
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZPISI ZA VPIS  

V PODIPLOMSKE NEKONCESIONIRANE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 

DRUGE STOPNJE IN DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME TRETJE STOPNJE   

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novo mesto, 24.  marec 2022 

 

 



      
 

 
Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede 

Na Loko 2, p.p. 51, 8000 Novo mesto 

Tel.: (07) 393 00 20 

E-pošta: referat.fpuv@uni-nm.si 

Spletna stran: www.fpuv.uni-nm.si 

 

 

RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE 

UPRAVLJANJE Z OKOLJEM 

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 

 

Informativno mesto in informativni dnevi: 

Novo mesto, Na Loko 2: 

• 4. 5. 2022 ob 16.30 uri, 

• 8. 6. 2022 ob 16.30 uri, 

• 7. 9. 2022 ob 16.30 uri. 

 

Naziv študijskega programa: 

Podiplomski - magistrski študijski program 2. stopnje Upravljanje z okoljem 

Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete 

https://fpuv.uni-nm.si/program_2_stopnje/upravljanje_z_okoljem/ 

 

Strokovni naslov: 

Magistrica okoljskih ved oz. magister okoljskih ved. 

 

Trajanje študija: 

Študij traja dve leti in obsega 120 KT po ECTS. 

 

Kraj izvajanja študija: 

Novo mesto, Na Loko 2 in Rozmanova ulica 18. 

 

Način izvajanja študija: 

Fakulteta bo izvajala izredni študij/e-študij. 

 

Jezik poučevanja: 

Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku. Od kandidatov pričakujemo znanje 

slovenskega jezika na višji ravni (stopnja B2 po evropski jezikovni lestvici CEFR). Fakulteta 

si pridružuje pravico, da v primeru dvoma o znanju slovenščine pred izbirnim postopkom od 

kandidatov zahteva, da zahtevano znanje slovenskega jezika izkažejo s potrdilom 

pooblaščene institucije – Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik (oz. 

https://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/). Kandidata, ki na poziv fakultete ne bo 

predložil potrdila o zahtevanem znanju slovenskega jezika, bo fakulteta izločila iz izbirnega 

postopka. 

 

 

 

 

mailto:referat.fpuv@uni-nm.si
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https://centerslo.si/
https://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/


Vpisni pogoji 

 

VPIS V 1. LETNIK 

 

V prvi letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Upravljanje z okoljem se 

lahko vpiše, kdor je končal: 

• študijski program, sprejet pred 11.6.2004, za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z 

ustreznih strokovnih področij: naravoslovne vede, tehniške vede in varstvo okolja, 

• študijski program prve stopnje, dosegel najmanj 180 kreditnih točk, z ustreznih 

strokovnih področij: naravoslovne vede, tehniške vede in varstvo okolja, 

• enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih 

področij, in bo pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje 

študija. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo 

od 10 do največ 60 kreditnih točk.  

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno 

doseženo na prvi stopnji (70 %) in oceno diplomske naloge (30 %). 

 

Kandidati, ki so končali prvo stopnjo (dodiplomski program) v tujini, se vpisujejo pod istimi 

pogoji. 

 

Vpisna mesta, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

Lokacija študija Redni študij Izredni/e-študij 

Novo mesto / 30 

 

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva  

Lokacija študija Redni študij Izredni/e-študij 

Novo mesto / 1 

 

Vpisna mesta za tuje državljane 

Lokacija študija Redni študij Izredni/e-študij 

Novo mesto / 10 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

 

VPIS V 2. LETNIK 

 

Pri prehodu se upoštevajo naslednja merila: 

• izpolnjevanje pogojev za vpis v magistrski študijski program Upravljanje z okoljem; 

• število razpoložljivih študijskih mest; 

• opravljene študijske obveznosti (pri kreditno ovrednotenih programih tudi kreditne 

točke) iz prejšnjega programa, ki se lahko priznajo; 

• obveznosti, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu. 

 

V drugi letnik magistrskega študijskega programa druge stopnje Upravljanje z okoljem se 

lahko vpiše, kdor je končal: 

• študijski program, za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, z 

ustreznih strokovnih področij: naravoslovne vede, tehniške vede in varstvo okolja, 

• študijski program prve stopnje, dosegel najmanj 240 kreditnih točk,  z ustreznih 

strokovnih področij: naravoslovne vede, tehniške vede in varstvo okolja, 



• enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih 

področij, in bo opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Te 

obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 

največ 60 kreditnih točk. Za dokončanje študija v novem programu morajo opraviti 

vse predpisane študijske obveznosti po predmetniku drugega letnika v obsegu 

najmanj 60 KT. 

 

Kandidati, ki so končali prvo stopnjo (dodiplomski program) v tujini, se vpisujejo pod istimi 

pogoji 

 

Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program 
Fakulteta kandidatom na osnovi individualne dokumentirane vloge priznava pridobljeno 

znanje, usposobljenost ali zmožnosti, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim 

učenjem, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali v najmanj 60 % ustrezajo splošnim oziroma 

predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, in sicer kot 

opravljeno študijsko obveznost, ovrednoteno po ECTS. Priznavanje je urejeno s Pravilnikom 

o priznavanju znanja in spretnosti, ki je dostopen na spletni strani: https://fpuv.uni-

nm.si/uploads/FPUV_pripone/odprte_vsebine/Pravni%20akti%20/pravilnik_o_priznavanju_

znanja_in_spretnosti_pridobljenih_pred_vpisom_na_fpuv.pdf 

Enaki kriteriji veljajo tudi za priznavanje znanja, pridobljenega v tujini. 

 

Individualne vloge za prehode obravnava posebna komisija v skladu s postopki in pravili o 

priznavanju izpitov in drugih študijskih obveznosti ter priznavanju predhodno pridobljenega 

znanja. 

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno 

doseženo na prvi stopnji (70 %) in oceno diplomske naloge (30 %). 

 

Kandidati, ki so študij pričeli v tujini, se vpisujejo pod istimi pogoji. 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane 

članic EU  

Lokacija študija Redni študij Izredni/e-študij 

Novo mesto / 10 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode za Slovence brez slovenskega državljanstva  

Lokacija študija Redni študij Izredni/e-študij 

Novo mesto / 1 

 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode za tuje državljane 

Lokacija študija Redni študij Izredni/e-študij 

Novo mesto / 4 

 

PRIJAVNI ROKI 

 

Prijavni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

1. prijavni rok: od 1. 5. 2022 do 16. 8. 2022 

2. prijavni rok: od 1. 9. 2022 do 25. 9. 2022 

 

Prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane 

1. prijavni rok: od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022 

https://fpuv.uni-nm.si/uploads/FPUV_pripone/odprte_vsebine/Pravni%20akti%20/pravilnik_o_priznavanju_znanja_in_spretnosti_pridobljenih_pred_vpisom_na_fpuv.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/FPUV_pripone/odprte_vsebine/Pravni%20akti%20/pravilnik_o_priznavanju_znanja_in_spretnosti_pridobljenih_pred_vpisom_na_fpuv.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/FPUV_pripone/odprte_vsebine/Pravni%20akti%20/pravilnik_o_priznavanju_znanja_in_spretnosti_pridobljenih_pred_vpisom_na_fpuv.pdf


 

Rok za oddajo prilog k prijavi: ob prijavi oziroma najkasneje do zaključka prijavnega roka. 

 

POSTOPEK PRIJAVE ZA VPIS 

 

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

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

 

Kandidat se lahko prijavi:  

• s kvalificiranim digitalnim potrdilom,  

• z AAI - računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture),  

• z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS.  

 

Prijavo za vpis in vse v prijavi zahtevana dokazila kandidat vloži elektronsko preko portala 

eVŠ do zaključka prijavnega roka. Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev veljajo 

skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov.  

 

Kot priloge priložite skenirani dokument ali fotografijo izvirnika diplome in potrdilo o 

opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena in ocena diplomske naloge, 

oziroma skenirani dokument ali fotografijo izvirnika Priloge k diplomi.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do zaključka 

prijavnega roka. Prav tako morajo biti do zaključka prijavnega roka oddana tudi vsa 

zahtevana dokazila. 

 

VPISNI ROKI 

 

Kandidati bodo o poteku vpisa obveščeni pisno po zaključenih prijavnih rokih. 

 

VPISI BODO POTEKALI: 

 

Vpisni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članice EU 

Vpis sprejetih v 1. prijavnem roku: od 17. 8. 2022 do 31. 8. 2022 

Vpis sprejetih v 2. prijavnem roku: od 26. 9. 2022 do 30. 9. 2022 

 

Vpisni roki za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane 

Vpis sprejetih v 1. prijavnem roku: od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


      
 

 
Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede 

Na Loko 2, p.p. 51, 8000 Novo mesto 

Tel.: (07) 393 00 20 

E-pošta: referat.fpuv@uni-nm.si 

Spletna stran: www.fpuv.uni-nm.si 

 

 

RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE 

POSLOVNA EKONOMIJA 

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 

 

Informativno mesto in informativni dnevi: 

Novo mesto, Na Loko 2: 

• 4. 5. 2022 ob 16.30 uri, 

• 8. 6. 2022 ob 16.30 uri, 

• 7. 9. 2022 ob 16.30 uri. 

 

Naziv študijskega programa: 

Podiplomski - magistrski študijski program druge stopnje Poslovna ekonomija 

Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete 

https://fpuv.uni-nm.si/program_2_stopnje/poslovna_ekonomija/ 

 

Strokovni naslov: 

Magister ekonomskih in poslovnih ved oz. magistrica ekonomskih in poslovnih ved 

 

Trajanje študija: 

Študij traja dve leti in obsega 120 KT po ECTS. 

 

 

Kraj izvajanja študija: 

Novo mesto, Na Loko 2 in Rozmanova ulica 18. 

 

Način izvajanja študija: 

Fakulteta bo izvajala izredni študij/e-študij. 

 

Jezik poučevanja 
Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku. Od kandidatov pričakujemo znanje 

slovenskega jezika na višji ravni (stopnja B2 po evropski jezikovni lestvici CEFR). Fakulteta 

si pridružuje pravico, da v primeru dvoma o znanju slovenščine pred izbirnim postopkom od 

kandidatov zahteva, da zahtevano znanje slovenskega jezika izkažejo s potrdilom 

pooblaščene institucije – Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik (oz. 

https://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/). Kandidata, ki na poziv fakultete ne bo 

predložil potrdila o zahtevanem znanju slovenskega jezika, bo fakulteta izločila iz izbirnega 

postopka. 

