izredni 

državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 5 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) 2 

  

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

NAPREDOVANJE) 

Kandidat lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim 

programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi 

programi. 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje kandidatovega izobraževanja v študijskem 

programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri 

prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov 

študijskih programov. 

Kandidat lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:  

- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program; 

- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, 

oceni, da se kandidatu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa, v katerega kandidat 

prehaja; 

- študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma 

učnih izidov. 

 

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

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

nadaljevanja študija v študijskem programu. 

 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri 

obravnavi poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili 

za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne 

izpite. 

 

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

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na 

predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o 
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priznavanju izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno 

delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete. 

 

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  

Jezik in medkulturnost 2. letnik  3. letnik  

Koper Izredni Izredni 

državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 3 5 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) 3 5 

 

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:  

http://www.fhs.upr.si/sl/studij/3-stopnja 

 
 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: SLOVENISTIKA  

VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali 

b) diploma na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 

11. 6. 2004); ali 

c) diploma na študijskem programu za pridobitev specializacije in je kandidat pred tem končal 

visokošolski strokovni študijski program (študijski program, 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 UP FHŠ na podlagi 

individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane 

obveznosti kandidat opravi pred vpisom v doktorski študijski program; ali 

d) diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po        

ECTS in je trajal 5 let; ali 

e) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z 

zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva ocena zaključnega dela na 

predhodni stopnji študija (40 %) in povprečna ocena izpitov (60 %). 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta (1. letnik)  

Slovenistika 1. letnik 

Koper Izredni 

državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 5 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) 2 

  
 

 

 

http://www.fhs.upr.si/sl/studij/3-stopnja
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VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE 

NAPREDOVANJE) 

Kandidat lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim 

programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi 

programi. 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje kandidatovega izobraževanja v študijskem 

programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri 

prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov 

študijskih programov. 

Kandidat lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:  

- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program; 

- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, 

oceni, da se kandidatu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa, v katerega kandidat 

prehaja; 

- študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma 

učnih izidov. 

 

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

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

nadaljevanja študija v študijskem programu. 

 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri 

obravnavi poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili 

za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne 

izpite. 

 

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

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na 

predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o 

priznavanju izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno 

delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete. 

 

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  

Slovenistika 2. letnik  3. letnik  

Koper Izredni Izredni 

državljani Republike Slovenije in 
državljani članic Evropske unije 

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

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 

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

 
 

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:  

http://www.fhs.upr.si/sl/studij/3-stopnja 

 
 

* * * * * 

http://www.fhs.upr.si/sl/studij/3-stopnja
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ŠTUDIJSKI PROGRAM: UPRAVLJANJE KULTURNIH VIROV IN ARHIVOV  

VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE  

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali 

b) diploma na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 

11. 6. 2004); ali 

c) diploma na študijskem programu za pridobitev specializacije in je kandidat pred tem končal 

visokošolski strokovni študijski program (študijski program, 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 UP FHŠ na podlagi 

individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane 

obveznosti kandidat opravi pred vpisom v doktorski študijski program; ali 

d) diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po        

ECTS in je trajal 5 let; ali 

e) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z 

zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na 

predhodnem študiju (50 %) in ocena magistrskega oziroma zaključnega dela (50 %). 

 
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta (1. letnik)  

Upravljanje kulturnih virov in arhivov 1. letnik 

Koper Izredni 

državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 5 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) 2 

 

 

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

NAPREDOVANJE) 

Kandidat lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim 

programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi 

programi. 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje kandidatovega izobraževanja v študijskem 

programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri 

prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov 

študijskih programov. 

Kandidat lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:  

- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program; 

- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, 

oceni, da se kandidatu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa, v katerega kandidat 

prehaja; 

- študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma 

učnih izidov. 
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Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu je 

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

nadaljevanja študija v študijskem programu. 

 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri 

obravnavi poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili 

za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne 

izpite. 

 

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

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na 

predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o 

priznavanju izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno 

delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete. 

 
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  

Upravljanje kulturnih virov in 
arhivov 2. letnik  3. letnik  

Koper Izredni Izredni 

državljani Republike Slovenije in 
državljani članic Evropske unije 

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

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 

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

 

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:  
http://www.fhs.upr.si/sl/studij/3-stopnja 

 
 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: ZGODOVINA EVROPE IN SREDOZEMLJA  

VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali  

b) diploma na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred  

11. 6. 2004); ali 

c) diploma na študijskem programu za pridobitev specializacije in je kandidat pred tem končal 

visokošolski strokovni študijski program (študijski program, 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 UP FHŠ na podlagi 

individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane 

obveznosti kandidat opravi pred vpisom v doktorski študijski program; ali 

d) diploma na študijskem programu iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu  (enovit 

magistrski študijski program), če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS in je trajal 5 let; 

http://www.fhs.upr.si/sl/studij/3-stopnja
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e) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z 

zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva:  

1. povprečna ocena vseh učnih enot na predhodnem študiju (50 %) in 

2. ocena, dosežena na ustnem izbirnem izpitu (intervju) pred komisijo (50 %).  

Obveznosti izbirnega izpita se lahko v obsegu do 30 % nadomestijo z dosežki na znanstvenem in 

strokovnem področju, ki so razvidni iz vloge kandidata za vpis na študij (osnovni podatki o kandidatu). 

 
DODATNA DOKAZILA OB PRIJAVI ZA VPIS 

Skupaj s prijavo kandidati priložijo vlogo, ki obsega:  

1. kratek predlog raziskovanja na doktorskem študiju ter  

2. osnovne osebne podatke kandidata. 

Predlog raziskovanja (7.000 – 15.000 znakov s presledki, seznam literature ni del seštevka znakov) 

mora biti strukturiran po sklopih in mora vsebovati: 

1. naslovno stran z imenom in priimkom kandidata, predlagani naslov raziskovalne teme v disertaciji 

(v kolikor je to mogoče v tej fazi navesti), ter ime in priimek ter akademski naziv najbolj primernega 

mentorja na doktorskem študiju (v kolikor je to mogoče v tej fazi navesti),  

2. navedbo in kratek opis tematike (področja) raziskovanja (opredelitev teoretičnih izhodišč raziskave, 

opredelitev raziskovalnega vprašanja (problema) ter ciljev raziskovanja),  

3. predvidene metode dela,  

4. pričakovane rezultate in originalen prispevek k znanosti in  

5. navedbo osnovne literature in virov. 

 

Osnovni podatki o kandidatu morajo vsebovati: 

1. kratek življenjepis (do 2.500 znakov s presledki, lahko tudi v alinejah) z navedbo dosežkov na 

znanstvenem in strokovnem področju in  

2. bibliografijo kandidata (v kolikor obstaja). 

