Na podlagi Zakona v visokem šolstvu ((Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 –
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE in 57/21 –
odl. US)), Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 6/22) in
sklepa Senata Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto št. 143/2, sprejetega na 143. (dopisni)
seji, ki je potekala od 10. 3. do 11. 3. 2022, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto objavlja

RAZPIS ZA VPIS
V PODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE
V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023
FAKULTETA ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO
Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
Tel: 07 39 32 206, 070 60 10 90
Uradne ure: do preklica ni uradnih ur na sedežu fakultete, po telefonu smo dosegljivi:
− Ponedeljek: 9.00 – 11.00
− Torek: 13.30 – 15.30
− Četrtek: 13.30 – 15.30
− Petek: 9.00 – 11.00
E-naslov: referat@fini-unm.si
Spletna stran: www.fini-unm.si
ŠTUDIJSKI PROGRAMI
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je samostojni visokošolski zavod. V študijskem letu
2022/2023 razpisuje naslednji podiplomski študijski program druge stopnje v obsegu 120 kreditnih točk
po ECTS (v nadaljevanju KT po ECTS), ki traja dve leta:
̶ Magistrski študijski program druge stopnje (MAG) Inženiring in avtomobilska industrija
http://www.fini-unm.si/studij/studijski-programi/inzeniring-in-avtomobilska-industrija-mag/
NAČINI ŠTUDIJA
̶
̶
̶

redni študij
izredni študij
študij na daljavo

Redni in izredni študij se izvajata na sedežu fakultete, študij na daljavo se izvaja kombinirano – virtualno
in na sedežu fakultete.
INFORMATIVNI DNEVI
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (krajše FINI Novo mesto) bo organizirala informativne
dneve v naslednjih terminih:
Fakulteta bo izvajala mesečne online informativne dneve, in sicer vsak prvi četrtek v mesecu od meseca
aprila naprej, ter in online individualne razgovore, in sicer vsak prvi torek v mesecu, v obdobju od marca
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do junija 2022, po vnaprej dogovorjenem razporedu. Potrebna je predhodna prijava na referat@finiunm.si.
Morebitni dodatni datumi bodo objavljeni na spletni strani fakultete www.fini-unm.si, možen pa je tudi
dogovor za individualno svetovanje, in sicer po elektronski pošti na naslov referat@fini-unm.si ali po
telefonu na št. 07 39 32 206.
Na informativnem dnevu bodo kandidati seznanjeni s študijskimi programi, vpisnimi pogoji, načini
študija, možnostmi zaposlovanja po diplomi, nadaljevanja študija in drugimi koristnimi informacijami.
PRIJAVNI ROKI IN NAČIN PRIJAVE
Kandidati za vpis lahko oddajo prijavo za študij na FINI Novo mesto v treh prijavnih rokih:
̶ 1. prijavni rok: od 1. 4. 2022 do 6. 7. 2022
̶ 2. prijavni rok: od 16. 8. 2022 do 22. 9. 2022
̶ 3. prijavni rok: od 26. 9. 2022 do 29. 9. 2022 oziroma do zapolnitve prostih mest. Rok bo razpisan
le, če bodo še ostala prosta mesta.
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava. Če se kandidat prijavlja:
1) z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture), natisnjenega obrazca po
pošti ne pošilja, temveč ga izpolni in elektronsko podpiše v eVŠ.
2) s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo
za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka.
3) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom, ki ga sam ustvari
v SI-PASS), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ.
Kot pravočasna se upošteva pod:
1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z AAI-računom,
2) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega
roka,
3) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ.
DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo
posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21, v nadaljevanju ZDUPŠOP) ter Zakon o začasnih ukrepih
za omilitev in odpravo posledic covid-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNBC, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP, v nadaljevanju: ZZUOOP) za področje
visokega šolstva ohranjata tudi ukrep, določen v 108. členu ZZUOOP, da se v prijavno-sprejemnih
postopkih za vpis za študijsko leto 2022/2023 na visokošolskih zavodih prijave za vpis in vsa k prijavi
zahtevana dokazila vlagajo elektronsko preko portala eVŠ.
Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno–sprejemnem postopku veljajo skenirani
dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov. Zaradi situacije v povezavi
s Covid-19 kandidati ničesar ne pošiljajo po navadni pošti ali priporočeno, vsa k prijavi zahtevana
dokazila se vlagajo elektronsko preko portala eVŠ.
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Prijave in dokazila/priloge po koncu prvega prijavnega roka preko portala eVŠ bo možno oddati
najkasneje do 8. 7. 2022, po koncu drugega prijavnega roka do 26. 9. 2022 ter po koncu tretjega
prijavnega roka do 29. 9. 2022.
O objavi zahteve za dopolnitev prijave na portalu eVŠ bo kandidat obveščen na e-naslov, naveden v
prijavi, in na SMS številko, če jo bo v prijavi navedel.
Vsi dokumenti se bodo torej oddajali samo v elektronski obliki preko portal eVŠ.
Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni.
VPISNI POGOJI IN OMEJITEV VPISA
VPIS V 1. LETNIK
V MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA se lahko
vpiše:
− kdor je zaključil študijski program prve stopnje ali enakovredno prejšnje izobraževanje z ustreznih
strokovnih področij po KLASIUS P-16: 0713 Elektrotehnika in energetika, 0714 Elektronika in
avtomatizacija, 0715 Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo in 0716 Motorna vozila, ladje in letala;
̶ kdor je zaključil študijski program prve stopnje ali enakovredno prejšnje izobraževanje z drugih
strokovnih področij po KLASIUS P-16: 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, če je
pred vpisom opravil študijske obveznosti v obsegu 14 KT po ECTS pri predmetih prve stopnje:
Tehnologija, Tehnična dokumentacija in strojni elementi;
̶ kdor je zaključil študijski program prve stopnje ali enakovredno prejšnje izobraževanje z drugih
strokovnih področij, kot so določena v prvih dveh alinejah, če je pred vpisom opravil študijske
obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, ki jih glede na različnost strokovnega področja
določi Komisija za študijske in študentske zadeve FINI Novo mesto v obsegu od 10 do 60KT po
ECTS.
V primeru omejitve vpisa v 1. letnik bodo kandidati izbrani glede na uspeh na dodiplomskem študiju:
̶ povprečna ocena: 80%,
̶ ocena diplomskega dela 20%.
Vpisna mesta
Program
Magistrski študijski program Inženiring in avtomobilska
industrija