 

 

mailto:referat.fpuv@uni-nm.si
http://www.fpuv.uni-nm.si/
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Vpisni pogoji 

 

VPIS V 1. LETNIK 

 

V prvi letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Poslovna ekonomija se lahko 

vpiše, kdor je končal: 

• študijski program, sprejet pred 11.6.2004, za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z 

ustreznih strokovnih področij po ISCED: družbene (31) ali poslovne in upravne vede 

(34), 

• študijski program prve stopnje, dosegel najmanj 180 kreditnih točk, z ustreznih 

strokovnih področij po ISCED: družbene (31) ali poslovne in upravne vede (34), 

• enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih 

področij, in bo pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za dokončanje 

študija.  

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno 

doseženo na prvi stopnji (70 %) in oceno diplomske naloge (30 %). 

 

Kandidati, ki so končali prvo stopnjo (dodiplomski program) v tujini, se vpisujejo pod istimi 

pogoji. 

 

Vpisna mesta, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

Lokacija študija Redni študij Izredni/e-študij 

Novo mesto / 30 

 

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva  

Lokacija študija Redni študij Izredni/e-študij 

Novo mesto / 1 

 

Vpisna mesta za tuje državljane 

Lokacija študija Redni študij Izredni/e-študij 

Novo mesto / 10 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

 

VPIS V 2. LETNIK 

 

Pri prehodu se upoštevajo naslednja merila: 

• izpolnjevanje pogojev za vpis v magistrski študijski program Poslovna ekonomija; 

• število razpoložljivih študijskih mest; 

• opravljene študijske obveznosti (pri kreditno ovrednotenih programih tudi kreditne 

točke) iz prejšnjega programa, ki se lahko priznajo); 

• obveznosti, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu. 

 

V drugi letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Poslovna ekonomija se lahko 

vpiše, kdor je končal: 

• študijski program, za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, z 

ustreznih strokovnih področij po ISCED: družbene (31) ali poslovne in upravne vede 

(34), 

• študijski program prve stopnje, dosegel najmanj 240 kreditnih točk,  z ustreznih 

(sorodnih) strokovnih področij po ISCED: družbene (31) ali poslovne in upravne vede 

(34), 



• enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih (nesorodnih) 

strokovnih področij, in bo opravil študijske obveznosti Kompenzacijskega modula 

(Mikroekonomija 2 (8 KT), Metode raziskovalnega dela (8 KT)) ter predmeta 

Makroekonomija 2 (8 KT) in enega izmed naslednjih izbirnih predmetov: Menedžment 

(7 KT), Marketing menedžment (7 KT), Sodobne organizacijske teorije (7 KT), 

Poslovno pravo (7 KT) ali Razvoj človeških virov (7 KT). 

 

Kandidatom, ki se vpisujejo v drugi letnik po končanem sorodnem univerzitetnem programu, 

se priznajo izpiti in druge študijske obveznosti prvega letnika programa, v katerega prehaja. 

Za dokončanje študija v novem programu morajo opraviti vse predpisane študijske obveznosti 

po predmetniku drugega letnika v obsegu najmanj 60 KT. 

 

Kandidati, ki se vpisujejo v drugi letnik po končanem nesorodnem univerzitetnem programu, 

se priznajo izpiti in druge študijske obveznosti prvega letnika programa, v katerega prehaja. 

Za dokončanje študija v novem programu morajo opraviti vse predpisane študijske obveznosti 

po predmetniku drugega letnika v obsegu najmanj 60 KT. V drugem letniku morajo izbrati 

predpisani kompenzacijski modul in izbirni predmet makroekonomija 2. 

 

Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program 
Fakulteta kandidatom na osnovi individualne dokumentirane vloge priznava pridobljeno 

znanje, usposobljenost ali zmožnosti, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim 

učenjem, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali v najmanj 60 % ustrezajo splošnim oziroma 

predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, in sicer kot 

opravljeno študijsko obveznost, ovrednoteno po ECTS. Priznavanje je urejeno s Pravilnikom 

o priznavanju znanja in spretnosti, ki je dostopen na spletni strani: https://fpuv.uni-

nm.si/uploads/FPUV_pripone/odprte_vsebine/Pravni%20akti%20/pravilnik_o_priznavanju_

znanja_in_spretnosti_pridobljenih_pred_vpisom_na_fpuv.pdf 

Enaki kriteriji veljajo tudi za priznavanje znanja, pridobljenega v tujini. 

 

Individualne vloge za prehode obravnava posebna komisija v skladu s postopki in pravili o 

priznavanju izpitov in drugih študijskih obveznosti ter priznavanju predhodno pridobljenega 

znanja. 

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno 

doseženo na prvi stopnji (70 %) in oceno diplomske naloge (30 %). 

 

Kandidati, ki so študij pričeli v tujini, se vpisujejo pod istimi pogoji. 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane 

članic EU  

Lokacija študija Redni študij Izredni/e-študij 

Novo mesto / 10 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode za Slovence brez slovenskega državljanstva  

Lokacija študija Redni študij Izredni/e-študij 

Novo mesto / 1 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode za tuje državljane 

Lokacija študija Redni študij Izredni/e-študij 

Novo mesto / 4 

 

 

 

https://fpuv.uni-nm.si/uploads/FPUV_pripone/odprte_vsebine/Pravni%20akti%20/pravilnik_o_priznavanju_znanja_in_spretnosti_pridobljenih_pred_vpisom_na_fpuv.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/FPUV_pripone/odprte_vsebine/Pravni%20akti%20/pravilnik_o_priznavanju_znanja_in_spretnosti_pridobljenih_pred_vpisom_na_fpuv.pdf
https://fpuv.uni-nm.si/uploads/FPUV_pripone/odprte_vsebine/Pravni%20akti%20/pravilnik_o_priznavanju_znanja_in_spretnosti_pridobljenih_pred_vpisom_na_fpuv.pdf


PRIJAVNI ROKI 

 

Prijavni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

1. prijavni rok: od 1. 5. 2022 do 16. 8. 2022 

      2. prijavni rok: od 1. 9. 2022 do 25. 9. 2022 

 

Prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane 

1. prijavni rok: od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022 

 

Rok za oddajo prilog k prijavi: ob prijavi oziroma najkasneje do zaključka prijavnega roka. 

 

POSTOPEK PRIJAVE ZA VPIS 

 

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

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

 

Kandidat se lahko prijavi:  

• s kvalificiranim digitalnim potrdilom,  

• z AAI - računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture),  

• z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS.  

 

Prijavo za vpis in vse v prijavi zahtevana dokazila kandidat vloži elektronsko preko portala 

eVŠ do zaključka prijavnega roka. Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev veljajo 

skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov.  

 

Kot priloge priložite skenirani dokument ali fotografijo izvirnika diplome in potrdilo o 

opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena in ocena diplomske naloge, 

oziroma skenirani dokument ali fotografijo izvirnika Priloge k diplomi.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do zaključka 

prijavnega roka. Prav tako morajo biti do zaključka prijavnega roka oddana tudi vsa 

zahtevana dokazila. 

 

 

VPISNI ROKI 

 

Kandidati bodo o poteku vpisa obveščeni pisno po zaključenih prijavnih rokih. 

 

VPISI BODO POTEKALI: 

 

Vpisni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

Vpis sprejetih v 1. prijavnem roku: od 17. 8. 2022 do 31. 8. 2022 

Vpis sprejetih v 2. prijavnem roku: od 26. 9. 2022 do 30. 9. 2022 

 

Vpisni roki za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane 

Vpis sprejetih v 1. prijavnem roku: od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022 

 

 

 

 

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


 
 

 
Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede 

Na Loko 2, p.p. 51, 8000 Novo mesto 

Tel.: (07) 393 00 17 

E-pošta: referat.fpuv@uni-nm.si 

Spletna stran: www.fpuv.uni-nm.si 

 

 

RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM TRETJE STOPNJE 

                           POSLOVNA EKONOMIJA IN UPRAVLJANJE 

              ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 

 

Informativno mesto in informativni dnevi: 

Novo mesto, Na Loko 2; 

• 4. 5. 2022 ob 16.30 uri, 

• 8. 6. 2022 ob 16.30 uri, 

• 7. 9. 2022 ob 16.30 uri. 

 

Naziv študijskega programa: 

Podiplomski - doktorski študijski program 3. stopnje Poslovna ekonomija 

Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete 

https://fpuv.uni-nm.si/program_3_stopnje/poslovna_ekonomija_in_upravljanje/ 

 

Študijski program ima tri smeri: 
• Poslovna ekonomija, 

• Upravljanje z okoljem, 

• Upravljanje in razvoj informacijskih sistemov. 

 

Znanstveni naslov: 

Doktor znanosti oz. doktorica znanosti 

 

Trajanje študija: 

Študij traja tri leta in obsega 180 KT po ECTS. 

 

Kraj izvajanja študija: 

Novo mesto, Na Loko 2 in Rozmanova ulica 18. 

 

Način izvajanja študija: 

Fakulteta bo izvajala izredni študij. 

 
Jezik poučevanja: 

Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku. Od kandidatov pričakujemo znanje 

slovenskega jezika na višji ravni (stopnja B2 po evropski jezikovni lestvici CEFR). Fakulteta 

si pridružuje pravico, da v primeru dvoma o znanju slovenščine pred izbirnim postopkom od 

kandidatov zahteva, da zahtevano znanje slovenskega jezika izkažejo s potrdilom 

pooblaščene institucije – Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik (oz. 

https://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/). Kandidata, ki na poziv fakultete ne bo 

mailto:referat.fpuv@uni-nm.si
http://www.fpuv.uni-nm.si/
https://fpuv.uni-nm.si/program_3_stopnje/poslovna_ekonomija_in_upravljanje/
https://centerslo.si/
https://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/


predložil potrdila o zahtevanem znanju slovenskega jezika, bo fakulteta izločila iz izbirnega 

postopka. 

 

 

Vpisni pogoji 

 

VPIS V 1. LETNIK 

Pogoj za vpis v študijski program tretje stopnje po končanem sorodnem študijskem 

programu je: 

• program druge stopnje (bolonjski magisterij), 

• študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami in je trajal 5 let (za 

poklice urejene po direktivah EU in enovite magistrske študijske programe za 

druge poklice), 

• študijski program, za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, 

• znanstveni magisterij ali specializacijo po univerzitetni izobrazbi (ob vpisu se 

prizna najmanj 60 kreditnih točk po presoji komisije za doktorski študij), 

• visokošolski strokovni program in specializacijo (ob vpisu se določijo študijske 

obveznosti v obsegu 30-60 kreditnih točk po presoji komisije za doktorski študij). 