Kandidatovo vlogo pregleda strokovna komisija. Komisija kandidata nato v času pred vpisom povabi 

na intervju, kjer se določi najbolj primernega mentorja za predvideno področje raziskave. Intervju je 

tudi priložnost za preoblikovanje raziskovalnega področja z namenom zagotavljanja ustreznega 

mentorstva pri izvajalcih programa. Če so raziskovalne želje kandidata nezdružljive z raziskovalnimi 

podlagami Oddelka za Zgodovino UP FHŠ, se kandidatu odsvetuje vpis. Pred vpisom je torej 

potrebno pridobiti tako soglasje strokovne komisije in mentorja. 

 
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta (1. letnik)  

Zgodovina Evrope in Sredozemlja 1. letnik 

Koper Izredni 

državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 5 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) 2 

 
 

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

NAPREDOVANJE) 

Kandidat lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim 

programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi 

programi. 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje kandidatovega izobraževanja v študijskem 

programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri 

prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov 

študijskih programov. 

Kandidat lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:  

- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program; 
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- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, 

oceni, da se kandidatu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega 

programa, ki se nanašajo na obvezne predmete študijskega programa, v katerega kandidat 

prehaja; 

- študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma 

učnih izidov. 

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

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

nadaljevanja študija v študijskem programu. 

 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FHŠ, ki pri 

obravnavi poleg sorodnega področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z Merili 

za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne 

izpite. 

 

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

študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Kandidatu se izpiti, ki jih je opravil na 

predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o 

priznavanju izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno 

delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete. 

 
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  

Zgodovina Evrope in 
Sredozemlja 2. letnik  3. letnik  

Koper Izredni Izredni 

državljani Republike Slovenije in 
državljani članic Evropske unije 

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

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 

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

 

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu:  
http://www.fhs.upr.si/sl/studij/3-stopnja 

 
 

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

 

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. 

 

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 O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV 

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

http://www.fhs.upr.si/sl/studij/3-stopnja
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a. diplomsko listino (sken ali fotografijo originala diplomske listine) – obvezna priloga, 

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

na predhodnem študiju, ali priloga k diplomi) – obvezna priloga, 

c. dokazila o dosežkih v strokovnem in raziskovalnem delu (1) kratek življenjepis (do 2.500 znakov 

s presledki, lahko tudi v alinejah) z navedbo dosežkov na znanstvenem in strokovnem področju 

in 2) bibliografija kandidata/ke (v kolikor obstoji) – obvezna priloga. 

 

Poleg zgoraj navedenega mora kandidat/ka za vpis v študijske programe Antropologija, Geografija, 

Jezik in medkulturnost ter Zgodovina Evrope in Sredozemlja priložiti tudi (obvezne priloge): 

a. Predlog raziskovanja - dokument s predlogom raziskovanja (7.000 – 15.000 znakov s presledki, 

seznam literature ni del seštevka znakov) mora biti strukturiran po sklopih in mora vsebovati:  

1. naslovno stran z imenom in priimkom kandidata, predlagani naslov raziskovalne teme v 

disertaciji (v kolikor je to mogoče v tej fazi navesti), ter ime in priimek ter akademski naziv 

najbolj primernega mentorja na doktorskem študiju (v kolikor je to mogoče v tej fazi navesti),  

2. navedbo in kratek opis tematike (področja) raziskovanja (opredelitev teoretičnih izhodišč 

raziskave, opredelitev raziskovalnega vprašanja (problema) ter ciljev raziskovanja),  

3. predvidene metode dela,  

4. pričakovane rezultate in originalen prispevek k znanosti in  

5. navedbo osnovne literature in virov.  

 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da je kandidat diplomant magistrskega študijskega programa (znanstv. 

mag.), sprejetega pred 11. 6. 2004) mora kandidat/ka predložiti: 

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

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

na predhodnem študiju, ali originalna priloga k diplomi) – obvezna priloga, 

c. dokazila o dosežkih v strokovnem in raziskovalnem delu (1) kratek življenjepis (do 2.500 znakov 

s presledki, lahko tudi v alinejah) z navedbo dosežkov na znanstvenem in strokovnem področju 

in 2) bibliografija kandidata (v kolikor obstaja) – obvezna priloga. 

 

Poleg zgoraj navedenega mora kandidat/ka za vpis v študijske programe Antropologija, Geografija, 

Jezik in medkulturnost ter Zgodovina Evrope in Sredozemlja priložiti tudi: 

a. predlog raziskovanja - dokument s predlogom raziskovanja (7.000 – 15.000 znakov s presledki, 

seznam literature ni del seštevka znakov) mora biti strukturiran po sklopih in mora vsebovati:  

1. naslovno stran z imenom in priimkom kandidata/ke, predlagani naslov raziskovalne teme v 

disertaciji (v kolikor je to mogoče v tej fazi navesti), ter ime in priimek ter akademski naziv 

najbolj primernega mentorja na doktorskem študiju (v kolikor je to mogoče v tej fazi navesti),  

2. navedbo in kratek opis tematike (področja) raziskovanja (opredelitev teoretičnih izhodišč 

raziskave, opredelitev raziskovalnega vprašanja (problema) ter ciljev raziskovanja),  

3. predvidene metode dela,  

4. pričakovane rezultate in originalen prispevek k znanosti in  

5. navedbo osnovne literature in virov.  

 

Za vpis v 2. ali 3. letnik doktorskih študijskih programov (v primeru, da ima kandidat/ka status 

študenta/ke) mora kandidat/ka predložiti: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (potrdilo o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu) – 

obvezna priloga,   

b. dokazila o dosežkih v strokovnem in raziskovalnem delu (1) kratek življenjepis (do 2.500 znakov 

s presledki, lahko tudi v alinejah) z navedbo dosežkov na znanstvenem in strokovnem področju 

in 2) bibliografija kandidata/ke (v kolikor obstaja) – obvezna priloga. 

 

Poleg zgoraj navedenega mora kandidat za vpis v študijske programe Antropologija, Geografija, 

Jezik in medkulturnost ter Zgodovina Evrope in Sredozemlja priložiti tudi: 

a. predlog raziskovanja - dokument s predlogom raziskovanja (7.000–15.000 znakov s presledki, 

seznam literature ni del seštevka znakov) mora biti strukturiran po sklopih in mora vsebovati:  
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1. naslovno stran z imenom in priimkom kandidata/ke, predlagani naslov raziskovalne teme v 

disertaciji (v kolikor je to mogoče v tej fazi navesti), ter ime in priimek ter akademski naziv 

najbolj primernega mentorja na doktorskem študiju (v kolikor je to mogoče v tej fazi navesti),  

2. navedbo in kratek opis tematike (področja) raziskovanja (opredelitev teoretičnih izhodišč 

raziskave, opredelitev raziskovalnega vprašanja (problema) ter ciljev raziskovanja),  

3. predvidene metode dela,  

4. pričakovane rezultate in originalen prispevek k znanosti in  

5. navedbo osnovne literature in virov.  

 

INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI 

V doktorske študijske programe 3. stopnje UP FHŠ 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 ali višji 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 3. stopnje 

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 VPIS V 1. LETNIK 

Kandidat/ka mora priložiti: 

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 s strani visokošolskega zavoda.  