Izredni študij v obliki študija na
daljavo*
Državljani RS in
Tujci
EU
50

25

*Izredni študij v obliki študija na daljavo se bo izvajal pod pogojem, da se v posamezni letnik vpiše najmanj 10
študentov.
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VPIS V VIŠJI LETNIK
Vpis v višji letnik v MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA
INDUSTRIJA je možen, če:
̶ kandidat za vpis izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik magistrskega študijskega programa druge
stopnje Inženiring in avtomobilska industrija (MAG):
̶ kandidat za vpis prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev
primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
̶ se kandidatu za vpis pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega
programa, ki se nanašajo na obvezne predmete magistrskega študijskega programa druge
stopnje Inženiring in avtomobilska industrija (MAG),
̶ bo kandidatu za vpis v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko kreditnih točk po
ECTS, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v višji letnik magistrskega študijskega programa druge
stopnje Inženiring in avtomobilska industrija (MAG):
̶ za vpis v 2. letnik: 42 KT po ECTS.
Kandidatu za vpis po merilih za prehode se določijo manjkajoče obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi
diplomirati v novem študijskem programu.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi kandidat, ki je končal primerljiv študijski program v tujini in mu je v skladu
z veljavno zakonodajo o vrednotenju in priznavanju izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja
izobraževanja v študijskem programu druge stopnje.
Vpisna mesta
Program
Magistrski študijski program Inženiring in avtomobilska
industrija

Izredni študij v obliki študija na
daljavo*
Državljani RS in
Tujci
EU
25

15

*Izredni študij v obliki študija na daljavo se bo izvajal pod pogojem, da se v posamezni letnik vpiše najmanj 10
študentov.