 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

Kandidati bodo izbrani glede na: 

• uspeh pri študiju glede na vpisne pogoje – 50 %, 

• raziskovalno delo kandidata – 30 %, 

• presojo vodje doktorskega študija po opravljenem intervjuju s kandidatom – 10 %, 

• aktivno znanje enega od svetovnih jezikov – 10 %.  

 

Kandidati, ki so končali izobraževanje v tujini, se vpisujejo pod istimi pogoji. 

 

Vpisna mesta, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

Lokacija študija Redni študij Izredni 

Novo mesto / 20 

 

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva  

Lokacija študija Redni študij Izredni 

Novo mesto / 1 

 

Vpisna mesta za tuje državljane 

Lokacija študija Redni študij Izredni 

Novo mesto / 9 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

 

VPIS V 2. LETNIK 

V višji letnik doktorskega študijskega programa se po merilih za prehode vpiše kandidat, ki 

prehaja iz sorodnega doktorskega študijskega programa tretje stopnje, če so izpolnjeni 

naslednji pogoji: 

• kandidat izpolnjuje pogoje za vpis na doktorski študijski program Poslovna 

ekonomija in upravljanje, 

• študijski program, iz katerega kandidat prehaja, ob zaključku študija zagotavlja 

pridobitev primerljivih kompetenc kot doktorski študijski program Poslovna 

ekonomija in upravljanje, 



• so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi 

(primerljiv predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti kandidata). 

 

V drugi letnik doktorskega študijskega programa Poslovna ekonomija in upravljanje se po 

merilih za prehode lahko vpiše tudi diplomant sorodnega magistrskega študijskega 

programa, sprejetega pred 11.6.2004 (znanstveni magisterij). 

 

 

Vpisna mesta, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

Lokacija študija Redni študij Izredni 

Novo mesto / 10 

 

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva  

Lokacija študija Redni študij Izredni 

Novo mesto / 1 

 

Vpisna mesta za tuje državljane 

Lokacija študija Redni študij Izredni 

Novo mesto / 4 

 

 

PRIJAVNI ROKI 

 

Prijavni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

            1. prijavni rok: od 1. 5. 2022 do 16. 8. 2022 

2. prijavni rok: od 1. 9. 2022 do 25. 9. 2022 

 

Prijavni roki za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane 

1. prijavni rok: od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022 

 

Rok za oddajo prilog k prijavi: ob prijavi oziroma najkasneje do zaključka prijavnega roka. 

 

 

POSTOPEK PRIJAVE ZA VPIS 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ  
http://portal.evs.gov.si/prijava/  

 

Kandidat se lahko prijavi: 

• s kvalificiranim digitalnim potrdilom,  

• z AAI - računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture),  

• z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS.  

 

Prijavo za vpis in vse v prijavi zahtevana dokazila kandidat vloži elektronsko preko portala 

eVŠ do zaključka prijavnega roka. Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev veljajo 

skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov.  

 

Kot priloge priložite skenirani dokument ali fotografijo izvirnika diplome iz dodiplomskega 

in podiplomskega študija in potrdilo o opravljenih izpitih iz dodiplomskega in podiplomskega 

študija, iz katerega je razvidna povprečna ocena in ocena diplomske/magistrske naloge, 

oziroma skenirani dokument ali fotografijo izvirnika Priloge k diplomi iz dodiplomskega in 

podiplomskega študija. 

 

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


Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do zaključka 

prijavnega roka. Prav tako morajo biti do zaključka prijavnega roka oddana tudi vsa 

zahtevana dokazila. 

 

 

VPISNI ROKI 

 

Kandidati bodo o poteku vpisa obveščeni pisno po zaključenih prijavnih rokih. 

 

 

VPISI BODO POTEKALI: 

 

Vpisni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

Vpis sprejetih v 1. prijavnem roku: od 17. 8. 2022 do 31. 8. 2022 

Vpis sprejetih v 2. prijavnem roku: od 26. 9. 2022 do 30. 9. 2022 

 

Vpisni roki za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane 

Vpis sprejetih v 1. prijavnem roku: od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Univerza v Novem mestu  

Fakulteta za ekonomijo in informatiko 

Na Loko 2, p.p. 51, 8000 Novo mesto 

Tel.: (07) 393-00-20 

E-pošta: referat.fei@uni-nm.si 

Spletna stran: https://fei.uni-nm.si/  

 

 

RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE 

UPRAVLJANJE POSLOVNIH IN INFORMACIJSKIH SISTEMOV 

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 

 

Informativno mesto in informativni dnevi: 

Novo mesto, Na Loko 2;  

• 4. 5. 2022 ob 16.30 uri, 

• 8. 6. 2022 ob 16.30 uri, 

• 7. 9. 2022 ob 16.30 uri. 

 

Naziv študijskega programa:  

Magistrski študijski program 2. stopnje: Upravljanje poslovnih in informacijskih sistemov.  
 

Študijski program ima dve smeri:  

Upravljanje poslovnih sistemov ter  

Upravljanje in razvoj informacijskih sistemov.  

 

Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete  

https://fei.uni-

nm.si/programi_2_stopnje/upravljanje_poslovnih_in_informacijskih_sistemov/.  

 

Strokovni naslov:  

Diplomanti dobijo strokovni naslov:  

• za smer Upravljanje poslovnih sistemov: magistrica ekonomskih in poslovnih ved oz. 

magister ekonomskih in poslovnih ved, 

• za smer Upravljanje in razvoj informacijskih sistemov: magistrica inženirka 

računalništva in informatike oz. magister inženir računalništva in informatike. 

 

Trajanje študija: 

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS.  

 

Kraj izvajanja študija:  

Novo mesto, Na Loko 2 in Rozmanova ulica 18. 

 

Način izvajanja študija:  

Fakulteta bo izvajala izredni študij. 

 

mailto:referat@vs-nm.si
https://fei.uni-nm.si/
https://fei.uni-nm.si/programi_2_stopnje/upravljanje_poslovnih_in_informacijskih_sistemov/
https://fei.uni-nm.si/programi_2_stopnje/upravljanje_poslovnih_in_informacijskih_sistemov/


Jezik poučevanja 

Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku. Od kandidatov pričakujemo znanje 

slovenskega jezika na višji ravni (stopnja B2 po evropski jezikovni lestvici CEFR). Fakulteta 

si pridružuje pravico, da v primeru dvoma o znanju slovenščine pred izbirnim postopkom od 

kandidatov zahteva, da zahtevano znanje slovenskega jezika izkažejo s potrdilom 

pooblaščene institucije – Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik (oz. 

https://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/). Kandidata, ki na poziv fakultete ne bo 

predložil potrdila o zahtevanem znanju slovenskega jezika, bo fakulteta izločila iz izbirnega 

postopka. 

 

Vpisni pogoji 

 

VPIS V 1. LETNIK 

V prvi letnik magistrskega študijskega programa Upravljanje poslovnih in informacijskih 

sistemov se na osnovi določil 38.a člena Zakona o visokem šolstvu lahko vpiše, kdor je končal:  

• študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (180 KT); 

• študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij (180 KT), če je pred 

vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 

od 10 do največ 60 KT; 

• visokošolski strokovni študijski program sprejet pred 11. 6. 2004. 

 

Ustrezna strokovna področja za vpis v smer Upravljanje poslovnih sistemov so: družbene 

vede (Klasius P-16: 0311) ter poslovne in upravne vede (Klasius P-16: 041). Brez dodatnih 

študijskih obveznosti se v študijski program lahko vpišejo tudi diplomanti študijskih 

programov Upravljanje in poslovanje ter Poslovna informatika – smer Poslovna informatika 

na UNM FEI.  

 

Diplomanti programov z drugih strokovnih področij morajo opraviti dodatne študijske 

obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu najmanj 12 KT iz predmetov 

študijskega programa prve stopnje: Makroekonomija I (7 KT) in Temelji menedžmenta (5 

KT). Te študijske obveznosti se lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v okviru 

programov za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski 

program. 

 

Ustrezna strokovna področja za vpis v smer Upravljanje in razvoj informacijskih sistemov so: 

informacijske in komunikacijske tehnologije (Klasius P-16: 061), matematika (Klasius P-16: 

0541), statistika (Klasius P-16: 0542), fizika (Klasius P-16: 0533), elektronika in 

avtomatizacija (Klasius P-16: 0714). Brez dodatnih študijskih obveznosti se v študijski 

program lahko vpišejo tudi diplomanti študijskega programa Poslovna informatika na UNM 

FEI.  

 

Diplomanti programov z drugih strokovnih področij morajo opraviti dodatne študijske 

obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu najmanj 14 KT iz predmetov 

študijskega programa prve stopnje: Osnove računalništva in informatike (7 KT) in 

Programiranje I (7 KT). Te študijske obveznosti se lahko opravijo med študijem na prvi 

stopnji, v okviru programov za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v 

magistrski študijski program. 

 

Kandidati, ki so končali študij v tujini, se vpisujejo pod istimi pogoji. 

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno 

doseženo na dodiplomski stopnji (70 %) in oceno diplomske naloge (30 %). 

 

  

https://centerslo.si/
https://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/


Vpisna mesta, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

Smer študijskega programa  Izredni 

Upravljanje poslovnih sistemov 20 

Upravljanje in razvoj informacijskih sistemov 20 

 

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva  

Smer študijskega programa Izredni 

Upravljanje poslovnih sistemov 1 

Upravljanje in razvoj informacijskih sistemov 1 

 

Vpisna mesta za tuje državljane 

Smer študijskega programa Izredni 

Upravljanje poslovnih sistemov 9 

Upravljanje in razvoj informacijskih sistemov 9 

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

 

VPIS V 2. LETNIK 

V drugi letnik magistrskega študijskega programa Upravljanje poslovnih in informacijskih 

sistemov se lahko vpiše, kdor je končal:  

• štiriletni univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z istega ali 

sorodnega strokovnega področja; 

• študijski program prve stopnje z istega ali sorodnega strokovnega področja in je pri 

tem dosegel 240 kreditnih točk; 

• enakovredne študijske programe, navedene v prejšnjih alinejah, z drugih strokovnih 

področij in bo opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Te 

obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od 10 do 

največ 60 KT. 

 

Za smer Upravljanje poslovnih sistemov mora kandidat, ki je končal štiriletni univerzitetni 

študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z nesorodnega strokovnega področja, za vpis v 

2. letnik opraviti dodatne obveznosti iz predmetov prvega letnika, in sicer: 

Makroekonomija II (8 KT), Mikroekonomija II (8 KT) in Metode raziskovalnega dela (8 KT). 