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, 
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. V primeru, da je listina o izobraževanju 

v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, prevod ni potreben) – obvezna priloga, 

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

na predhodnem študiju, ali priloga k diplomi) –  obvezna priloga,   

http://portal.evs.gov.si/prijava/
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d. prevod potrdila o opravljenih izpitih na študijskem programu v slovenski jezik (zadostuje kopija 

prevoda potrdila o opravljenih izpitih iz točke c. v slovenski jezik, ki ga je opravil sodno zaprisežen 

tolmač. V primeru, da je potrdilo v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, prevod ni 

potreben) – obvezna priloga, 

e. kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v 

slovenskem, angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik/ca 

listine o izobraževanju oz. zakoniti zastopnik) – obvezna priloga, 

f. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov prvega študijskega programa - programa, ki morajo 

biti žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat/ka opravljal/a študijski program) – 

neobvezna priloga, 

g. 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. 

 

DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA V PRIMERU VPISA V VIŠJI LETNIK  

Kandidat mora priložiti: 

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

se kandidat/ka prijavlja kot diplomant/ka magistrskega študijskega programa, sprejetega pred 11. 

6. 2004. 

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

ki ga je opravil sodno zaprisežen tolmač. V primeru, da je potrdilo v angleškem, italijanskem ali 

hrvaškem jeziku, prevod ni potreben) – obvezna priloga v primeru, da se kandidat/ka prijavlja kot 

diplomant/ka magistrskega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004, 

c. potrdilo o opravljenih izpitih (potrdilo o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu) –  

obvezna priloga,   

d. prevod potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu v slovenski jezik (zadostuje 

kopija prevoda potrdila o opravljenih izpitih iz točke c. v slovenski jezik, ki ga je opravil sodno 

zaprisežen tolmač. V primeru, da je potrdilo v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, prevod 

ni potreben) – obvezna priloga, 

e. kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v 

slovenskem, angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik/ca 

listine o izobraževanju oz. zakoniti zastopnik) – obvezna priloga, 

f. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov prvega študijskega programa - programa, ki morajo 

biti žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat/ka opravljal/a prvi študijski program) 

– neobvezna priloga, 

g. 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. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
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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. 

 

Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo 

izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov 

oziroma informacijah v zvezi s postopkom, kandidati predhodno pozanimajo na fakulteti. 

 

DODATNE INFORMACIJE 

Podrobnejše informacije o podiplomskih študijskih programih ter prijavi in vpisu bodo predstavljene 

na informativnih dnevih za podiplomski študij in na spletnih straneh UP FHŠ.  

 

 

 

telefon  

(referat za študente) 

e-pošta spletna stran 

UP FHŠ +386(5) 663 77 48 referat.podiplomski@fhs.upr.si   www.fhs.upr.si  

 

 

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

UP FAKULTETA ZA MANAGEMENT (UP FM)  

Izolska vrata 2, 6000 Koper 

SPLETNA STRAN: www.fm.upr.si 

Telefon: +386 (5) 610 20 03, +386 (5) 610 20 20 

Elektronski naslov: referat@fm.upr.si  

Informativno mesto: UP FM, Izolska vrata 2, 6000 Koper 

 

UP Fakulteta za management (UP FM) v študijskem letu 2021/2022 razpisuje doktorski študijski  

program 3. stopnje Management.  

 

Termini informativnih dni bodo objavljeni na spletni strani fakultete. 

 

 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: MANAGEMENT 

VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI PROGRAM 3. STOPNJE 

TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 LETA, 240 KREDITNIH TOČK (ECTS) 

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je:  

a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali 

b) diploma na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 

11. 6. 2004); ali 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
mailto:referat.podiplomski@fhs.upr.si
http://www.fhs.upr.si/
http://www.fm.upr.si/
mailto:referat@fm.upr.si
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c) diploma na študijskem programu iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu, če je 

ovrednoten s 300 kreditnimi točkami in je trajal 5 let (enovit magistrski študij); ali 

d) opravljen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program 

za pridobitev specializacije v skupnem obsegu najmanj 240 ECTS; tem kandidatom pristojna 

komisija določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS iz študijskega programa 2. 

stopnje Management, ki jih mora opraviti pred vpisom. 

 

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študijski program v tujini in ki jim je, 

skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov upošteva naslednja merila (skupno 100 točk): 

1. uspeh pri dosedanjem izobraževanju (povprečna ocena izpitov in ocena zaključnega dela) - 

do 40 točk; 

2. uspeh pri ustnem izpitu – do 60 točk. 

Komisija na ustnem izpitu oceni naslednje:  

1. znanstveno-raziskovalni potencial – do 40 točk:  

1. razumevanje znanstvenega raziskovanja, ki ga izkazuje z idejnim osnutkom 

dispozicije raziskave, 

2. kvalitativna ocena potenciala kandidata za doktorski študij; 

2. motivacijo kandidata – do 10 točk:  

1. motivacijo kandidata, kot jo izkazuje v motivacijskem pismu in na razgovoru; 

3. kandidatovo poznavanje urejenosti in upravljanja raziskovalnega sistema v Sloveniji 

–  do 10 točk. 

 
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta (1. letnik)  

Management  1. letnik 

Koper Izredni 

državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 10 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) 2 

 

 

VPIS V VIŠJI 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 Management vpiše kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa 

iste stopnje.  

Prehod je mogoč, če:  

- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program ter pogoje za vpis v višji letnik, ki jih 

predpisuje program, 

- študijska programa ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma 

študijskih izidov in 

- 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 doktorskega študijskega programa 

Management. 

Individualne vloge obravnava pristojna komisija UP FM, ki pri obravnavi upošteva vse obveznosti, ki 

je je kandidat opravil na predhodnem programu in se mu lahko priznajo na podlagi predložitve učnih 

načrtov. Kandidatu pristojna komisija določi študijske obveznosti za dokončanje in letnik, v katerega 

se lahko vpiše. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi diferencialne izpite. 

 

Neposredno v 2. letnik doktorskega študija se lahko vpiše kandidat, ki je: 

- končal magisterij znanosti (program sprejet pred 11. 6. 2004), 
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- končal specializacijo po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe 

(program sprejet pred 11. 6. 2004). 

 

Ob vpisu se kandidatu skladno z zakonom prizna 60 ECTS. Kandidatu pristojna komisija določi 

študijske obveznosti za dokončanje doktorskega programa. Pri tem se upošteva skladnost učnih 

vsebin (predmeti in druge sestavine študijskega programa) iz kandidatovega predhodnega študija z 

učnimi vsebinami doktorskega programa ter primerljivost obsega predmetov v kreditnih točkah. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA kandidati opravijo izbirni izpit po enakem postopku in kriterijih, kot je 

določeno za vpis v 1. letnik študijskega programa. 

 

Vpisna mesta 

Management 2. letnik 

Koper Izredni 

državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 5 

 

 

Spletna stran, na kateri je objavljen študijski program: 
http://www.fm-kp.si/si/program_3_stopnje.html 

 

 

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

POSTOPKI  ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ROK 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. 