MERILA ZA PREHODE
Prehod med študijskimi programi je vpis:
̶ v drugi ali višji letnik visokošolskega študijskega programa, kadar gre za prenehanje
izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem
programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji;
̶ vpis višješolskega diplomanta v drugi letnik visokošolskega študijskega programa prve stopnje.
Prehodi so mogoči med študijskimi programi:
̶ ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov in
̶ med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v
program, prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v
nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete
študijskega programa FINI Novo mesto.
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Ne glede na ostale določbe teh meril je prehod v študijske programe na FINI Novo mesto možen le, če:
̶ študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program na FINI Novo mesto in
̶ so na voljo prosta vpisna mesta.
Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa FINI Novo mesto, če mu je v postopku
priznavanja priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik študijskega
programa FINI Novo mesto.
Za vpis v višji letnik po merilih za prehode se kandidat prijavi kot ostali kandidati. Obvezne priloge k
prijavi so potrdilo o opravljenih obveznostih na študiju visokošolskega zavoda, na katerem je bil vpisan,
ter potrjeni učni načrti predmetov, ki jih je kandidat opravil, oziroma diploma. Kandidatu se ob vpisu
določijo manjkajoče obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi diplomirati v visokošolskem študijskem
programu, v katerega se vpisuje.
Priznavanje opravljenih izpitov na prvem programu se opravi v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj
in spretnosti FINI Novo mesto.
Vloge za prehod med študijskimi programi obravnava Komisija za študijske in študentske zadeve.
Prijava za vpis v višji letnik šteje za oddano vlogo za vpis po merilih za prehode med študijskimi
programi.
DODATNE STORITVE IN PONUDBA
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto vsem svojim študentom nudi možnost za sodelovanje
pri raziskovalnem delu, mentorstvo in tutorstvo s strokovnim svetovanjem, mednarodne izmenjave,
obiske domačih in tujih gostujočih predavateljev, kulturne in športne prireditve ter strokovne ekskurzije,
vse z namenom dviga ravni znanja ter s ciljem visoke kakovosti in konkurenčnosti svojih diplomantov
na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.
Fakulteta organizira uvodni dan za vse študente.
Prav tako fakulteta letno organizira mednarodno konferenco, v okviru katere k sodelovanju povabi tudi
svoje študente.
POSTOPEK ZA VPIS DRŽAVLJANOV DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE TER SLOVENCEV
BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA
Državljani držav nečlanic Evropske unije ter Slovenci brez slovenskega državljanstva se lahko v
dodiplomske študijske programe vpišejo v skladu z določili Pravilnika o šolninah in bivanju v študentskih
domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 77/16
in 25/19). Prijavijo se na vpisna mesta, ki so objavljena v tabeli z vpisnimi mesti za Slovence brez
slovenskega državljanstva in državljane držav nečlanic Evropske unije.
Kandidati, ki že imajo odločbo o priznanju ali nostrifikacijo, ravnajo v skladu z navodili za posredovanje
dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev in odločbo pošljejo skupaj z vsemi dokazili na naslov fakultete.
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Za kandidate, ki še nimajo odločbe o priznanju tujega izobraževanja, pa velja, da izpolnjen elektronski
obrazec za prijavo na študij v eVŠ na spletnem portalu šteje kot vloga za priznanje tujega izobraževanja.
Kandidati, ki bodo oddali nepopolno prijavo, bodo individualno pozvani za dopolnitve po elektronski
pošti.
Dokumenti, potrebni za postopek priznavanja
̶ Neoverjena kopija listine o izobraževanju, za katerega se želi, da se prizna pravica dostopa,
prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja.
̶ Sodno overjeni prevod listine o izobraževanju iz prejšnje alineje v slovenski jezik, razen v primeru,
da organ vrednotenja izobraževanja presodi, da overjenega slovenskega prevoda listine o
izobraževanju ne potrebuje ali ga prosilec zaradi upravičenih razlogov ne more predložiti, pa je
mogoče o njegovem izobraževanju vseeno presojati, lahko izda mnenje tudi brez prevoda.
̶ Neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med