 

Za smer Upravljanje in razvoj informacijskih sistemov mora kandidat, ki je končal štiriletni 

univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z nesorodnega strokovnega 

področja, za vpis v 2. letnik opraviti dodatne obveznosti iz predmetov prvega letnika, in sicer: 

Razvoj in vzdrževanje programskih sistemov (8 KT) ter Informacijski in komunikacijski 

sistemi (8 KT) in Metode raziskovalnega dela (8 KT). 

 

Individualne vloge za prehode iz magistrskih študijskih programov (2. stopnja) obravnava 

pristojna komisija v skladu s postopki in pravili o priznavanju izpitov in drugih študijskih 

obveznosti ter priznavanju predhodno pridobljenega znanja.  

 

Kandidati, ki so končali študij v tujini, se vpisujejo pod istimi pogoji. 

 

Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program 
Fakulteta kandidatom na osnovi individualne dokumentirane vloge priznava pridobljeno 

znanje, usposobljenost ali zmožnosti, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim 

učenjem, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali v najmanj 60 % ustrezajo splošnim oziroma 

predmetno-specifičnim kompetencam, določenim s študijskim programom, in sicer kot 

opravljeno študijsko obveznost, ovrednoteno po ECTS. Priznavanje je urejeno s Pravilnikom 



o priznavanju znanja in spretnosti, ki je dostopen na spletni strani: https://fei.uni-

nm.si/uploads/_custom/file/pravna/UNM_FEI_pravilnik_o_priznavanju_znanja_in_spretnos

ti_10112020_cistopis.pdf. 

 

Enaki kriteriji veljajo tudi za priznavanje znanja, pridobljenega v tujini. 

 

Individualne vloge za prehode obravnava posebna komisija v skladu s postopki in pravili o 

priznavanju izpitov in drugih študijskih obveznosti ter priznavanju predhodno pridobljenega 

znanja. 

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno 

doseženo na dodiplomski stopnji (70 %) in oceno diplomske naloge (30 %). 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic 

EU 

Smer študijskega programa  Izredni 

Upravljanje poslovnih sistemov 13 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode za Slovence brez slovenskega državljanstva  

Smer študijskega programa Izredni 

Upravljanje poslovnih sistemov 1 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode za tuje državljane 

Smer študijskega programa Izredni 

Upravljanje poslovnih sistemov 5 

 

 

PRIJAVNI ROKI 

 

Prijavni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

1. prijavni rok: od 1. 5. 2022 do 16. 8. 2022 

2. prijavni rok: od 1. 9. 2022 do 25. 9. 2022 

 

Prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane 

1. prijavni rok: od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022 

 

Rok za oddajo prilog k prijavi: ob prijavi oziroma najkasneje do zaključka prijavnega roka. 

 

 

POSTOPEK PRIJAVE ZA VPIS 

 

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

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

 

Kandidat se lahko prijavi:  

• s kvalificiranim digitalnim potrdilom,  

• z AAI - računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture),  

• z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS.  

 

Prijavo za vpis in vse v prijavi zahtevana dokazila kandidat vloži elektronsko preko portala 

eVŠ do zaključka prijavnega roka. Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev veljajo 

skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov.  

 

https://fei.uni-nm.si/uploads/_custom/file/pravna/UNM_FEI_pravilnik_o_priznavanju_znanja_in_spretnosti_10112020_cistopis.pdf
https://fei.uni-nm.si/uploads/_custom/file/pravna/UNM_FEI_pravilnik_o_priznavanju_znanja_in_spretnosti_10112020_cistopis.pdf
https://fei.uni-nm.si/uploads/_custom/file/pravna/UNM_FEI_pravilnik_o_priznavanju_znanja_in_spretnosti_10112020_cistopis.pdf
http://portal.evs.gov.si/prijava/


Kot priloge priložite skenirani dokument ali fotografijo izvirnika diplome in potrdilo o 

opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena in ocena diplomske naloge, 

oziroma skenirani dokument ali fotografijo izvirnika Priloge k diplomi.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do zaključka 

prijavnega roka. Prav tako morajo biti do zaključka prijavnega roka oddana tudi vsa 

zahtevana dokazila. 

 

 

VPISNI ROKI 

 

Kandidati bodo o poteku vpisa obveščeni pisno po zaključenih prijavnih rokih. 

 

Vpisni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

 

Vpis sprejetih v 1. prijavnem roku: od 17. 8. 2022 do 31. 8. 2022 

Vpis sprejetih v 2. prijavnem roku: od 26. 9. 2022 do 30. 9. 2022 

 

Vpisni roki za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane 

Vpis sprejetih v 1. prijavnem roku: od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo 

Na Loko 2, p.p. 111, 8000 Novo mesto 

Tel.: (07) 393-00-19 

E-pošta: referat@fs-unm.si 

Spletna stran: https://fs.uni-nm.si/  

 

RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE 

TEHNOLOGIJE IN SISTEMI V STROJNIŠTVU 

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 

 

Informativno mesto in informativni dnevi: 

Novo mesto, Na Loko 2:  

• 4. 5. 2022 ob 16.30 uri,  

• 8. 6. 2022 ob 16.30 uri, 

• 7. 9. 2022 ob 16.30 uri. 

 
Naziv študijskega programa:  

Podiplomski - magistrski študijski program druge stopnje Tehnologije in sistemi v strojništvu  

Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete https://fs.uni-

nm.si/program_ii_stopnje/tehnologije_in_sistemi_v_strojnistvu_2021_22/  

 

Strokovni naslov: 

Magister inženir strojništva oz. magistrica inženirka strojništva. 

 

Trajanje študija: 

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. 

 

Kraj izvajanja študija: 

Novo mesto, Na Loko 2. 

 

Način izvajanja študija: 

Fakulteta bo izvajala izredni študij. 

 

Jezik poučevanja: 

Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku. Od kandidatov pričakujemo znanje 

slovenskega jezika na višji ravni (stopnja B2 po evropski jezikovni lestvici CEFR). Fakulteta 

si pridružuje pravico, da v primeru dvoma o znanju slovenščine pred izbirnim postopkom od 

kandidatov zahteva, da zahtevano znanje slovenskega jezika izkažejo s potrdilom 

pooblaščene institucije – Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik (oz. 

https://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/). Kandidata, ki na poziv fakultete ne bo 

predložil potrdila o zahtevanem znanju slovenskega jezika, bo fakulteta izločila iz izbirnega 

postopka. 

 

mailto:referat@fs-unm.si
https://fs.uni-nm.si/
https://fs.uni-nm.si/program_ii_stopnje/tehnologije_in_sistemi_v_strojnistvu_2021_22/
https://fs.uni-nm.si/program_ii_stopnje/tehnologije_in_sistemi_v_strojnistvu_2021_22/
https://centerslo.si/
https://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/


Vpisni pogoji 

 

VPIS V 1. LETNIK 

 

V prvi letnik se na osnovi 38.a člena Zakona o visokem šolstvu lahko vpiše, kdor je končal: 

• študijski program prve stopnje (180 KT) s področja tehniških ved, proizvodnih tehnologij, 

arhitekture in gradbeništva, računalništva, varstva okolja in fizike; 

• študijski program prve stopnje (180 KT) z drugih nesorodnih področij. Tem kandidatom 

se določijo obveznosti v obsegu do 30 KT iz študijskega programa 1. stopnje tehnologije in 

sistemi, ki jih morajo opraviti pred vpisom; 

• visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, s področja tehniških ved, 

proizvodnih tehnologij, arhitekture in gradbeništva, računalništva, varstva okolja in 

fizike; 

• visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih nesorodnih 

področij. Takim kandidatom se določijo obveznosti v obsegu do 30 KT iz študijskega 

programa 1. stopnje Tehnologije in sistemi, ki jih morajo opraviti pred vpisom. 

 

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. 

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno, 

doseženo na prvi stopnji (70%) in oceno diplomske naloge (30%). 

 

Vpisna mesta, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

Magistrski študijski program Redni študij Izredni študij 

Tehnologije in sistemi v strojništvu / 30 

 

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva 

Magistrski študijski program Redni študij Izredni študij 

Tehnologije in sistemi v strojništvu / 3 

 

Vpisna mesta za tuje državljane 

Magistrski študijski program Redni študij Izredni študij 

Tehnologije in sistemi v strojništvu / 3 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

 

VPIS V 2. LETNIK 

V drugi letnik se lahko vpišejo diplomanti štiriletnih univerzitetnih programov (240 KT) s 

področja tehniških ved, proizvodnih tehnologij, arhitekture in gradbeništva, računalništva in 

varstva okolja in fizike. 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic 

EU 

Magistrski študijski program Redni študij Izredni študij 

Tehnologije in sistemi v strojništvu / 10 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode za Slovence brez slovenskega državljanstva 

Magistrski študijski program Redni študij Izredni študij 

Tehnologije in sistemi v strojništvu / 2 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode za tuje državljane 

Magistrski študijski program Redni študij Izredni študij 

Tehnologije in sistemi v strojništvu / 3 

 



PRIJAVNI ROKI 

 

Prijavni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

1. prijavni rok: od 1. 5. 2022 do 16. 8. 2022 

2. prijavni rok: od 1. 9. 2022 do 25. 9. 2022 

 

Prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane 

1. prijavni rok: od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022 

 

Rok za oddajo prilog k prijavi: ob prijavi oziroma najkasneje do zaključka prijavnega roka. 

 

POSTOPEK PRIJAVE ZA VPIS 

 

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

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

 

Kandidat se lahko prijavi:  

• s kvalificiranim digitalnim potrdilom,  

• z AAI - računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture),  

• z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS.  

 

Prijavo za vpis in vse v prijavi zahtevana dokazila kandidat vloži elektronsko preko portala 

eVŠ do zaključka prijavnega roka. Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev veljajo 

skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov. 

 

Kot priloge priložite skenirani dokument ali fotografijo izvirnika diplome in potrdilo o 

opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena in ocena diplomske naloge, 

oziroma skenirani dokument ali fotografijo izvirnika Priloge k diplomi.  

 

Kot pravočasno se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do zaključka 

prijavnega roka. Prav tako morajo biti do zaključka prijavnega roka oddana tudi vsa 

zahtevana dokazila.  

 

VPISNI ROKI 

 

Kandidati bodo o poteku vpisa obveščeni pisno po zaključku prijavnega roka.  