 

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 O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV 

Kandidat/ka za vpis v 1. in 2. letnik priloži: 

a. diplomsko listino (sken ali fotografijo originala diplomske listine predhodnega študija) – obvezna 

priloga, 

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

na predhodnem študiju) ali priloga k diplomi – obvezna priloga, 

c. znanstveno delo (dosežke v znanstvenem in strokovnem delu, bibliografija) – obvezna priloga, 

d. življenjepis (kratek življenjepis kandidata) – obvezna priloga. 

 

INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI 

V doktorski študijski program UP FM 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 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.  

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

prvi ali višji letnik z odločbo o priznanju tujega izobraževanja. 

http://www.fm-kp.si/si/program_3_stopnje.html
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Kontaktna oseba za informacije o priznavanju tujega izobraževanja je Mateja Trunk Hrvatin, e-pošta 

mateja.trunkhrvatin@fm-kp.si 

 

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 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 V PRIMERU, DA IMA KANDIDAT TUJO DIPLOMSKO 

LISTINO 

Kandidat/ka priloži: 

a. diplomsko listino (sken ali fotografijo originala diplomske listine tuje institucije) – 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, 
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. potrdilo o opravljenih izpitih (potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena 

študija) ali priloga k diplomi v angleškem jeziku – obvezna priloga, 

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

v slovenski jezik, ki ga je opravil sodno zaprisežen tolmač. V primeru, da je listina v italijanskem, 

hrvaškem ali angleškem jeziku prevod ni potreben – obvezna priloga, 

d. prevod potrdila (zadostuje kopija prevoda potrdila o opravljenih izpitih iz točke b. v slovenski jezik, 

ki ga je opravil sodno zaprisežen tolmač. V primeru, da je potrdilo v italijanskem, hrvaškem ali 

angleškem jeziku prevod ni potreben). Če kandidat/ka priloži prilogo k diplomi v angleškem jeziku 

iz točke b., prevod potrdila ni potreben – obvezna priloga, 

e. kronološki opis (kronološki opis izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše kandidat/ka) – obvezna 

priloga, 

f. spletni naslov Univerze in fakultete na kateri je kandidat/ka zaključil/a izobraževanje in spletno 

povezavo do podatkov o študijskem programu – obvezna priloga. 

g. znanstveno delo (dosežki v znanstvenem in strokovnem delu, bibliografija) – obvezna priloga, 

življenjepis (kratek življenjepis kandidata/ke) – 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 

mailto:mateja.trunkhrvatin@fm-kp.si
http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
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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. 

 

Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo 

izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov 

oziroma informacijah v zvezi s postopkom, kandidati predhodno pozanimajo na fakulteti. 

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP, na naslovu: 

http://www.fm-kp.si/izobrazevanje/priznavanje_tujega_izobrazevanja (v slovenskem jeziku) in 

http://www.fm-kp.si/en/study/programmes_in_english/recognition_of_foreign_education 

 (v angleškem jeziku) 

 

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

 

DODATNE INFORMACIJE 

Podrobnejše informacije o podiplomskih študijskih programih ter prijavi in vpisu bodo predstavljene 

na informativnih dnevih za podiplomski študij in na spletni strani UP FM. Termini informativnih dni 

bodo objavljeni na spletni strani fakultete.  

 

 telefon  

(referat za študente) 

e-pošta spletna stran 

UP FM +386 (5) 610 20 03  

+386 (5) 610 20 20 

referat@fm-kp.si 

 

www.fm-kp.si 

www.fm-kp.si/en 

 

 

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

 
 

UP FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN 

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (UP FAMNIT) 
 

Glagoljaška 8, 6000 Koper 

SPLETNA STRAN: www.famnit.upr.si 

Telefon: +386 (5) 611 75 75 (referat za študente)  

Elektronski naslov: referat@famnit.upr.si 

 

Študijski programi so objavljeni na spletni strani fakultete, na naslovu: 
http://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje. 

 

 

UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) v študijskem 

letu 2021/2022 razpisuje doktorske študijske programe 3. stopnje: Matematične znanosti (v 

slovenskem in angleškem jeziku), Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja (v slovenskem in 

angleškem jeziku), Računalništvo in informatika (v slovenskem in angleškem jeziku), Računalništvo 

in informatika (Computer Science) – mednarodni skupni študijski program z University of St Andrews, 

Škotska (v angleškem jeziku) in Suicidologija in duševno zdravje (v slovenskem in angleškem jeziku). 

 

* * * * * 

http://www.fm-kp.si/izobrazevanje/priznavanje_tujega_izobrazevanja
http://www.fm-kp.si/en/study/programmes_in_english/recognition_of_foreign_education
mailto:referat@fm-kp.si
http://www.fm-kp.si/
http://www.famnit.upr.si/
mailto:referat@famnit.upr.si
http://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje
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ŠTUDIJSKI PROGRAM: MATEMATIČNE ZNANOSTI 

VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

Študijski program je razpisan za izvedbo v slovenskem in angleškem jeziku. 

 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma na študijskem programu 2. stopnje smeri matematike (oziroma drugega strokovnega 

področja); ali 

b) diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami (ECTS); 

ali 

c) diploma na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 

11. 6. 2004) s področja matematike, računalništva in matematike, fizike in drugih naravoslovnih 

ved. 

V doktorski študijski program Matematične znanosti se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so opravili 

matematiki soroden študijski program 2. stopnje (računalništvo ali fizika) ter drugi kandidati, ki so 

končali študijski program 2. stopnje ter uspešno opravili diferencialni izpit iz analize in algebre. 

Individualne vloge obravnava pristojna komisija UP FAMNIT. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri študiju na 2. stopnji (povprečna 

ocena, ocena magistrskega dela). 

 

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

NAPREDOVANJE) 

Pogoji za vpis v 2. letnik: 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

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

izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu 

iste stopnje. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske 

obveznosti kandidata v prvem študijskem programu. 

V višji letnik doktorskega študijskega programa Matematične znanosti se po merilih za prehode vpiše 

kandidat, ki prehaja iz sorodnega doktorskega študijskega programa 3. stopnje, če so izpolnjeni 

naslednji pogoji: 

- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program Matematične znanosti, 

- študijski program, iz katerega kandidat prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc kot doktorski študijski program Matematične znanosti in 

- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv 

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti kandidata). 

V 2. letnik doktorskega študijskega programa Matematične znanosti se po merilih za prehode lahko 

vpiše tudi diplomant sorodnega magistrskega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 

(znanstveni magisterij). 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri 

obravnavi poleg (sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z 

Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi 

diferencialne izpite. 
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Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa v 

tujini in mu je bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica 

do nadaljevanja študija v doktorskem študijskem programu Matematične znanosti. 

 

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: 

Vpisna mesta (za vpis v 1. letnik in v 2. letnik) 

Matematične znanosti 1. letnik 2. letnik 

Koper Izredni Izredni 

izvedba v slovenskem jeziku 

državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 6 6 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) 4 4 

izvedba v angleškem jeziku 

državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 6 6 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) 4 4 

 

 

* * * * *  

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: OBNOVLJIVI MATERIALI ZA ZDRAVA GRAJENA OKOLJA  

VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

Študijski program je razpisan za izvedbo v slovenskem in angleškem jeziku. 

