Razpis za vpis v podiplomske doktorske
študijskem letu 2013/2014
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1 Uvod
1.1 Izberi program
Na Fakulteti za podiplomski študij lahko izbiraš med naslednjimi podiplomskimi programi:







Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine
Fizika
Jezikoslovje
Krasoslovje
Molekularna genetika in biotehnologija
Znanosti o okolju

Pri izbiri ti lahko pomagajo:
Zakaj izbrati Univerzo v Novi Gorici
Življenje v Novi Gorici in okolici

1.2 Preveri pogoje vpisa
Za izbran program preglej vpisne pogoje, število prostih mest in merila za izbiro študentov:







Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine
Fizika
Krasoslovje
Molekularna genetika in biotehnologija
Znanosti o okolju
Jezikoslovje

Dodatne informacije:
Stroški študija

1.3 Oddaj vlogo za vpis
Postopki in roki za prijavo:
Postopki in roki za prijavo v podiplomske študijske programe tretje stopnje
V kolikor bodo po prvem prijavnem roku ostala še nezasedena mesta, bomo razpisali mesta v
drugem prijavnem roku do 20. 9. 2013, postopek in obrazci bodo objavljeni naknadno.
V primeru, da si izobraževanje opravljal/a v tujini, poglej postopek priznavanja izobraževanja
pridobljenega v tujini (vlogo je potrebno oddati do 31. 8. 2013).
Rok prve prijave: 31. 8. 2013

1.4 Počakaj na rezultate
O odločitvi glede tvojega vpisa boš pisno obveščen/a. Kdaj - predvidoma 20. 9. 2013

1.5 Vpiši se v program
Vpis opraviš v Študentski pisarni Univerze v Novi Gorici.
(Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica)
S seboj prinesi:




Izpolnjen vpisni list s prilogami
Dve fotografiji
Potrdilo o plačilu vpisnine in šolnine

Rok najkasneje do 30. 9. 2013

1.6 Začni študij
Uredi si vse potrebno in uživaj naprej v študentskem življenju. Srečno!
Pisarne, službe, podpora študentom
Nastanitev v študentskem domu na Erjavčevi
Življenje v Novi Gorici in okolici
Prijava v študentski dom bo možna predvidoma do 10. 8. 2013, točni datumi bodo objavljeni
v juliju 2013.

1.7 Dodatne informacije
Univerza v Novi Gorici
Študentska pisarna
Vipavska 13
SI-5000 Nova Gorica
E: studentska.pisarna@ung.si
T: 05 3315 234
F: 05 3315 376
Uradne ure:
9.00 – 11.00 in 13.00 – 15.30

2 Doktorski študijski program tretje stopnje
Ekonomika in tehnike konservatorstva
arhitekturne in krajinske dediščine
(program vsebuje enoletni program za izpopolnjevanje)
Kraj izvajanja študija
Nova Gorica, Benetke
Trajanje študija
3 leta
Pogoji za vpis
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 univerzitetni študij 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 prej navedenim programom.

Število prostih vpisnih mest
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
Fakulteta za podiplomski študij
T: (0039) 041 529 9663, (0039) 041 529 9662
E: secretariat@ung.si
Opis programa in predmetnik
Spletna stran fakultete

3 Doktorski študijski program tretje stopnje Fizika
Kraj izvajanja študija
Nova Gorica, Ajdovščina
Trajanje študija
3 leta
Pogoji za vpis
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.

Število prostih vpisnih mest
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
Fakulteta za podiplomski študij
T: (05) 331 53 29
E: info.fps@ung.si
Opis programa in predmetnik
Spletna stran fakultete

4 Doktorski študijski program tretje stopnje
Krasoslovje
Kraj izvajanja študija
Nova Gorica, Postojna
Trajanje študija
3 leta
Pogoji za vpis
Na doktorski študijski program Krasoslovje 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.

Število prostih vpisnih mest
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
Fakulteta za podiplomski študij
T: 05 700 19 00
E: Izrk@zrc-sazu.si
Opis programa in predmetnik
Spletna stran fakultete

5 Doktorski študijski program tretje stopnje
Molekularna genetika in biotehnologija
Kraj izvajanja študija
Nova Gorica, Trst, Vipava
Trajanje študija
3 leta
Pogoji za vpis
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.

Število prostih vpisnih mest
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
Fakulteta za podiplomski študij
T: 05 9099 700
E: elsa.fabbretti@ung.si
Opis programa in predmetnik
Spletna stran fakultete

6 Doktorski študijski program tretje stopnje Znanosti
o okolju
Kraj izvajanja študija
Nova Gorica
Trajanje študija
3 leta
Pogoji za vpis
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.

Število prostih vpisnih mest
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
Fakulteta za podiplomski študij
T: (05) 331 53 29
E: info.fps@ung.si
Opis programa in predmetnik
Spletna stran fakultete

7 Doktorski študijski program tretje stopnje
Jezikoslovje
Kraj izvajanja študija
Nova Gorica
Trajanje študija
3 leta
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.

Število prostih vpisnih mest
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
Fakulteta za podiplomski študij
T: (05) 331 52 68
E: info.fps@ung.si
Opis programa in predmetnik
Spletna stran fakultete

8 Stroški študija - programi II. in III. Stopnje
Šolnina za podiplomske študijske programe 2. in 3. stopnje (razen za program »Ekonomika in tehnike
konzervatorstva arhitekturne in krajinske dediščine«)
Letnik

Magisterij

Doktorat

I.

2.500,00 EUR 4.000,00 EUR

II.

2.500,00 EUR 4.000,00 EUR

III.

/ 4.000,00 EUR

Šolnina za podiplomski študijski program “Ekonomika in tehnike konzervatorstva arhitekturne in
krajinske dediščine”
Letnik

Magisterij

Doktorat

I.

4.500,00 EUR 4.000,00 EUR

II.

/ 4.000,00 EUR

III.

/ 4.000,00 EUR

8.1 Stroški vpisa
Vpisnina 40,00 EUR

Vpisnina pokriva stroške izdelave študentskih izkaznic in obrazcev, razna potrdila tekom
študija, druge stroške administrativnih postopkov in svečano ogrinjalo za slovesno podelitev
diplom.

8.2 Izpiti
Cene pristopov k izpitom
Pristop
Prvi trije pristopi
Četrti pristop

Cena
0,00 EUR
21,00 EUR

Vsak nadaljnji pristop Za vsak naslednji pristop se cena poveča za 210,00 EUR