 

VPISI BODO POTEKALI: 

 

Vpisni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

Vpis sprejetih v 1. prijavnem roku: od 17. 8. 2022 do 31. 8. 2022 

Vpis sprejetih v 2. prijavnem roku: od 26. 9. 2022 do 30. 9. 2022 

 

Vpisni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane 

Vpis sprejetih v 1. prijavnem roku: od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo 

Na Loko 2, p.p. 111, 8000 Novo mesto 

Tel.: (07) 393-00-19 

E-pošta: referat@fs-unm.si 

Spletna stran: https://fs.uni-nm.si/  

 

RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM TRETJE STOPNJE 

SONARAVNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI V STROJNIŠTVU 

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 

 
Informativno mesto in informativni dnevi: 

Novo mesto, Na Loko 2:  

• 4. 5. 2022 ob 16.30 uri,  

• 8. 6. 2022 ob 16.30 uri, 

• 7. 9. 2022 ob 16.30 uri. 

 
Naziv študijskega programa:  

Podiplomski - doktorski študijski program tretje stopnje Sonaravne tehnologije in sistemi v 

strojništvu  

Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete https://fs.uni-

nm.si/sl/program_iii_stopnje/sonaravne_tehnologije_in_sistemi_v_strojnistvu/   

 

Znanstveni naslov: 

Doktor znanosti oz. doktorica znanosti. 

 

Trajanje študija: 

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

 

Kraj izvajanja študija: 

Novo mesto, Na Loko 2. 

 

Način izvajanja študija: 

Fakulteta bo izvajala izredni študij. 

 

Jezik poučevanja: 

Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku. Od kandidatov pričakujemo znanje 

slovenskega jezika na višji ravni (stopnja B2 po evropski jezikovni lestvici CEFR). Fakulteta 

si pridružuje pravico, da v primeru dvoma o znanju slovenščine pred izbirnim postopkom od 

kandidatov zahteva, da zahtevano znanje slovenskega jezika izkažejo s potrdilom 

pooblaščene institucije – Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik (oz. 

https://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/). Kandidata, ki na poziv fakultete ne bo 

predložil potrdila o zahtevanem znanju slovenskega jezika, bo fakulteta izločila iz izbirnega 

postopka. 

 

mailto:referat@fs-unm.si
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Vpisni pogoji 

 

VPIS V 1. LETNIK 

 

Po 38.a členu Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 75/2016 z dne 30. 11. 2016) se v 

doktorski študijski program lahko vpiše, kdor je končal: 

• študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij), 

• univerzitetni študijski program (stari program), 

• magistrski študijski program (stari program). Tem kandidatom se v doktorskem 

študijskem programu priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk., 

• študijski program – enovit magistrski študijski program, če je ovrednoten s 300 

kreditnimi točkami. 

 

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. 

 

Po 41. členu Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 75/2016 z dne 30. 11. 2016) se pri 

izbiri kandidatov za vpis v doktorske študijske programe upošteva uspeh pri študiju druge 

stopnje (povprečna ocena, ocena magistrskega dela), lahko pa tudi uspeh pri izbirnem izpitu, 

določenem s študijskim programom. 

 

Vpisna mesta, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

Doktorski študijski program Redni študij Izredni študij 

Sonaravne tehnologije in sistemi v 

strojništvu 
/ 10 

 

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva 

Doktorski študijski program Redni študij Izredni študij 

Sonaravne tehnologije in sistemi v 

strojništvu 
/ 2 

 

Vpisna mesta za tuje državljane 

Doktorski študijski program Redni študij Izredni študij 

Sonaravne tehnologije in sistemi v 

strojništvu 
/ 3 

 

PRIJAVNI ROKI 

 

Prijavni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

1. prijavni rok: od 1. 5. 2022 do 16. 8. 2022 

2. prijavni rok: od 1. 9. 2022 do 25. 9. 2022 

 

Prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane 

1. prijavni rok: od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022 

 

Rok za oddajo prilog k prijavi: ob prijavi oziroma najkasneje do zaključka prijavnega roka. 

 

POSTOPEK PRIJAVE ZA VPIS 

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

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

 

Kandidat se lahko prijavi:  

• s kvalificiranim digitalnim potrdilom,  

• z AAI - računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture),  

• z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS.  

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


 

Prijavo za vpis in vse v prijavi zahtevana dokazila kandidat vloži elektronsko preko portala 

eVŠ do zaključka prijavnega roka. Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev veljajo 

skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov.  

 

Kot priloge priložite skenirani dokument ali fotografijo izvirnika diplome iz dodiplomskega 

in podiplomskega študija in potrdilo o opravljenih izpitih iz dodiplomskega in podiplomskega 

študija, iz katerega je razvidna povprečna ocena in ocena diplomske naloge, oziroma 

skenirani dokument ali fotografijo izvirnika Priloge k diplomi iz dodiplomskega in 

podiplomskega študija. 

 

Kot pravočasno se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do zaključka 

prijavnega roka. Prav tako morajo biti do zaključka prijavnega roka oddana tudi vsa 

zahtevana dokazila.  

 

VPISNI ROKI 

 

Kandidati bodo o poteku vpisa obveščeni pisno po zaključku prijavnega roka.  

 

VPISI BODO POTEKALI: 

 

Vpisni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

Vpis sprejetih v 1. prijavnem roku: od 17. 8. 2022 do 31. 8. 2022 

Vpis sprejetih v 2. prijavnem roku: od 26. 9. 2022 do 30. 9. 2022 

 

Vpisni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane 

Vpis sprejetih v 1. prijavnem roku: od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede 

Na Loko 2, 8000 Novo mesto 
Tel.: (07) 393 00 17 

E-pošta: referat.fzv@uni-nm.si 

Spletna stran: https://fzv.uni-nm.si/ 

 

 

 

RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE 

ZDRAVSTVENA NEGA 

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 

 

 

Informativno mesto in informativni dnevi:  

Novo mesto, Na Loko 2:  

• 5. 2022 ob 16.30, 

• 8. 6. 2022 ob 16.30, 

• 7. 9. 2022 ob 16.30. 

 

Naziv študijskega programa:  

Podiplomski – magistrski študijski program druge stopnje Zdravstvena nega 

Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete:  

https://fzv.uni-nm.si/programi_2_stopnje/zdravstvena_nega/ 

 

Strokovni naslov:  

Magister zdravstvene nege / magistrica zdravstvene nege.  

 

Trajanje študija:  

Študij traja dve leti in obsega 120 KT po ECTS.  
 

Kraj izvajanja študija:  

Novo mesto, Na Loko 2 in Rozmanova ulica 18. 

 

Način izvajanja študija:  

Izredni študij. 

 

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 študentov. 

Jezik poučevanja: 

Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku. Od kandidatov pričakujemo znanje 

slovenskega jezika na višji ravni (stopnja B2 po evropski jezikovni lestvici CEFR). 

Fakulteta si pridružuje pravico, da v primeru dvoma  o znanju slovenščine pred 

izbirnim postopkom od kandidatov zahteva, da zahtevano znanje slovenskega jezika 

mailto:referat.fzv@uni-nm.si
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izkažejo s potrdilom pooblaščene institucije – Centra za slovenščino kot drugi in tuji 

jezik (oz. https://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/ ). Kandidata, ki na 

poziv fakultete ne bo predložil potrdila o zahtevanem znanju slovenskega jezika, bo 

fakulteta izločila iz izbirnega postopka. 

 

VPISNI POGOJI  

 

VPIS V 1. LETNIK  
 
Pogoji za vpis v 1. letnik: 

• diploma visokošolskega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega 

(v obsegu 180 KT), 

• diploma študijskih programov za pridobitev visoke strokovne izobrazbe s 

področja zdravstvene nege pred 11.  6.  2004 (Uradni list RS, št. 63/04),  

• diploma visokošolskega študijskega programa prve stopnje z drugih strokovnih 

področij v okviru področja Klasius-P16: 0913 – Zdravstvena nega in babištvo. 

Kandidati iz teh študijskih programov morajo pred vpisom opraviti študijske 

obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v programu Zdravstvena 

nega. Obveznosti se določijo glede na razliko v študijskih programih in obsegajo 

od 10 do največ 60 KT. Kandidati jih morajo opraviti na fakulteti pred vpisom 

(z vključitvijo v študij na prvi stopnji, z vključitvijo v programe za 

izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski 

program). 

 

Vpis iz drugih Klasius-P16 strokovnih področij zaradi specifičnosti programa ni 

možen. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno pri diplomi 

(20 %) in glede na doseženo povprečno oceno študija na prvi stopnji (80 %). 

Kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, se vpisujejo pod istimi 

pogoji. 

 

Vpisna mesta, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

 

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 30 

 
Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva   

 

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 5 

 

Vpisna mesta za tuje državljane 

 

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 5 

https://centerslo.si/
https://centerslo.si/
https://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/


 
 
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE: 
 
VPIS V 2. LETNIK 
 

Pri prehodu se upoštevajo naslednja merila:  

• izpolnjevanje pogojev za vpis v magistrski študijski program Zdravstvena 

nega;  

• število razpoložljivih študijskih mest; 

• opravljene študijske obveznosti v predhodnem študijskem programu; 

• obveznosti, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem študijskem 

programu.  

 

Prehodi so možni:  

• iz študijskih programov druge stopnje s strokovnega področja Klasius-P16: 

0913 (zdravstvena nega in babištvo);  

• iz visokošolskega strokovnega študijskega programa (3 leta) in končanega 

specialističnega študijskega programa (1 leto) s področja zdravstvenih ved. 

Kandidatu se lahko prizna do 60 KT.  

 

Isti pogoji veljajo za prehod iz vseh magistrskih študijskih programov s področja 

zdravstvene nege, ki se izvajajo v državah EU, oziroma kdor je končal enakovredno 

izobraževanje v tujini. 

O izpolnjevanju predpisanih pogojev za prehod v študijski program in določitvi 

manjkajočih oz. dodatnih obveznosti, ki jih je v predhodnem programu opravil 

študent, odloča pristojna komisija na podlagi individualne prošnje kandidata in 

dokazil o opravljenih obveznostih.   

Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa Zdravstvena nega, če 

mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne 

točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik študijskega programa. 

V kolikor se študent vpiše po merilih za prehode v študijski program druge stopnje 

Zdravstvena nega, mu je lahko priznanih največ 60 ECTS iz predhodnega programa. 

V novem programu mora opraviti študijske obveznosti v obsegu vsaj 60 ECTS. 