 

VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali 

b) diploma na študijskem programu, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, 

če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami (ECTS) ali drugem enovitem magistrskem študijskem 

programu, ki je ovrednoten s 300 ECTS; ali 

c) diploma na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetem pred 11. 6. 

2004. 

Priporočljiva področja prehodnega izobraževanja so grajeno okolje, gradbeništvo, lesarstvo in 

arhitektura. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo izbrani kandidati glede na uspeh na predhodnem študiju (povprečna 

ocena, ocena zaključnega dela) – 70 % in oceno pri ustnem izbirnem izpitu – 30 %. 

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 pristojna komisija UP FAMNIT. 

 

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

NAPREDOVANJE) 

Pogoji za vpis v 2. letnik: 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 



26/47 
 

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

izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu 

iste stopnje. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske 

obveznosti kandidata v prvem študijskem programu. 

V višji letnik doktorskega študijskega programa Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja se po 

merilih za prehode vpiše kandidat, ki prehaja iz sorodnega doktorskega študijskega programa 3. 

stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program Obnovljivi materiali za zdrava 

grajena okolja, 

- študijski program, iz katerega kandidat prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc kot doktorski študijski program Obnovljivi materiali za zdrava grajena 

okolja in 

- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv 

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti kandidata). 

V 2. letnik doktorskega študijskega programa Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja se po 

merilih za prehode lahko vpiše tudi diplomant sorodnega magistrskega študijskega programa, 

sprejetega pred 11. 6. 2004 (znanstveni magisterij). 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri 

obravnavi poleg (sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z 

Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi 

diferencialne izpite. 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa v 

tujini in mu je bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica 

do nadaljevanja študija v doktorskem študijskem programu Obnovljivi materiali za zdrava grajena 

okolja. 

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: 

Vpisna mesta (za vpis v 1. letnik in 2. letnik) 

Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja Izredni Izredni 

Koper 1. letnik 2. letnik 

izvedba v slovenskem jeziku 

državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 6 6 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) 4 4 

izvedba v angleškem jeziku 

državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 6 6 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) 4 4 

 
 

* * * * *  

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA  

VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE  

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

Študijski program je razpisan za izvedbo v slovenskem in angleškem jeziku. 
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VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali 

b) diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami (ECTS); 

ali 

c) diploma na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 

11. 6. 2004) s področja računalništva in informatike, računalništva in matematike, matematike ali 

elektrotehnike. 

Zaradi uspešnosti pri študiju UP FAMNIT posebej priporoča predhodno izobrazbo s področja 

računalništva in informatike, matematike ali elektrotehnike. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli pri vpisu prednost kandidati s predhodno izobrazbo s področja 

računalništva in informatike, računalništva in matematike, matematike ali elektrotehnike. Pri izbiri 

kandidatov se upošteva uspeh pri študiju na 2. stopnji (povprečna ocena, ocena magistrskega dela) 

in znanstvena odličnost. 

 

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

NAPREDOVANJE) 

Pogoji za vpis v 2. letnik:  

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

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

izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu 

iste stopnje. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske 

obveznosti kandidata v prvem študijskem programu. 

V višji letnik doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika se po merilih za prehode 

vpiše kandidat, ki prehaja iz sorodnega doktorskega študijskega programa 3. stopnje, če so izpolnjeni 

naslednji pogoji: 

- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program Računalništvo in informatika, 

- študijski program, iz katerega kandidat prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc kot doktorski študijski program Računalništvo in informatika in 

- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv 

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti kandidata). 

V 2. letnik doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika se po merilih za prehode 

lahko vpiše tudi diplomant sorodnega magistrskega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 

2004 (znanstveni magisterij). Ti kandidati morajo v 1. semestru študija opraviti še pregledni predmet 

računalništva in informatika, ki ga opravijo namesto enega seminarja 2. letnika. 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri 

obravnavi poleg (sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z 

Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi 

diferencialne izpite. 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa v 

tujini in mu je bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica 

do nadaljevanja študija v doktorskem študijskem programu Računalništvo in informatika. 

 

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

obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja. 
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ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta (za vpis v 1. letnik in v 2. letnik) 

Računalništvo in informatika 1. letnik 2. letnik 

Koper Izredni Izredni 

izvedba v slovenskem jeziku 

državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 6 6 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) 4 4 

izvedba v angleškem jeziku 

državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 6 6 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) 4 4 

 

 

* * * * *  

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA (COMPUTER SCIENCE) 

VRSTA PROGRAMA: MEDNARODNI SKUPNI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE  

PARTNERSKA UNIVERZA: UNIVERSITY OF ST ANDREWS, SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE, ŠKOTSKA  

TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 LETA, 240 KREDITNIH TOČK (ECTS) 

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper, St Andrews (Škotska) 

Mednarodni skupni študijski program je razpisan za izvedbo v angleškem jeziku. 

 

VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali 

b) diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami (ECTS); 

ali 

c) diploma na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 

11. 6. 2004). 

Kandidat mora v prehodno zaključenem študiju doseči povprečno oceno najmanj 8. 

Zaradi uspešnosti pri študiju UP FAMNIT posebej priporoča predhodno izobrazbo s področja 

računalništva in informatike, računalništva in matematike, matematike ali elektrotehnike. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na: 

- povprečno oceno predhodnega študija (povprečna ocena, ocena zaključnega dela) – 30 %, 

- znanstveno odličnost – 70 %. 

Prednost bodo imeli kandidati s predhodno izobrazbo s področja računalništva in informatike, 

računalništva in matematike, matematike ali elektrotehnike.  

 

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

NAPREDOVANJE) 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

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

izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu 

iste stopnje. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske 

obveznosti kandidata v prvem študijskem programu.  
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V višji letnik skupnega doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika se po merilih 

za prehode vpiše kandidat, ki prehaja iz sorodnega doktorskega študijskega programa 3. stopnje, če 

so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program Računalništvo in informatika, 

- študijski program, iz katerega kandidat prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc kot doktorski študijski program Računalništvo in informatika in 

- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv 

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti kandidata).  

V 2. letnik doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika se po merilih za prehode 

lahko vpiše tudi diplomant sorodnega magistrskega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 

2004 (znanstveni magisterij).  

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri 

obravnavi poleg (sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z 

Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi 

diferencialne izpite.  

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega programa v 

tujini in mu je bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica 

do nadaljevanja študija v doktorskem študijskem programu Računalništvo in informatika.  

 

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

obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja (30 %), in znanstveno odličnost (70 

%). 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta 

Računalništvo in informatika (Computer Science) Redni 

Koper, St Andrews (Škotska) 1. letnik 2. letnik 3. letnik 

izvedba v angleškem jeziku 

državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske 
unije 3 2 3 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) 2 3 2 

 
 

* * * * *  

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: SUICIDOLOGIJA IN DUŠEVNO ZDRAVJE  

VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

Študijski program je razpisan za izvedbo v slovenskem in angleškem jeziku. 

