Najava razpisa in rokovnik za vpis v študijskem letu 2017/2018
v študijske programe tretje stopnje
FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
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: 4 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 (EU in tujci): 15 na rednem študiju
Dodatne informacije: tel: (0039) 041 529 9663, (0039) 041 529 9662, e-pošta: info.fps@ung.si
Spletna stran objave: http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-podiplomski-studij/
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).
Doktorski študijski program tretje stopnje Fizika
Kraj izvajanja študija: Nova Gorica, Ajdovščina
Trajanje študija: 4 leta
Pogoji za vpis: na doktorski študijski program Fizika se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili:


študijski program druge stopnje;
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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 (EU in tujci): 15 na rednem študiju
Dodatne informacije: telefon: (05) 365 35 21, e-pošta: info.fps@ung.si
Spletna stran objave: http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-podiplomski-studij/
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).
Doktorski študijski program tretje stopnje Krasoslovje
Kraj izvajanja študija: Nova Gorica, Postojna
Trajanje študija: 4 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 (EU in tujci): 15 na rednem študiju
Dodatne informacije: tel: (05) 331 53 29, e-pošta: info.fps@ung.si
Spletna stran objave: http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-podiplomski-studij/
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).
Doktorski študijski program tretje stopnje Molekularna genetika in biotehnologija
Kraj izvajanja študija: Nova Gorica, Trst
Trajanje študija: 4 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;
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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 (EU in tujci): 10 na rednem študiju
Dodatne informacije: tel: 05 90 99 721, e-pošta: martina.bergant@ung.si
Spletna stran objave: http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-podiplomski-studij/
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).
Doktorski študijski program tretje stopnje Znanosti o okolju
Kraj izvajanja študija: Nova Gorica
Trajanje študija: 4 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 (EU in tujci): 10 na rednem študiju
Dodatne informacije: tel: (05) 331 53 29, e-pošta: info.fps@ung.si
Spletna stran objave: http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-podiplomski-studij/
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).
Doktorski študijski program tretje stopnje Kognitivne znanosti jezika
Kraj izvajanja študija: Nova Gorica
Trajanje študija: 4 leta
Vpisni pogoji : na doktorski študijski program Kognitivne znanosti jezika 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;
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izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.

Število prostih vpisnih mest (EU in tujci): 10 na rednem študiju
Dodatne informacije: tel: (05) 331 52 70, e-pošta: info.fps@ung.si
Spletna stran objave: http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-podiplomski-studij/
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).
Podiplomski študijski program Humanistika
Kraj izvajanja študija: Nova Gorica
Trajanje študija: 4 leta
Moduli:


Migracije in medkulturni odnosi



Literarne vede



Zgodovina

Vpisni pogoji: na doktorski študij Humanistika se lahko vpiše kandidat ali kandidatka, ki je zaključil/a:


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 (EU in tujci): 10 na rednem študiju.
Dodatne informacije: tel: 05 33 15 237, info.fps@ung.si
Merila za izbiro: v primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se kandidate razvrsti in
izbere glede na uspeh pri dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov).

Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa v podiplomske študijske programe

Roki za prijave
1. prijavni rok

od 1. aprila do 31. avgusta 2017

2. prijavni rok

od 1. do 20. septembra 2017

Če bodo po drugem prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bo visokošolski zavod zbiral prijave za vpis še do
zasedbe prostih mest, vendar najkasneje do 30. septembra 2017.
Opozorilo: V kolikor bodo v 1. prijavnem roku zasedena vsa študijska mesta, prijave v 2. prijavnem roku ne bodo
mogoče!
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Postopki za prijavo na razpis
Kandidati oddajo prijavo za vpis v prvi letnik visokošolskega študija v študijskem letu 2017/2018 v elektronski
obliki preko spletnega portala eVS.
Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Kot
pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim
potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom.
Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec
prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti do roka na naslov:
Univerza v Novi Gorici
Študentska pisarna
Vipavska 13
5000 Nova Gorica
Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem
oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana na Univerzo v Novi Gorici do roka, določenega z
razpisom.
Ne glede na način prijave kandidat pošlje priloge k prijavi priporočeno po pošti ali osebno v skladu z razpisom na
zgoraj naveden naslov.
Obvezne priloge:
-

potrdilo o zaključku študija druge stopnje
potrdilo o opravljenih izpitih z izračunano povprečno oceno študija (brez diplome)
potrdilo o oceni diplomskega dela
življenjepis
utemeljitev vpisa

Priznavanje spričeval, pridobljenih v tujini
Kandidati, ki ob prijavi že imajo spričevala, pridobljena v tujini, skupaj s prijavo pošljejo overjene kopije
zaključnega spričevala, potrdila o opravljenih izpitih, prevode teh spričeval v slovenski ali angleški jezik in odločbo
o priznanju oziroma odločbo o nostrifikaciji.
Tisti, ki bodo letos končali šolanje v tujini, morajo pridobiti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja
izobraževanja, zato morajo v Študentsko pisarno Univerze v Novi Gorici ob prijavi poslati obvezne priloge.
Odločbo o priznanju izda pooblaščena oseba univerze.
Spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. junijem 1991, veljajo brez postopka
priznavanja.
Več informacij
Univerza v Novi Gorici
Študentska pisarna
Vipavska 13
5000 Nova Gorica
T: +386 5 3315 234
E: studentska.pisarna@ung.si
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Zap.
št.

1

Ime priloge
(slovensko)

Diploma o
končanem študiju 2.
stopnje

Ime priloge
(angleško)

Second level
degree (120
ECTS)

2

Potrdilo o
opravljenih izpitih

Transcript of
records

3

Overjena fotokopija
originalne diplome
zaključenega
študijskega
programa

Certified copy of
the diploma of
completed study
programme

4

5

Kronološki opis
izobraževanja, CV

Utemeljitev vpisa

Cronological
description of
your entire
education, CV

Letter of intent

Opis priloge
(slovensko)
Iz diplome mora biti
viden visokošolski
zavod in ime
študijskega
programa ter datum
zaključka študija.
Povprečna ocena
vseh izpitov in vaj
na prejšnjem študiju.
Ustrezno dokazilo:
priloga k diplomi,
kopija indeksa,
potrjen izpis
visokošolskega
zavoda.
Overjena fotokopija
originalne diplome
zaključenega
študijskega
programa, s katerim
se prijavljate za vpis.
Potrebno je
kronološko napisati
celoten potek
dosedanjega
izobraževanja od
osnovne šole naprej
in zaposlovanje
Iz utemeljitve vpisa
mora biti razvidno
zakaj se odločate za
vpis v izbran
študijski program.

Ali je priloga
vezana na
priznavanje
izobraževanja?
(da/ne/oboje)

Opis priloge
(angleško)

Ali je
priloga
obvezna?
(da/ne)

Ali je prilogo
mogoče oddati
elektronsko?
(da/ne)

Vrsta prijave pri
kateri se priloga
prikaže

Legalized copy of
diploma or
certificate

NE*

da

Vse vrste

A transcript of
records (the list of
all the passed
exams with
marks/grades,
diploma
supplement)

NE*

da

Vse vrste

Certified copy of
the diploma of
completed study
programme

NE*

ne

Vse vrste

da

da

Vse vrste

oboje

da

da

Vse vrste

ne

Cronological
description of
your entire
education from
primary school
until now and
employment
A statement
explaining why
you would like to
enroll in the
selected study
programme

Ali je priloga
vezana na
določen
študijski
program

Oboje

Oboje

da
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