 

Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program 

Fakulteta kandidatom na osnovi individualne dokumentirane vloge priznava 

pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti, pridobljene s formalnim, 

neformalnim ali izkustvenim učenjem, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali v 

najmanj 60 % ustrezajo splošnim oziroma predmetno-specifičnim kompetencam, 

določenim s študijskim programom, in sicer kot opravljeno študijsko obveznost, 

ovrednoteno po ECTS.  

 



Priznavanje je urejeno s Pravilnikom o priznavanju znanja in spretnosti. Dostopen je 

na spletni strani:  https://fzv.uni-nm.si/uploads/fzv/public/document/39-

pravilnik_o_priznavanju_znanja_in_spretnosti_29_9_2020_sl.pdf . 

 

Enaki kriteriji veljajo tudi za priznavanje znanja, pridobljenega v tujini. 

Vpisna mesta po merilih za prehode, skupaj za državljane Republike Slovenije in 

državljane članic EU 

 

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 10 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode za Slovence brez slovenskega državljanstva   

 

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 2 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode za tuje državljane 

 

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 3 

 

PRIJAVNI ROKI 

 

Prijavni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU: 

1. prijavni rok: od 1. 5. 2022 do 16. 8. 2022, 

2. prijavni rok: od 1. 9. 2022 do 25. 9. 2022. 

 

Prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane:  

od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022. 

 

Rok za oddajo prilog k prijavi: ob prijavi oziroma najkasneje do zaključka prijavnega 

roka. 

 

 

POSTOPEK PRIJAVE ZA VPIS  

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

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

 

Kandidat se lahko prijavi:  

• s kvalificiranim digitalnim potrdilom,  

• z AAI - računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture),  

• z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS.  

 

Prijavo za vpis in vse v prijavi zahtevana dokazila kandidat vloži elektronsko preko 

portala eVŠ do zaključka prijavnega roka. Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih 

https://fzv.uni-nm.si/uploads/fzv/public/document/39-pravilnik_o_priznavanju_znanja_in_spretnosti_29_9_2020_sl.pdf
https://fzv.uni-nm.si/uploads/fzv/public/document/39-pravilnik_o_priznavanju_znanja_in_spretnosti_29_9_2020_sl.pdf
http://portal.evs.gov.si/prijava/


pogojev veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih 

zahtevanih dokumentov.  

 

Kot priloge priložite skenirani dokument ali fotografijo izvirnika diplome in potrdilo 

o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena in ocena diplomske 

naloge, oziroma skenirani dokument ali fotografijo izvirnika Priloge k diplomi.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do zaključka 

prijavnega roka. Prav tako morajo biti do zaključka prijavnega roka oddane tudi vsa 

zahtevana dokazila. 

 

 

VPISNI ROKI  

Kandidati bodo o poteku vpisa obveščeni pisno po zaključenih prijavnih rokih.  

Vpisi  bodo potekali:  

Vpisni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU: 

• vpis sprejetih v 1. prijavnem roku: od 17. 8. 2022 do 31. 8. 2022, 

• vpis sprejetih v 2. prijavnem roku: od 26. 9. 2022 do 30. 9. 2022. 

 

Vpisni roki za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane:  

• od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede 

Na Loko 2, 8000 Novo mesto 
Tel.: (07) 393 00 17 

E-pošta: referat.fzv@uni-nm.si 

Spletna stran: https://fzv.uni-nm.si/ 

 

 

 

RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE 

FIZIOTERAPIJA 

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 

 

 

Informativno mesto in informativni dnevi:  

Novo mesto, Na Loko 2:  

• 4. 5. 2022 ob 16.30, 

• 8. 6. 2022 ob 16.30, 

• 7. 9. 2022 ob 16.30. 

 

Naziv študijskega programa:  

Podiplomski – magistrski študijski program druge stopnje Fizioterapija 

Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete:  

https://fzv.uni-nm.si/programi_2_stopnje/fizioterapija/  

 

Strokovni naslov:  

Magister fizioterapije / magistrica fizioterapije. 

 

Trajanje študija:  

Študij traja dve leti in obsega 120 KT po ECTS.  

 

Kraj izvajanja študija:  

Novo mesto, Na Loko 2 in Rozmanova ulica 18. 

 

Način izvajanja študija:  

Izredni študij. 

 

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 študentov. 

Jezik poučevanja: 

Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku. Od kandidatov pričakujemo znanje 

slovenskega jezika na višji ravni (stopnja B2 po evropski jezikovni lestvici CEFR). 

Fakulteta si pridružuje pravico, da v primeru dvoma  o znanju slovenščine pred 

izbirnim postopkom od kandidatov zahteva, da zahtevano znanje slovenskega jezika 

mailto:referat.fzv@uni-nm.si
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izkažejo s potrdilom pooblaščene institucije – Centra za slovenščino kot drugi in tuji 

jezik (oz. https://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/ ). Kandidata, ki na 

poziv fakultete ne bo predložil potrdila o zahtevanem znanju slovenskega jezika, bo 

fakulteta izločila iz izbirnega postopka. 

VPISNI POGOJI  

 

VPIS V 1. LETNIK  
V prvi letnik študijskega programa druge stopnje Fizioterapija se na osnovi 38.a člena 

Zakona o visokem šolstvu lahko vpiše, kdor je končal: 

• visokošolski študijski program prve stopnje Fizioterapija (v obsegu 180 KT), 

• visokošolski študijski program s področja fizioterapije pred novelo Zakona o 

visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 63/04), 

• visokošolski študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij v 

okviru področja Klasius-P16: 0915 – Terapija in rehabilitacija. Kandidati iz teh 

študijskih programov morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti, ki so 

bistvene za nadaljevanje študija v programu Fizioterapija. Obveznosti se 

določijo glede na razliko v študijskih programih in obsegajo od 10 do največ 60 

KT. Kandidati jih morajo opraviti na fakulteti pred vpisom (z vključitvijo v 

študij na prvi stopnji, z vključitvijo v programe za izpopolnjevanje ali z 

opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program). 

 

Vpis iz drugih Klasius P-16 strokovnih področij zaradi specifičnosti programa ni 

možen. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na 

prvi stopnji (80 %) in doseženo oceno pri diplomi prve stopnje (20 %). 

Kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, se vpisujejo pod istimi 

pogoji. 

 

Vpisna mesta, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

 

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 30 

 
Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva   

 

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 5 

 

Vpisna mesta za tuje državljane 

 

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 5 

 

 

 

 

https://centerslo.si/
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Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program 

Fakulteta kandidatom na osnovi individualne dokumentirane vloge priznava 

pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti, pridobljene s formalnim, 

neformalnim ali izkustvenim učenjem, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali v 

najmanj 60 % ustrezajo splošnim oziroma predmetno-specifičnim kompetencam, 

določenim s študijskim programom, in sicer kot opravljeno študijsko obveznost, 

ovrednoteno po ECTS. Priznavanje je urejeno s Pravilnikom o priznavanju znanja in 

spretnosti. Dostopen je na spletni strani:  https://fzv.uni-

nm.si/uploads/fzv/public/document/39-

pravilnik_o_priznavanju_znanja_in_spretnosti_29_9_2020_sl.pdf . 

 

Enaki kriteriji veljajo tudi za priznavanje znanja, pridobljenega v tujini. 

PRIJAVNI ROKI 

 

Prijavni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU: 

1. prijavni rok: od 1. 5. 2022 do 16. 8. 2022, 

2. prijavni rok: od 1. 9. 2022 do 25. 9. 2022. 

 

Prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane:  

od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022. 

 

Rok za oddajo prilog k prijavi: ob prijavi oziroma najkasneje do zaključka prijavnega 

roka. 

 

 

POSTOPEK PRIJAVE ZA VPIS  

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

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

 

Kandidat se lahko prijavi:  

• kvalificiranim digitalnim potrdilom,  

• AAI - računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture),  

• uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS.  

 

Prijavo za vpis in vse v prijavi zahtevana dokazila kandidat vloži elektronsko preko 

portala eVŠ do zaključka prijavnega roka. Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih 

pogojev veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih 

zahtevanih dokumentov.  

 

Kot priloge priložite skenirani dokument ali fotografijo izvirnika diplome in potrdilo 

o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena in ocena diplomske 

naloge, oziroma skenirani dokument ali fotografijo izvirnika Priloge k diplomi.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do zaključka 

prijavnega roka. Prav tako morajo biti do zaključka prijavnega roka oddane tudi vsa 

zahtevana dokazila. 

 

 

https://fzv.uni-nm.si/uploads/fzv/public/document/39-pravilnik_o_priznavanju_znanja_in_spretnosti_29_9_2020_sl.pdf
https://fzv.uni-nm.si/uploads/fzv/public/document/39-pravilnik_o_priznavanju_znanja_in_spretnosti_29_9_2020_sl.pdf
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VPISNI ROKI  

 

Kandidati bodo o poteku vpisa obveščeni pisno po zaključenih prijavnih rokih.  

Vpisi  bodo potekali:  

Vpisni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU: 

• vpis sprejetih v 1. prijavnem roku: od 17. 8. 2022 do 31. 8. 2022, 

• vpis sprejetih v 2. prijavnem roku: od 26. 9. 2022 do 30. 9. 2022. 

 

Vpisni roki za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane:  

• od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede 

Na Loko 2, 8000 Novo mesto 
Tel.: (07) 393 00 17 

E-pošta: referat.fzv@uni-nm.si 

Spletna stran: https://fzv.uni-nm.si/ 

 

 

 

RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE 

INTEGRIRANA ZDRAVSTVENA IN SOCIALNA OSKRBA 

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 

 

 

Informativno mesto in informativni dnevi:  

Novo mesto, Na Loko 2:  

• 4. 5. 2022 ob 16.30, 

• 8. 6. 2022 ob 16.30, 

• 7. 9. 2022 ob 16.30. 

 

Naziv študijskega programa:  

Podiplomski – magistrski študijski program druge stopnje Integrirana zdravstvena 

in socialna oskrba 

Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete:  

https://fzv.uni-

nm.si/sl/programi_2_stopnje/integrirana_zdravstvena_in_socialna_oskrba/    

 

Strokovni naslov:  

Magister zdravstvene in socialne oskrbe / magistrica zdravstvene in socialne oskrbe. 

 

Trajanje študija:  

Študij traja dve leti in obsega 120 KT po ECTS.  
 

Kraj izvajanja študija:  

Novo mesto, Na Loko 2 in Rozmanova ulica 18. 

 

Način izvajanja študija:  

Izredni študij. 