 

VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma študijskega programa 2. stopnje; ali 

b) diploma študijskega programa, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ali 

drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS; ali 

c) diploma dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred 

11. 6. 2004); ali 

d) diploma podiplomskega magistrskega študijskega programa (študijski programi, sprejeti pred 11. 

6. 2004). Tem kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS. 
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Priporočljiva področja predhodnega izobraževanja so: psihologija, biopsihologija, medicina, biologija, 

statistika, socialno delo, družboslovje in humanistika. 

 

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študijski program v tujini in ki jim je, 

skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva: 

- povprečna ocena izpitov na predhodnem študiju (60 %), 

- ocena zaključnega dela na predhodni stopnji študija (20 %), 

- število točk zbranih pri izbirnem izpitu (20%). 

 

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

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

članki, priznanja, nagrade in drugo) in motivacijsko pismo. Način točkovanja določi pristojna komisija 

UP FAMNIT. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta 

Suicidologija in duševno zdravje 1. letnik 

Koper Izredni 

izvedba v slovenskem jeziku 

državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 3 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) - 

izvedba v angleškem jeziku 

državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 1 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) 1 

 

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

 

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 doktorskih študijskih programih 3. stopnje 

UP FAMNIT 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 

rokov, ki so navedeni zgoraj. 

 

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 posredujejo kandidati tudi dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev.  

Za vpis v 1. letnik mora kandidat/ka priložiti:  
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a. diplomsko listino (sken ali fotografijo originala diplomske listine o zaključenem študiju 2. stopnje) 

– 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. raziskovalna izjava (predstavitev dosedanjih raziskovalnih izkušenj in zamisli za raziskovalno 

delo), 

e. soglasje predvidenega mentorja (pisno soglasje mentorja o prevzemu mentorstva). 

 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da je kandidat/ka diplomant/ka magistrskega študijskega programa, 

sprejetega pred 11. 6. 2004) mora kandidat/ka priložiti (obvezno): 

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

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 kandidata s poudarkom na strokovnih referencah) – obvezna priloga, 

d. raziskovalna izjava (predstavitev dosedanjih raziskovalnih izkušenj in zamisli za raziskovalno 

delo), 

e. soglasje predvidenega mentorja (pisno soglasje mentorja o prevzemu mentorstva). 

 

Za vpis v 2. ali 3. letnik (v primeru, da ima kandidat/ka status študenta/ke) mora kandidat/ka priložiti 

(obvezno): 

a. 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, 

b. 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, 

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

d. raziskovalna izjava (predstavitev dosedanjih raziskovalnih izkušenj in zamisli za raziskovalno 

delo), 

e. soglasje predvidenega mentorja (pisno soglasje mentorja o prevzemu mentorstva). 

 

RAZGOVOR S KOORDINATORJEM ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA IN SEZNAM POTENCIALNIH MENTORJEV 

Vsi kandidati bodo po oddaji prijave za vpis opravili razgovor s koordinatorjem študijskega 

programa. O terminu razgovora bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni po prejemu prijave za vpis. 

 

Seznam potencialnih mentorjev je objavljen na spletni strani UP FAMNIT (www.famnit.upr.si); gre za 

okviren seznam, ki je v pomoč kandidatom pri iskanju mentorja na doktorskem študiju. 

 

INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI 

V doktorske študijske programe 3. stopnje UP FAMNIT 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 ali višji 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 3. stopnje 

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«.  

 

http://www.famnit.upr.si/
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Kandidat/ka, ki je zaključil 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 priznavanje izobraževanja kandidati zaprosijo V PRIJAVI ZA VPIS v doktorski študijski 

program 3. stopnje.  

Skupaj s prijavo kandidat/ka 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, 
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 (zadostuje kopija prevoda diplomske listine iz točke a. v slovenski jezik, 
ki ga je opravil sodno zaprisežen tolmač) – kandidati se predhodno pozanimajo na UP FAMNIT, 
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 UP FAMNIT, 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 pripravi kandidat/ka) – 
obvezna priloga, 

g. 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. 

 

 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
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DODATNE INFORMACIJE 

Podrobnejše informacije o študijskih programih ter prijavi in vpisu bodo predstavljene na 

informativnem dnevu za podiplomski študij na UP FAMNIT. Datum informativnega dne bo 

določen naknadno in objavljen na spletni strani fakultete. 
  
Kandidati lahko informacije pridobijo tudi na spletni strani www.famnit.upr.si, preko e-pošte na naslov 

referat@famnit.upr.si, ali preko telefona na tel. št. (05) 611 75 75. 

  
  telefon  

(referat za študente) 

e-pošta spletna stran 

UP FAMNIT +386 (5) 611 75 75  referat@famnit.upr.si www.famnit.upr.si 

 
 
 

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

UP FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE - TURISTICA (UP FTŠ 
Turistica) 

Obala 11a, 6320 Portorož 

SPLETNA STRAN: www.turistica.si 

Telefon (referat za študente): +386 (5) 61 770 27, +386 (5) 61 770 28 

Elektronski naslov: referat@fts.upr.si 

 

UP Fakulteta za turistične študije - Turistica v študijskem letu 2021/2022 razpisuje doktorski študijski 

program 3. stopnje Inovativni turizem. 

 

* * * * * 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: INOVATIVNI TURIZEM 

VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE  

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Portorož 

VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali  

b) diploma na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 

11. 6. 2004); ali 

c) diploma na enovitem magistrskem študijskem programu 2. stopnje, če je ovrednoten s 300 

kreditnimi točkami po ECTS in je trajal 5 let. 

 

Z vsemi kandidati bo opravljen ustni razgovor, v katerem bo kandidat predstavil svoje videnje 

študija, ambicije in področja zanimanja.  

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija in 

na osnovi ustnega razgovora, v okviru katerega bodo ovrednoteni: kandidatov/kandidatkin 

življenjepis, morebitne dosedanje objave in izkušnje ter idejna zasnova doktorske dispozicije.  

 

 

http://www.famnit.upr.si/
mailto:referat@famnit.upr.si
mailto:referat@famnit.upr.si
http://www.famnit.upr.si/
http://www.turistica.si/
mailto:referat@fts.upr.si


34/47 
 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta (1. letnik) 

Inovativni turizem 1. letnik 

Portorož Izredni 

državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije 8 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) 4 

 
 

VPIS V VIŠJI 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 Inovativni turizem vpiše kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega 

programa iste stopnje (3. stopnje) ali magistrskega študijskega programa za pridobitev magisterija 

znanosti (pred bolonjski študijski programi).  

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. 

 

Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program. 

 

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

študijskih obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja. 

 

Vloge za prehod med študijskimi programi obravnava Komisija za študijske zadeve 2. in 3. stopnje. 

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

na predhodno opravljene vsebine, določi obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi študij zaključiti v 

novem študijskem programu. Kandidat se lahko vključi v višji letnik drugega študijskega programa, 

če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so 

pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa. 