izobraževanjem.
̶ Kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o
izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik.
̶ Neoverjena kopija dokazila o ustreznem znanju slovenskega ali angleškega jezika (vsaj na ravni
B2).
Seznam dokumentov, potrebnih za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo izvora
listine o izobraževanju, zato kandidatom priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov oz.
informacijah v zvezi s postopkom priznavanja predhodno pozanimajo na Fakulteti za industrijski
inženiring Novo mesto, Šegova 112, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba: Ines Lipuš, univ. dipl. prav.
(ines.lipus@fini-unm.si), telefon: +386 (0)7 39 32 206.
Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja
(Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12) je dva meseca od prejema popolne vloge. Kandidatu,
ki je vlogo za priznavanje oddal pravočasno, vendar ni pričakovati, da bo do 30. 9. 2022 prejel odločbo
o priznavanju, svetujemo, da na fakulteto pravočasno naslovi vlogo za podaljšanje roka za vpis iz
upravičenih razlogov.
POSTOPEK ZA VPIS DRŽAVLJANOV ČLANIC EVROPSKE UNIJE IN DRŽAVLJANOV REPUBLIKE
SLOVENIJE, KI SO PREDHODNO IZOBRAŽEVANJE ZAKLJUČILI V TUJINI, DRUGIH TUJIH
DRŽAVLJANOV, KI IMAJO STALNO BIVALIŠČE V REPUBLIKI SLOVENIJI IN SO SAMI ALI
NJIHOVI STARŠI REZIDENTI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DAVČNE NAMENE, TER VPIS OSEB S
PRIZNANO MEDNARODNO ZAŠČITO
Državljani Republike Slovenije, državljani držav članic Evropske unije, ki so predhodno izobraževanje
končali v tujini, prav tako pa tudi drugi tuji državljani, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji in so
sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene, ter osebe
s priznano mednarodno zaščito v skladu z Zakonom o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 –
uradno prečiščeno besedilo in 54/21), ki so predhodno izobraževanje končali v tujini, se prijavijo na
vpisna mesta, razpisana za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.
Kandidati, ki že imajo odločbo o priznanju ali nostrifikacijo, se ravnajo v skladu z navodili za
posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev in odločbo pošljejo skupaj z vsemi dokazili na
naslov fakultete. Za kandidate, ki še nimajo odločbe o priznanju tujega izobraževanja, pa velja, da
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izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij v eVŠ na spletnem šteje kot vloga za priznanje tujega
izobraževanja. Kandidati, ki bodo oddali nepopolno prijavo, bodo individualno pozvani k dopolnitvi po
navadni in elektronski pošti.
Dokumenti, potrebni za postopek priznavanja
̶ Neoverjena kopija listine o izobraževanju, za katerega se želi, da se prizna pravica dostopa,
prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja.
̶ Sodno overjeni prevod listine o izobraževanju iz prejšnje alineje v slovenski jezik, razen v primeru,
da organ vrednotenja izobraževanja presodi, da overjenega slovenskega prevoda listine o
izobraževanju ne potrebuje ali ga prosilec zaradi upravičenih razlogov ne more predložiti, pa je
mogoče o njegovem izobraževanju vseeno presojati, lahko izda mnenje tudi brez prevoda.
̶ Neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med
izobraževanjem.
̶ Kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o
izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik.
̶ Neoverjena kopija dokazila o ustreznem znanju slovenskega ali angleškega jezika (vsaj na ravni
B2).
Seznam dokumentov, potrebnih za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo izvora
listine o izobraževanju, zato kandidatom priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov oz.
informacijah v zvezi s postopkom priznavanja predhodno pozanimajo na Fakulteti za industrijski
inženiring Novo mesto, Šegova 112, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba: Ines Lipuš, univ. dipl. prav.
(ines.lipus@fini-unm.si), telefon: +386 (0)7 39 32 206.
Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja
(Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12) je dva meseca od prejema popolne vloge. Kandidatu,
ki je vlogo za priznavanje oddal pravočasno, vendar ni pričakovati, da bo do 30. 9. 2022 prejel odločbo
o priznavanju, svetujemo, da na fakulteto pravočasno naslovi vlogo za podaljšanje roka za vpis iz
upravičenih razlogov.
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