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 študentov. 
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Jezik poučevanja: 

Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku. Od kandidatov pričakujemo znanje 

slovenskega jezika na višji ravni (stopnja B2 po evropski jezikovni lestvici CEFR). 

Fakulteta si pridružuje pravico, da v primeru dvoma  o znanju slovenščine pred 

izbirnim postopkom od kandidatov zahteva, da zahtevano znanje slovenskega jezika 

izkažejo s potrdilom pooblaščene institucije – Centra za slovenščino kot drugi in tuji 

jezik (oz. https://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/ ). Kandidata, ki na 

poziv fakultete ne bo predložil potrdila o zahtevanem znanju slovenskega jezika, bo 

fakulteta izločila iz izbirnega postopka. 

 

VPISNI POGOJI  

 

VPIS V 1. LETNIK  
 
Pogoji za vpis v 1. letnik: 

• diploma visokošolskega študijskega programa prve stopnje z izobraževalnega 

področja Zdravstvo (Klasius P-16: 091) in  Socialna varnost (Klasius P-16: 092); 

• diploma študijskih programov za pridobitev visoke strokovne izobrazbe s 

področja zdravstvene nege pred 11.  6.  2004 (Uradni list RS, št. 63/04); 

• diploma visokošolskega študijskega programa prve stopnje z izobraževalnega 

področja 098 po Klasius P-16, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, 

ki so bistvene za nadaljevanje študija; obveznosti se določijo glede na različnost 

strokovnega področja in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk. 

Individualne vloge kandidatov bo obravnavala pristojna komisija in na osnovi 

dokazil določila dodatne študijske obveznosti. 

 

Vpis iz drugih Klasius-P16 strokovnih področij zaradi specifičnosti programa ni 

možen. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno pri diplomi 

(20 %) in glede na doseženo povprečno oceno študija na prvi stopnji (80 %). 

Kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, se vpisujejo pod istimi 

pogoji. 

 

Vpisna mesta, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 30 

 

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva   

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 5 

 

Vpisna mesta za tuje državljane 

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 5 

 

 

https://centerslo.si/
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE: 
VPIS V 2. LETNIK 
 

Pri prehodu se upoštevajo naslednja merila:  

• izpolnjevanje pogojev za vpis v magistrski študijski program Integrirana 

zdravstvena in socialna oskrba;  

• število razpoložljivih študijskih mest; 

• opravljene študijske obveznosti v predhodnem študijskem programu; 

• obveznosti, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem študijskem 

programu.  

 

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi so prehodi mogoči med 

študijskimi programi, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske 

unije in ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, med 

katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 

Evropskem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se 

nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

Isti pogoji veljajo tudi za prehod iz magistrskih študijskih programov, ki se izvajajo v 

državah EU, oziroma kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. 

O izpolnjevanju predpisanih pogojev za prehod v študijski program in določitvi 

manjkajočih oz. dodatnih obveznosti, ki jih je v predhodnem programu opravil 

študent, odloča pristojna Komisija. 

V kolikor se študent vpiše po merilih za prehode v študijski program druge stopnje 

Integrirana zdravstvena in socialna oskrba, mu je lahko priznanih največ 60 ECTS 

iz predhodnega programa. V novem programu mora opraviti študijske obveznosti v 

obsegu vsaj 60 ECTS. 

 

Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program 

Fakulteta kandidatom na osnovi individualne dokumentirane vloge priznava 

pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti, pridobljene s formalnim, 

neformalnim ali izkustvenim učenjem, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali v 

najmanj 60 % ustrezajo splošnim oziroma predmetno-specifičnim kompetencam, 

določenim s študijskim programom, in sicer kot opravljeno študijsko obveznost, 

ovrednoteno po ECTS.  

Priznavanje je urejeno s Pravilnikom o priznavanju znanja in spretnosti. Dostopen je 

na spletni strani:  https://fzv.uni-nm.si/uploads/fzv/public/document/39-

pravilnik_o_priznavanju_znanja_in_spretnosti_29_9_2020_sl.pdf . 

 

Enaki kriteriji veljajo tudi za priznavanje znanja, pridobljenega v tujini. 
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Vpisna mesta po merilih za prehode, skupaj za državljane Republike Slovenije in 

državljane članic EU 

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 10 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode za Slovence brez slovenskega državljanstva   

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 2 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode za tuje državljane 

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 3 

 

 

PRIJAVNI ROKI 

 

Prijavni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU: 

1. prijavni rok: od 1. 5. 2022 do 16. 8. 2022, 

2. prijavni rok: od 1. 9. 2022 do 25. 9. 2022. 

 

Prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane:  

od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022. 

 

Rok za oddajo prilog k prijavi: ob prijavi oziroma najkasneje do zaključka prijavnega 

roka. 

 

 

POSTOPEK PRIJAVE ZA VPIS  

 

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

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

 

Kandidat se lahko prijavi:  

• s kvalificiranim digitalnim potrdilom,  

• z AAI - računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture),  

• z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS.  

 

Prijavo za vpis in vse v prijavi zahtevana dokazila kandidat vloži elektronsko preko 

portala eVŠ do zaključka prijavnega roka. Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih 

pogojev veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih 

zahtevanih dokumentov.  

 

Kot priloge priložite skenirani dokument ali fotografijo izvirnika diplome in potrdilo 

o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena in ocena diplomske 

naloge, oziroma skenirani dokument ali fotografijo izvirnika Priloge k diplomi.  

 

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


Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do zaključka 

prijavnega roka. Prav tako morajo biti do zaključka prijavnega roka oddane tudi vsa 

zahtevana dokazila. 

 

 

VPISNI ROKI  

 

Kandidati bodo o poteku vpisa obveščeni pisno po zaključenih prijavnih rokih.  

Vpisi  bodo potekali: 

Vpisni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU: 

• vpis sprejetih v 1. prijavnem roku: od 17. 8. 2022 do 31. 8. 2022, 

• vpis sprejetih v 2. prijavnem roku: od 26. 9. 2022 do 30. 9. 2022. 

 

Vpisni roki za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane:  

• od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede 

Na Loko 2, 8000 Novo mesto 
Tel.: (07) 393 00 17 

E-pošta: referat.fzv@uni-nm.si 

Spletna stran: https://fzv.uni-nm.si/ 

 

 

 

 

RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE 

VZGOJA IN MENEDŽMENT V ZDRAVSTVU 

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 

 

 

Informativno mesto in informativni dnevi:  

Novo mesto, Na Loko 2: 

• 4. 5. 2022 ob 16.30, 

• 8. 6. 2022 ob 16.30, 

• 7. 9. 2022 ob 16.30. 

 

Naziv študijskega programa:  

Podiplomski – magistrski študijski program druge stopnje Vzgoja in menedžment v 

zdravstvu. 

 

Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete:  

https://fzv.uni-nm.si/sl/programi_2_stopnje/vzgoja_in_menedzment_v_zdravstvu/ 

 

Strokovni naslov:  

Magister vzgoje in menedžmenta v zdravstvu / magistrica vzgoje in menedžmenta v 

zdravstvu. 

 

Trajanje študija:  

Študij traja dve leti in obsega 120 KT po ECTS.  

 

Kraj izvajanja študija:  

Novo mesto, Na Loko 2 in Rozmanova ulica 18. 

 

Način izvajanja študija:  

Izredni študij. 

Študij se bo izvajal, če bo vpisanih najmanj 10 študentov. 

  

mailto:referat.fzv@uni-nm.si
https://fzv.uni-nm.si/
https://fzv.uni-nm.si/sl/programi_2_stopnje/vzgoja_in_menedzment_v_zdravstvu/


Jezik poučevanja: 

Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku. Od kandidatov pričakujemo znanje 

slovenskega jezika na višji ravni (stopnja B2 po evropski jezikovni lestvici CEFR). 

Fakulteta si pridružuje pravico, da v primeru dvoma  o znanju slovenščine pred 

izbirnim postopkom od kandidatov zahteva, da zahtevano znanje slovenskega jezika 

izkažejo s potrdilom pooblaščene institucije – Centra za slovenščino kot drugi in tuji 

jezik (oz. https://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/ ). Kandidata, ki na 

poziv fakultete ne bo predložil potrdila o zahtevanem znanju slovenskega jezika, bo 

fakulteta izločila iz izbirnega postopka. 

 

VPISNI POGOJI  

 

VPIS V 1. LETNIK  
 
Pogoji za vpis v 1. letnik: 
• diploma visokošolskega študijskega programa prve stopnje z izobraževalnega 

področja  Zdravstvo (Klasius P-16:091)(v obsegu 180 KT); 

• diploma študijskih programov za pridobitev visoke strokovne izobrazbe s področja 

zdravstvene nege pred 11.  6.  2004 (Uradni list RS, št. 63/04); 

• diploma visokošolskega študijskega programa prve stopnje s sorodnega 

izobraževalnega področja Socialna varnost (Klasius P-16: 092). Kandidati iz 

navedenega izobraževalnega področja morajo pred vpisom opraviti študijske 

obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v programu Vzgoja in 

menedžment v zdravstvu. Obveznosti se določijo glede na razliko v študijskih 

programih in obsegajo od 10 – 60 KT. Kandidati jih morajo opraviti na fakulteti  

pred vpisom (z vključitvijo v  študij na prvi stopnji ali z vključitvijo v programe za 

izpopolnjevanje ali z opravljenim izpitom). 

 

Vpis iz drugih Klasius-P16 strokovnih področij zaradi specifičnosti programa ni 

možen. 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno pri diplomi 

(20 %) in glede na doseženo povprečno oceno študija na prvi stopnji (80 %). 

Kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, se vpisujejo pod istimi 

pogoji. 

 

Vpisna mesta, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 30 

 

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva   

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 5 

 

Vpisna mesta za tuje državljane 

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 5 

 

https://centerslo.si/
https://centerslo.si/
https://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/


 
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE: 
VPIS V 2. LETNIK 
 

Pri prehodu se upoštevajo naslednja merila:  

• izpolnjevanje pogojev za vpis v magistrski študijski program Vzgoja in 

menedžment v zdravstvu;  

• število razpoložljivih študijskih mest; 

• opravljene študijske obveznosti v predhodnem študijskem programu; 

• obveznosti, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem študijskem 

programu.  

 

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi so prehodi mogoči med 

študijskimi programi, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske 

unije in ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, med 

katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po 

Evropskem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se 

nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

Isti pogoji veljajo tudi za prehod iz magistrskih študijskih programov, ki se izvajajo v 

državah EU, oziroma kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. 