 

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 

Inovativni turizem 2. letnik 3. letnik 

Portorož Izredni Izredni 

državljani Republike 
Slovenije in državljani 
članic Evropske unije 

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

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

Slovenci brez slovenskega 
državljanstva in tujci (izven 
EU) 

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

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

 

 

Spletna stran, na kateri je objavljen študijski program: https://www.turistica.si/si/studij/podiplomski-
studij/ 

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

 

 

 

 

https://www.turistica.si/si/studij/podiplomski-studij/
https://www.turistica.si/si/studij/podiplomski-studij/
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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. 

 

Ustni razgovori pred prijavo na doktorski študij, v katerem bodo kandidati predstavili svoje 

videnje študija, ambicije in področja zanimanja, bodo izvedeni pred vpisom po predhodnem 

dogovoru s kandidati v prostorih fakultete na naslovu Obala 11 a, Portorož. 

 

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 O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV 

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

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

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

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

na predhodnem študiju, ali priloga k diplomi) – obvezna priloga, 

c. dokazila o dosežkih (dokazila o dosežkih kandidata/ke v strokovnem in raziskovalnem delu (1) 

kratek življenjepis (do 2.500 znakov s presledki, lahko tudi v alinejah) z navedbo dosežkov na 

znanstvenem in strokovnem področju in 2) bibliografija kandidata/ke (v kolikor obstaja)) – 

obvezna priloga. 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da je kandidat/ka diplomant/ka magistrskega študijskega programa, 

sprejetega pred 11. 6. 2004) mora kandidat/ka priložiti: 

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

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

na predhodnem študiju, ali priloga k diplomi) – obvezna priloga, 

c. dokazila o dosežkih (dokazila o dosežkih v strokovnem in raziskovalnem delu (1) kratek 

življenjepis (do 2.500 znakov s presledki, lahko tudi v alinejah) z navedbo dosežkov na 

znanstvenem in strokovnem področju in 2) bibliografija kandidata (v kolikor obstaja)) – obvezna 

priloga. 

Za vpis v 2. ali 3. letnik (v primeru, da ima kandidat/ka status študenta/ke) mora kandidat/ke priložiti: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (potrdilo o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu) – 

obvezna priloga,   

b. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov prvega študijskega programa, ki morajo biti 

žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat/ka opravljal/a prvi študijski program) – 

obvezna priloga, 

c. dokazila o dosežkih (dokazila o dosežkih v strokovnem in raziskovalnem delu (1) kratek 

življenjepis (do 2.500 znakov s presledki, lahko tudi v alinejah) z navedbo dosežkov na 

znanstvenem in strokovnem področju in 2) bibliografija kandidata/ke (v kolikor obstaja)) – 

obvezna priloga. 

 

INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI 

V doktorski študijski program 3. stopnje UP FTŠ Turistica 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 študijskem programu.  
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Kandidat/ka, ki je izobraževanje zaključil/a v tujini, dokazuje izpolnjevanje vpisnih pogojev za vpis v 

prvi ali višji 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 3. stopnje 

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 

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 V PRIMERU VPISA V 1. LETNIK 

Kandidat/ka mora priložiti: 

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, 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. V primeru, da je listina o 

izobraževanju v angleškem ali italijanskem jeziku, prevod ni potreben – obvezna priloga, 

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

ocena na predhodnem študiju, ali priloga k diplomi) –  obvezna priloga,   

d. prevod potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu v slovenski jezik 

(zadostuje kopija prevoda potrdila o opravljenih izpitih iz točke c. v slovenski jezik, ki ga je 

opravil sodno zaprisežen tolmač. V primeru, da je potrdilo v angleškem ali italijanskem jeziku, 

sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga, 

e. kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v 

slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik/ca listine o 

izobraževanju oz. zakoniti zastopnik) – obvezna priloga, 

f. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov prvega študijskega programa, ki morajo biti 

žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat/ka opravljal/a prvi študijski 

program) – neobvezna priloga, 

g. spletni naslov univerze ter fakultete, na kateri je zaključil/a izobraževanje ter spletno 

povezavo do podatkov o študijskem programu – obvezna priloga, 

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

 

DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA V PRIMERU VPISA V VIŠJI LETNIK  

Kandidat/ka mora priložiti: 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (potrdilo o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu) –  

obvezna priloga,   

b. prevod potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu v slovenski jezik (zadostuje 

kopija prevoda potrdila o opravljenih izpitih iz točke a. v slovenski jezik, ki ga je opravil sodno 

zaprisežen tolmač. V primeru, da je potrdilo v angleškem ali italijanskem jeziku, prevod ni 

potreben) – obvezna priloga, 

c. kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v 

slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik/ca listine o 

izobraževanju oz. zakoniti zastopnik) – obvezna priloga, 

d. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov prvega študijskega programa, ki morajo biti 

žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat/ka opravljal/a prvi študijski program) – 

obvezna priloga, 

e. spletni naslov univerze ter fakultete, na kateri je zaključil/a izobraževanje ter spletno povezavo 

do podatkov o študijskem programu – obvezna priloga, 

f. 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. 

 

Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo 

izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov 

oziroma informacijah v zvezi s postopkom, kandidati predhodno pozanimajo na fakulteti. 

 

DODATNE INFORMACIJE 

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

informativnih dnevih za podiplomski študij in na spletni strani UP FTŠ Turistice. Termini informativnih 

dni bodo objavljeni na spletni strani fakultete.  

 

 Telefon  

(referat za študente) 

E-pošta Spletna stran 

UP FTŠ  

Turistica 

+386 (5) 61 770 27 

+386 (5) 61 770 28 

referat@fts.upr.si  www turistica.si 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
mailto:referat@fts.upr.si
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

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 

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 %. 

 

http://www.fvz.upr.si/
mailto:info@fvz.upr.si
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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 

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, ki 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 

 

http://www.fvz.upr.si/
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

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.  
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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, 

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 kandidat i 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 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2610
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
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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/ 

 
 
 

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

 

UP PEDAGOŠKA FAKULTETA (UP PEF) 

Cankarjeva 5, 6000 Koper 

SPLETNA STRAN: www.pef.upr.si 

Elektronski naslov: referat@pef.upr.si 

Telefon: +386 (5) 66 31 271 

 

UP Pedagoška fakulteta (UP PEF) v študijskem letu 2021/2022 razpisuje doktorska študijska 

programa 3. stopnje: Edukacijske vede ter Zgodnje učenje in poučevanje. 
 

* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: EDUKACIJSKE VEDE 

VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE  

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper  

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali 

b) diploma na univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004); ali 

c) diploma na študijskem programu iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu (enovit 

magistrski študijski program), če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na 

predhodnem študiju (60 %) in ocena zaključnega dela na predhodnem študiju (40 %).   

 
 

 

 

mailto:referat@fvz.upr.si
http://www.fvz.upr.si/
http://www.pef.upr.si/
mailto:referat@pef.upr.si
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ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta (1. letnik) 

Edukacijske vede 1. letnik 

Koper Izredni 

državljani Republike Slovenije, državljani članic Evropske unije, 
Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) 12 

 

Če bo za posamezno izvedbo vpisanih manj kot 5 kandidatov, bo študij za to izvedbo potekal v 

prilagojeni obliki. 

