
 

 

 

 

 

Na podlagi Zakona v visokem šolstvu (ZVis, Ur. l. RS, št. 32/12 – UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-

ZPCD-2D, 109/2012 in 85/2014), Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu            

(Ur. l. RS, št. 4/2016) in sklepa Senata Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto št. 67/5, 

sprejetega na 67. seji dne 20. 6. 2016, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto objavlja 

 

 

 

RAZPIS ZA VPIS 

NA PODIPLOMSKI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 

INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA – III. STOPNJE 

ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017 

 

 

1. Ime visokošolskega zavoda in njegov naslov 

 

FAKULTETA ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 

Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto 

Tel: 07 39 32 206 

E-naslov: fini-unm@guest.arnes.si 

Spletna stran: www.fini-unm.si 

 

2. Naziv študijskega programa 

Podiplomski doktorski študijski program – III. stopnja Inženiring in avtomobilska industrija. 

 

3. Kraj izvajanja študijskega progama 

Študijski program se bo izvajal v Novem mestu. 

 

4. Trajanje študija 

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

 

5. Strokovni naslov 

Doktor znanosti/doktorica znanosti. 

 

6. Način študija 

Fakulteta bo izvajala redni študij in izredni študij. 

 

7. Informativno mesto in informativni dnevi: 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto 

 

Informativni dnevi 

 6. 9. 2016 ob 16. uri. 

 22. 9. 2016 ob 16. uri 

 

Dodatni datumi bodo objavljeni na spletni strani fakultete www.fini-unm.si. 

 

mailto:fini-unm@guest.arnes.si
http://www.fini-unm.si/
http://www.fini-unm.si/


8. Pogoji za vpis 

 

Na doktorski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija se lahko vpišejo kandidati, ki so 

zaključili: 

 

 študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij); 

 študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 (star, tj. pred 

bolonjskim sistemom); 

 študijski program za pridobitev specializacije naravoslovno-tehničnih usmeritev, ki so pred 

tem končali visokošolski strokovni program. Za izravnavo vstopnega znanja kandidatom pred 

vpisom v doktorski študijski program, komisija za doktorski študij FINI Novo mesto določi, 

glede na nameravano področje doktorskega izobraževanja, dodatne obveznosti v obsegu 30 

ECTS; 

 študijski program za pridobitev magisterija (stari programi). Tem kandidatom se v doktorskem 

študijskem programu priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS. 

 

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi doktoranti tujih univerz. Enakovrednost predhodno 

pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za 

nadaljevanje izobraževanja, skladno s statutom FINI Novo mesto. 

 

Vpis po merilih za prehode: 

Prehod med študijskimi programi (v nadaljevanju prehod) je prenehanje izobraževanja na prvem 

študijskem programu in nadaljevanje študija na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto (v 

nadaljevanju FINI Novo mesto). 

 

V skladu s Statutom FINI Novo mesto se lahko po merilih za prehode med programi v višje letnike 

doktorskega študijskega programa Inženiring in avtomobilska industrija vključujejo kandidati, ki 

izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik v skladu s študijskim programom. 

 

O pogojih in postopkih za vpis po merilih za prehode se kandidati pozanimajo na fakulteti. 

 

Kandidati, ki se nameravajo v doktorske študijske programe vpisati po merilih za prehode v višje 

letnike, se morajo prav tako obvezno prijaviti preko spletnega portala eVŠ. 

 

Omejitev vpisa: 

V primeru prekoračitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodnem študiju, 

preverjanju znanja pri izbirnem pisnem izpitu in morebitnih dosežkih na znanstvenem in strokovnem 

področju, in sicer upoštevaje naslednje deleže: 

 povprečna ocena študija (20 %), 

 ocena diplomske ali magistrske naloge (10 %) in 

 uspeh pri izbirnem pisnem izpitu (70 %). 

Dodatne storitve in ponudba: 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto vsem svojim študentom na njihovo željo nudi 

možnost za sodelovanje pri raziskovalnem delu, mentorstvo in tutorstvo s strokovnim 

svetovanjem, obiske zunanjih predavateljev, kulturne prireditve in strokovne ekskurzije. 

Fakulteta organizira uvodni teden, namenjen vsem študentom, s katerim dvigujemo raven 

znanja v družbi s ciljem višje kakovosti življenja in konkurenčnosti na ravni regije, države in 

Evrope. Študentom je omogočen obisk na konferenci, ki jo organizira fakulteta ter na 

dogodkih, ki jih organizira Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine (GZDBK).  



 

9. Število prostih vpisnih mest, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane 

članic Evropske unije, ločeno za redni in izredni študij  

 

Vpisna mesta za vpis v 1. letnik: 

 

 Redni študij Izredni študij 

Doktorski študijski program - Inženiring in 

avtomobilska industrija 
20 0 

 

Vpisna mesta za vpis v 2. letnik po merilih za prehode: 

 

 Redni študij Izredni študij 

Doktorski študijski program - Inženiring in 

avtomobilska industrija 
10 0 

 

 

10. Roki za prijavo na razpis in postopek prijave 

 

Prijavni roki: 

1. prijavni rok: od 16. 8. 2016 do 7. 9. 2016 

2. prijavni rok: od 15. 9. 2016 do 23. 9. 2016 

3. prijavni rok: od 3. 10. 2016 do 28. 10. 2016 

 

Postopek prijave: 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 

http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:  

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč 

prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati 

visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti 

(na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).   

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec 

prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami 

priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu. 

 

Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 

eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem 

besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana 

visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka na naslov: 

 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto 

Šegova ulica 112 

8000 Novo mesto 

 

Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni in hkrati obveščeni o datumu vpisa. 

 

 

 

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


 

 

10. Število prostih vpisnih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce 

 

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce v 1. letnik: 

 

 Redni študij Izredni študij 

Doktorski študijski program - Inženiring in 

avtomobilska industrija 
20 0 

 

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce v 2. letnik po 

merilih za prehode: 

 

 Redni študij Izredni študij 

Doktorski študijski program - Inženiring in 

avtomobilska industrija 
10 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