O izpolnjevanju predpisanih pogojev za prehod v študijski program in določitvi 

manjkajočih oz. dodatnih obveznosti, ki jih je v predhodnem programu opravil 

študent, odloča pristojna Komisija. 

V kolikor se študent vpiše po merilih za prehode v študijski program druge stopnje 

Vzgoja in menedžment v zdravstvu, mu je lahko priznanih največ 60 ECTS iz 

predhodnega programa. V novem programu mora opraviti študijske obveznosti v 

obsegu vsaj 60 ECTS. 

 

Priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program 

Fakulteta kandidatom na osnovi individualne dokumentirane vloge priznava 

pridobljeno znanje, usposobljenost ali zmožnosti, pridobljene s formalnim, 

neformalnim ali izkustvenim učenjem, ki po vsebini in zahtevnosti v celoti ali v 

najmanj 60 % ustrezajo splošnim oziroma predmetno-specifičnim kompetencam, 

določenim s študijskim programom, in sicer kot opravljeno študijsko obveznost, 

ovrednoteno po ECTS.  

 

Priznavanje je urejeno s Pravilnikom o priznavanju znanja in spretnosti. Dostopen je 

na spletni strani:  https://fzv.uni-nm.si/uploads/fzv/public/document/39-

pravilnik_o_priznavanju_znanja_in_spretnosti_29_9_2020_sl.pdf . 

Enaki kriteriji veljajo tudi za priznavanje znanja, pridobljenega v tujini. 

 

https://fzv.uni-nm.si/uploads/fzv/public/document/39-pravilnik_o_priznavanju_znanja_in_spretnosti_29_9_2020_sl.pdf
https://fzv.uni-nm.si/uploads/fzv/public/document/39-pravilnik_o_priznavanju_znanja_in_spretnosti_29_9_2020_sl.pdf


Vpisna mesta po merilih za prehode, skupaj za državljane Republike Slovenije in 

državljane članic EU 

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 10 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode za Slovence brez slovenskega državljanstva   

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 2 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode za tuje državljane 

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 3 

 

PRIJAVNI ROKI  

 

Prijavni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU: 

1. prijavni rok: od 1. 5. 2022 do 16. 8. 2022, 

2. prijavni rok: od 1. 9. 2022 do 25. 9. 2022. 

 

Prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane:  

od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022. 

 

Rok za oddajo prilog k prijavi: ob prijavi oziroma najkasneje do zaključka prijavnega 

roka. 

 

 

POSTOPEK PRIJAVE ZA VPIS  

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

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

 

Kandidat se lahko prijavi:  

• s kvalificiranim digitalnim potrdilom,  

• z AAI - računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture),  

• z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS.  

 

Prijavo za vpis in vse v prijavi zahtevana dokazila kandidat vloži elektronsko preko 

portala eVŠ do zaključka prijavnega roka. Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih 

pogojev veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih 

zahtevanih dokumentov.  

 

Kot priloge priložite skenirani dokument ali fotografijo izvirnika diplome in potrdilo 

o opravljenih izpitih, iz katerega je razvidna povprečna ocena in ocena diplomske 

naloge, oziroma skenirani dokument ali fotografijo izvirnika Priloge k diplomi.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do zaključka 

prijavnega roka. Prav tako morajo biti do zaključka prijavnega roka oddane tudi vsa 

zahtevana dokazila. 

 

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


 

VPISNI ROKI  

 

Kandidati bodo o poteku vpisa obveščeni pisno po zaključenih prijavnih rokih.  

Vpisi  bodo potekali:  

Vpisni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU: 

• vpis sprejetih v 1. prijavnem roku: od 17. 8. 2022 do 31. 8. 2022, 

• vpis sprejetih v 2. prijavnem roku: od 26. 9. 2022 do 30. 9. 2022. 

 

Vpisni roki za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane:  

• od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede 

Na Loko 2, 8000 Novo mesto 
Tel.: (07) 393 00 17 

E-pošta: referat.fzv@uni-nm.si 

Spletna stran: https://fzv.uni-nm.si/ 

 

 

RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM TRETJE STOPNJE 

ZDRAVSTVENE VEDE 

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 

 

 

Informativno mesto in informativni dnevi:  

Novo mesto, Na Loko 2:  

• 4. 5. 2022 ob 16.30, 

• 8. 6. 2022 ob 16.30, 

• 7. 9. 2022 ob 16.30. 

 

Naziv študijskega programa:  

Podiplomski – doktorski študijski program tretje stopnje Zdravstvene vede 

 

Študijski program ima pet smeri: 

• Zdravstvena nega, 

• Fizioterapija, 

• Edukacija v zdravstvu, 

• Menedžment v zdravstvu, 

• Preventiva v zdravstvu. 

 

Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete:  

https://fzv.uni-nm.si/program_3_stopnje/  

 

Znanstveni naslov:  

Doktor znanosti / doktorica znanosti. 

 

Trajanje študija:  

Študij traja tri leta in obsega 180 KT po ECTS.  

 

Kraj in način izvajanja študija:  

Novo mesto, Na Loko 2 in Rozmanova ulica 18. 

 

Način izvajanja študija:  

mailto:referat.fzv@uni-nm.si
https://fzv.uni-nm.si/
https://fzv.uni-nm.si/program_3_stopnje/


Izredni študij.  



Jezik poučevanja: 

Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku. Od kandidatov pričakujemo znanje 

slovenskega jezika na višji ravni (stopnja B2 po evropski jezikovni lestvici CEFR). 

Fakulteta si pridružuje pravico, da v primeru dvoma  o znanju slovenščine pred 

izbirnim postopkom od kandidatov zahteva, da zahtevano znanje slovenskega jezika 

izkažejo s potrdilom pooblaščene institucije – Centra za slovenščino kot drugi in tuji 

jezik (oz. https://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/ ). Kandidata, ki na 

poziv fakultete ne bo predložil potrdila o zahtevanem znanju slovenskega jezika, bo 

fakulteta izločila iz izbirnega postopka. 

 

VPISNI POGOJI  

 

VPIS V 1. LETNIK  
V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:  

• program druge stopnje (bolonjski magisterij), 

• znanstveni magisterij ali specializacijo po končanem študijskem programu za 

pridobitev univerzitetne izobrazbe (ob vpisu se priznajo obveznosti v obsegu 

najmanj 60 KT), 

• specializacijo po končanem študijskem programu za pridobitev visokošolske 

strokovne izobrazbe (ob vpisu se določijo dodatne študijske obveznosti v 

obsegu 30-60 KT po presoji komisije za doktorski študij),  

• študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (pred uvedbo 

bolonjske reforme – 240 KT). 

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na navedene kriterije: 

• uspeh pri študiju glede na vpisne pogoje – 50 %, 

• raziskovalno delo kandidata – 30 %, 

• presoja vodje doktorskega študija po opravljenem intervjuju s kandidatom – 

10 %, 

• aktivno znanje enega od svetovnih jezikov – 10 %. 

 

Kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, se vpisujejo pod istimi 

pogoji. 

 

Vpisna mesta, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 15 

 
Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva   

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 2 

 

Vpisna mesta za tuje državljane 

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 3 

 

 

https://centerslo.si/
https://centerslo.si/
https://centerslo.si/izpiti/izpiti-iz-znanja-slovenscine/


NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE: 
VPIS V VIŠJI LETNIK 
 

V višji letnik doktorskega študijskega programa se po merilih za prehode vpiše 

kandidat, ki prehaja iz sorodnega doktorskega študijskega programa tretje stopnje, 

če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

• kandidat izpolnjuje pogoje za vpis na doktorski študijski program Zdravstvene 

vede, 

• študijski program, iz katerega kandidat prehaja, ob zaključku študija 

zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot doktorski študijski program 

Zdravstvene vede, 

• so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi 

programi (primerljiv predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti 

kandidata). 

 

V drugi letnik doktorskega študijskega programa Zdravstvene vede se po merilih za 

prehode lahko vpiše tudi diplomant sorodnega magistrskega študijskega programa, 

sprejetega pred 11.6.2004 (znanstveni magisterij). 

Pri prehodih med programi se upoštevajo veljavna Merila za prehode med študijskimi 

programi. 

Pri prehodu lahko študent uveljavlja obveznosti, opravljene v predhodnem programu. 

O priznavanju odloča komisija za doktorski študij na osnovi predložene vloge. 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode, skupaj za državljane Republike Slovenije in 

državljane članic EU 

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 4 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode za Slovence brez slovenskega državljanstva   

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 1 

 

Vpisna mesta po merilih za prehode za tuje državljane 

Način izvajanja študija Število vpisnih mest 
Izredni študij 1 

 

PRIJAVNI ROKI  

Prijavni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU: 

1. prijavni rok: od 1. 5. 2022 do 16. 8. 2022, 

2. prijavni rok: od 1. 9. 2022 do 25. 9. 2022. 

 

Prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane:  

od 1. 5. 2022 do 31. 8. 2022. 

 



Rok za oddajo prilog k prijavi: ob prijavi oziroma najkasneje do zaključka prijavnega 

roka. 

 

 

POSTOPEK PRIJAVE ZA VPIS 

 

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

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

 

Kandidat se lahko prijavi:  

• s kvalificiranim digitalnim potrdilom,  

• z AAI - računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture),  

• z uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS.  

 

Prijavo za vpis in vse v prijavi zahtevana dokazila kandidat vloži elektronsko preko 

portala eVŠ do zaključka prijavnega roka. Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih 

pogojev veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih 

zahtevanih dokumentov.  

 

Kot priloge priložite skenirani dokument ali fotografijo izvirnika diplome iz 

dodiplomskega in podiplomskega študija in potrdilo o opravljenih izpitih iz 

dodiplomskega in podiplomskega študija, iz katerega je razvidna povprečna ocena in 

ocena diplomske/magistrske naloge, oziroma skenirani dokument ali fotografijo 

izvirnika Priloge k diplomi iz dodiplomskega in podiplomskega študija.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do zaključka 

prijavnega roka. Prav tako morajo biti do zaključka prijavnega roka oddane tudi vsa 

zahtevana dokazila. 

 

VPISNI ROKI  

 

Kandidati bodo o poteku vpisa obveščeni pisno po zaključenih prijavnih rokih.  

Vpisi bodo potekali:  

Vpisni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU: 

• vpis sprejetih v 1. prijavnem roku: od 17. 8. 2022 do 31. 8. 2022, 

• vpis sprejetih v 2. prijavnem roku: od 26. 9. 2022 do 30. 9. 2022. 

 

Vpisni roki za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane:  

• od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022. 

 

 

 

 

 

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


 

 

 


