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Razpis za vpis v študijskem letu 2019/2020 

 

FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

 

Doktorski študijski program tretje stopnje Študiji kulturne dediščine (program vsebuje 

enoletni program za izpopolnjevanje) 

 

Kraj izvajanja študija: Nova Gorica, Benetke 

Trajanje študija: 4 leta 

Pogoji za vpis: na doktorski študijski program Študiji kulturne 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.  

Izvajanje v slovenskem jeziku: da 

Izvajanje v angleškem jeziku: da 

Število prostih vpisnih mest (EU in tujci): 10 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). 
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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;  

 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.  

Izvajanje v slovenskem jeziku: da 

Izvajanje v angleškem jeziku: da 

Število prostih vpisnih mest (EU in tujci): 10 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; 
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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.  

Izvajanje v slovenskem jeziku: da 

Izvajanje v angleškem jeziku: da 

Število prostih vpisnih mest (EU in tujci): 10 na rednem študiju 

Dodatne informacije: tel: 05 620 58 30, 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; 

 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.  

Izvajanje v slovenskem jeziku: da 

Izvajanje v angleškem jeziku: da 

Število prostih vpisnih mest (EU in tujci): 10 na rednem študiju  

Dodatne informacije: tel: 05 33 15 388, e-pošta: info.fps@ung.si 

Spletna stran objave: http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-podiplomski-studij/ 
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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.  

Izvajanje v slovenskem jeziku: da 

Izvajanje v angleškem jeziku: da 

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;  
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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.  

Izvajanje v slovenskem jeziku: da 

Izvajanje v angleškem jeziku: da 

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.  

Izvajanje v slovenskem jeziku: da 
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Izvajanje v angleškem jeziku: da 

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). 

 

Doktorski študijski program tretje stopnje Materiali 

 

Kraj izvajanja študija: Nova Gorica, Ajdovščina 

Trajanje študija: 4 leta 

Pogoji za vpis: na doktorski študijski program Materiali 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.  

Izvajanje v slovenskem jeziku: da 

Izvajanje v angleškem jeziku: da 

Število prostih vpisnih mest (EU in tujci): 10 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). 
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Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa v podiplomske študijske programe 
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa bodo v rokih in na način, kot ga 

predvideva zakonodaja s področja visokega šolstva. 

Predvideni roki za prijavo 

Vsi programi: 

1. prijavni rok  od 12. februarja do 30. marca 2019 
2. prijavni rok  od 1. aprila do 1. julija 2019 
3. prijavni rok       od  1. avgusta do 1. septembra 2019 
prijave do zasedbe 
mest 

od 10. do 26. septembra 2019 

 

Tujci se prijavljajo v enakih rokih in postopkih. 

Če bodo po zadnjem prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bo visokošolski zavod zbiral prijave 
za vpis še do zasedbe prostih mest, vendar na način, da bo vpis možen najkasneje do 30. 
septembra 2019. Iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda, pa 
najpozneje do 30. oktobra, če tako na podlagi prošnje kandidata odloči pristojni organ 
visokošolskega zavoda. 

 

 


