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FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

Podiplomski študijski program Ekonomika in tehnike konservatorstva 
arhitekturne in krajinske dediščine 

Razpisujemo vpis v:  
triletni doktorski študij, ki vsebuje enoletni program za izpopoljnjevanje. Študij se izvaja v 

Benetkah.  

Splošni vpisni pogoji:  
na doktorski študijski program Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in 

krajinske dediščine se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili:  

 študijski program druge stopnje;  

 dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;  

 enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;  

 dosedanje študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali 

visokošolski strokovni program, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu 

30 do 60 kreditnih točk;  

 izobraževanje v tujini, enakovredno navedenim programom.  

Vpisna mesta:  

30 na rednem študiju  

Merila za izbiro:  
v primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, Znanstveni svet 

podiplomskega študijskega programa razvrsti in izbere kandidate glede na uspeh pri 

dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov).  

Dodatne informacije:  
tel: (0039) 041 529 9663, (0039) 041 529 9662  

e-pošta: sasa.dobricic@ung.si 
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Podiplomski študijski program Fizika 

Razpisujemo vpis v: 

triletni doktorski študij.  

Vpisni pogoji: 

na doktorski študijski program Fizika se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so 

zaključili:  

 študijski program druge stopnje;  

 dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;  

 enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;  

 dosedanje študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali 

visokošolski strokovni program, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu 

od 30 do 60 kreditnih točk;  

 izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.  

Vpisna mesta: 
20 na rednem študiju  

Merila za izbiro:  

v primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, Znanstveni svet 

podiplomskega študijskega programa razvrsti in izbere kandidate glede na uspeh pri 

dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov). 

Dodatne informacije:  
tel: (05) 3653 500 

e-pošta: info.fan@ung.si 
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Podiplomski študijski program Krasoslovje 

Razpisujemo vpis v:  

triletni doktorski študij. 

Vpisni pogoji:  

na doktorski študijski program Krasoslovje se lahko vpišejo vpišejo kandidati in kandidatke, 

ki so zaključili:  

 študijski program druge stopnje;  

 dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;  

 enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;  

 dosedanje študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali 

visokošolski strokovni program, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu 

od 30 do 60 kreditnih točk;  

 izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.  

Vpisna mesta: 
15 na rednem študiju  

Merila za izbiro: 

v primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, Znanstveni svet 

podiplomskega študijskega programa razvrsti in izbere kandidate glede na uspeh pri 

dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov). 

Dodatne informacije: 
tel: (05) 3315 368  

e-pošta: Izrk@zrc-sazu.si 
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Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija 

Razpisujemo vpis v:  

triletni doktorski študij. 

Vpisni pogoji:  

na doktorski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija se lahko vpišejo 

kandidati in kandidatke, ki so zaključili:  

 študijski program druge stopnje;  

 dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;  

 enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;  

 dosedanje študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali 

visokošolski strokovni program, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu 

od 30 do 60 kreditnih točk;  

 izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.  

Vpisna mesta:  
20 na rednem študiju  

Merila za izbiro:  

v primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, Znanstveni svet 

podiplomskega študijskega programa razvrsti in izbere kandidate glede na uspeh pri 

dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov). 

Dodatne informacije:  
tel: (05) 3315 368  

e-pošta: elsa.fabbretti@ung.si 
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Podiplomski študijski program Znanosti o okolju 

Razpisujemo vpis v: 

triletni doktorski študij 

Vpisni pogoji: 

na doktorski študijski program Znanosti o okolju se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki 

so zaključili: 

 študijski program druge stopnje;  

 dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;  

 enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;  

 dosedanje študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali 

visokošolski strokovni program, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu 

od 30 do 60 kreditnih točk;  

 izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.  

Vpisna mesta: 
20 

Merila za izbiro:  

v primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, Znanstveni svet 

podiplomskega študijskega programa razvrsti in izbere kandidate glede na uspeh pri 

dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov). 

Dodatne informacije:  
tel: (05) 3315 329  

E-pošta: nadja.lovec@ung.si 
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Podiplomski študijski program Jezikoslovje 

Razpisujemo vpis v: 

triletni doktorski študij 

Vpisni pogoji: 

na doktorski študijski program Jezikoslovje se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so 

zaključili: 

 študijski program druge stopnje;  

 dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;  

 enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;  

 dosedanje študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali 

visokošolski strokovni program, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu 

od 30 do 60 kreditnih točk;  

 izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.  

Vpisna mesta: 
20 

Merila za izbiro:  

v primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, Znanstveni svet 

podiplomskega študijskega programa razvrsti in izbere kandidate glede na uspeh pri 

dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov). 

Dodatne informacije:  
tel: (05) 3315 270  

E-pošta: penka.stateva@ung.si 