 

VPIS V VIŠJI 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 3. stopnje Edukacijske vede vpiše kandidat, ki prehaja iz sorodnega 

študijskega programa iste stopnje ali sorodnega podiplomskega študijskega programa (predbolonjski 

študijski programi). 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. 

Pri prehodu se lahko priznavajo: 

- primerljive študijske obveznosti, ki jih je kandidat opravil v prvem študijskem programu, 

- neformalno pridobljena primerljiva znanja. 

 

Prehod med študijskimi programi je vpis v drugi ali višji letnik visokošolskega študijskega programa, 

kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po 

drugem 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 višji letnik, ki jih 

predpisuje študijski program. 

 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat sorodnega študijskega programa v tujini in mu je 

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

nadaljevanja študija na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Edukacijske vede.  

 

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 bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor ob omejitvi 

vpisa v 1. letnik doktorskega študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede.  

 

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  

Edukacijske vede 2. letnik  3. letnik  

Koper Izredni Izredni 

državljani Republike Slovenije, 
državljani članic Evropske unije, 
Slovenci brez slovenskega 
državljanstva in tujci (izven EU) 

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

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

 

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: http://www.pef.upr.si/ 

http://www.pef.upr.si/
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* * * * * 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: ZGODNJE UČENJE IN POUČEVANJE 

VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE 

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

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali 

b) diploma na univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004); ali 

c) diploma na študijskem programu iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu (enovit 

magistrski študijski program), če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na 

predhodnem študiju (60 %) in ocena zaključnega dela na predhodnem študiju (40 %). 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta (1. letnik) 

Zgodnje učenje in poučevanje 1. letnik 

Koper Izredni 

državljani Republike Slovenije, državljani članic Evropske unije, Slovenci 
brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) 

12 

 

Če bo za posamezno izvedbo vpisanih manj kot 5 kandidatov, bo študij za to izvedbo potekal v 

prilagojeni obliki. 

 

VPIS V VIŠJI 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 3. stopnje Zgodnje učenje in poučevanje vpiše kandidat, ki prehaja iz 

sorodnega študijskega programa iste stopnje sorodnega podiplomskega študijskega programa 

(predbolonjski študijski programi). 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. 

 

Pri prehodu se lahko priznavajo: 

- primerljive študijske obveznosti, ki jih je kandidat opravil v prvem študijskem programu, 

- neformalno pridobljena primerljiva znanja. 

 

Prehod med študijskimi programi je vpis v drugi ali višji letnik visokošolskega študijskega programa, 

kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po 

drugem 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 višji letnik, ki jih 

predpisuje študijski program. 

 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi kandidat sorodnega študijskega programa v tujini in mu je 

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

nadaljevanja študija na doktorskem študijskem programu 3. stopnje Zgodnje učenje in poučevanje.  
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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 bodo kandidati izbrani na podlagi kriterijev, ki veljajo za izbor ob omejitvi 

vpisa v 1. letnik doktorskega študijskega programa 3. stopnje Zgodnje učenje in poučevanje.  

 

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  

Zgodnje učenje in poučevanje 2. letnik 3. letnik 

Koper Izredni Izredni 

državljani Republike Slovenije, 
državljani članic Evropske unije, 
Slovenci brez slovenskega 
državljanstva in tujci (izven EU) 

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

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

 

Spletna stran, na kateri so objavljene informacije o študijskem programu: http://www.pef.upr.si/  

 

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

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. 

 

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 O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV 

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

 

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

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

študiju) – obvezna priloga, 

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

izpitov in ocena zaključnega dela na predhodnem študiju) – obvezna priloga, 

c. kronološki opis (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše 

imetnik/ca listine o izobraževanju oziroma zakoniti zastopnik) – obvezna priloga.   

 

Za vpis v višji letnik (v primeru, da je kandidat/ka diplomant/ka - zaključen magisterij znanosti ali 

specializacija po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe – študijski 

program, sprejet pred 11. 6. 2004) mora kandidat/ka priložiti: 

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

študiju) – obvezna priloga, 

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

izpitov in ocena zaključnega dela na predhodnem študiju) – obvezna priloga, 

c. kronološki opis (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše 

imetnik/ca listine o izobraževanju oziroma zakoniti zastopnik) – obvezna priloga.   

 

http://www.pef.upr.si/
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Za vpis v višji letnik (v primeru, da ima kandidat/ka status študenta/ke, vpisanega/e na drugem 

doktorskem študijskem programu 3. stopnje) mora kandidat/ka priložiti: 

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

študiju) – obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (potrdilo o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu - na 

doktorskem študijskem programu 3. stopnje) – obvezna priloga, 

c. kronološki opis (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše 

imetnik/ca listine o izobraževanju oziroma zakoniti zastopnik) – obvezna priloga.   

 

INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI 

V doktorska študijska programa 3. stopnje UP PEF 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 ali višji 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 3. stopnje 

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 primerljiv študij v tujini in še nima odločbe o priznanju izobraževanja, mora 

za priznanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja zaprositi v elektronski 

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  

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

nadaljevanja izobraževanja, mora prijavi za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje obvezno 

priložiti tudi omenjeno odločbo. 

 

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

namen nadaljevanja izobraževanja, mora ob prijavi za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje 

predložiti še: 

a. diplomsko listino (sken ali fotografijo originala diplomske listine o opravljenem izobraževanju, za 

katerega se želi, da se prizna pravica dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri 

nadaljevanju izobraževanja) – 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, da se prizna 
za obravnavo v prijavno-sprejemnem postopku, ki je legaliziran po predpisih in glede na državo 
izvora. 
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Zahteve po legalizaciji glede na državo izvora listin/e so navedene v Skupnih določbah razpisa 
za vpis v magistrske študijske programe UP. Skupnih določbah razpisa za vpis v doktorske 
študijske programe UP. 

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

ki ga je opravil sodno zaprisežen tolmač, razen v primeru, če organ priznavanja presodi, da 

overjenega prevoda listine o izobraževanju ne potrebuje) – obvezna priloga, 

c. kronološki opis (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše 

imetnik/ca listine o izobraževanju oziroma zakoniti zastopnik) – obvezna priloga, 

d. 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. 

 

Pooblaščena oseba, ki vodi postopek priznavanja izobraževanja lahko zahteva, da vlagatelj/ica priloži 
dodatna dokazila, če so ta potrebna za presojo vloge. 

Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo 

izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov 

oziroma informacijah v zvezi s postopkom, kandidati predhodno pozanimajo na fakulteti. 

 

DODATNE INFORMACIJE 

Podrobnejše informacije o podiplomskih študijskih programih ter prijavi in vpisu so predstavljene na 

informativnih dnevih za podiplomski študij. Kandidati lahko informacije pridobijo tudi na spletni strani 

www.pef.upr.si, preko e-pošte (sporočilo pošljejo na naslov referat@pef.upr.si) ali telefonsko 

(pokličejo na telefonsko številko (05) 66 31 271). 

 
 

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