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* * * * * 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: MATEMATIČNE ZNANOSTI 

VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE 

TRAJANJE ŠTUDIJA: 3 LETA, 180 KREDITNIH TOČK (ECTS) 

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

Doktorski študijski program 3. stopnje Matematične znanosti je razpisan za izvedbo v 

slovenskem in angleškem jeziku. 

 

VPISNI POGOJI: 

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma na študijskem programu 2. stopnje smeri matematike (oziroma drugega strokovnega 

področja); ali 

b) diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami 

(ECTS); ali 

c) diploma na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet 

pred 11. 6. 2004) s področja matematike, računalništva in matematike, fizike in drugih 

naravoslovnih ved. 

V doktorski študijski program Matematične znanosti se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so opravili 

matematiki soroden študijski program 2. stopnje (računalništvo ali fizika) ter drugi kandidati, ki 

so končali študijski program 2. stopnje ter uspešno opravili diferencialni izpit iz analize in 

algebre. Individualne vloge obravnava pristojna komisija UP FAMNIT. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA se pri izbiri kandidatov upošteva uspeh pri študiju na 2. stopnji 

(povprečna ocena, ocena magistrskega dela). 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Pogoji za vpis v 2. letnik: 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih 

programov in opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem programu. 

V 2. letnik doktorskega študijskega programa Matematične znanosti se po merilih za prehode 

vpiše študent sorodnega doktorskega študijskega programa 3. stopnje, če so izpolnjeni naslednji 

pogoji: 

-   študent izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program Matematične znanosti, 

- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc kot doktorski študijski program Matematične znanosti in 

- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv 

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

V 2. letnika doktorskega študijskega programa Matematične znanosti se po merilih za prehode 

lahko vpiše tudi diplomant sorodnega magistrskega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 

2004 (znanstveni magisterij). 
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Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri 

obravnavi poleg (sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z 

Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi 

diferencialne izpite. 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu 

je bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do 

nadaljevanja študija v doktorskem študijskem programu Matematične znanosti. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih 

obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

Vpisna mesta (za vpis v 1. letnik in v 2. letnik) 

Matematične znanosti 
  

izredni 

1. letnik 2. letnik 

Koper - za slovenske državljane in tujce (iz EU) – izvedba v slovenskem 
jeziku 

8 8 

- za slovenske državljane in tujce (iz EU) – izvedba v angleškem 
jeziku 

8 8 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) – 
izvedba v slovenskem jeziku 

4 4 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (izven EU) – 
izvedba v angleškem jeziku 

4 4 

 

 

* * * * *  

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM: RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA 

VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE  

TRAJANJE ŠTUDIJA: 3 LETA, 180 KREDITNIH TOČK (ECTS) 

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij 

KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Koper 

 

VPISNI POGOJI:  

Pogoj za vpis v 1. letnik je: 

a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali 

b) diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami 

(ECTS); ali 

c) diploma na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet 

pred 11. 6. 2004) s področja računalništva in informatike, računalništva in matematike, 

matematike ali elektrotehnike. 

Zaradi uspešnosti pri študiju UP FAMNIT posebej priporoča predhodno izobrazbo s področja 

računalništva in informatike, matematike ali elektrotehnike. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo imeli pri vpisu prednost kandidati s predhodno izobrazbo s področja 

računalništva in informatike, računalništva in matematike, matematike ali elektrotehnike. Pri 

izbiri kandidatov se upošteva uspeh pri študiju na 2. stopnji (povprečna ocena, ocena 

magistrskega dela) in znanstvena odličnost. 
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA V VIŠJEM LETNIKU 

VPIS V 2. LETNIK 

Pogoji za vpis v 2. letnik:  

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za 

prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem 

študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem 

programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih 

programov in opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem programu. 

V 2. letnik doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika se po merilih za 

prehode vpiše študent sorodnega doktorskega študijskega programa 3. stopnje, če so izpolnjeni 

naslednji pogoji: 

-   študent izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program Računalništvo in informatika, 

- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev 

primerljivih kompetenc kot doktorski študijski program Računalništvo in informatika in 

- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv 

predmetnik študijskega programa, opravljene obveznosti študenta). 

V 2. letnik doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika se po merilih za 

prehode lahko vpiše tudi diplomant sorodnega magistrskega študijskega programa, sprejetega 

pred 11. 6. 2004 (znanstveni magisterij). Ti kandidati morajo v 1. semestru študija opraviti še 

pregledni predmet računalništva in informatika, ki ga opravijo namesto enega seminarja 2. 

letnika. 

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT, ki pri 

obravnavi poleg (sorodnega) področja upošteva tudi primerljivost študijskih programov v skladu z 

Merili za prehode med študijskimi programi. Pristojna komisija lahko kandidatu določi tudi 

diferencialne izpite. 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini, ki mu 

je bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do 

nadaljevanja študija v doktorskem študijskem programu Računalništvo in informatika. 

 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih 

obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja. 

 

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST: 

 

Vpisna mesta (za vpis v 1. letnik in v 2. letnik) 

 

Računalništvo in informatika izredni 

1. letnik 2. letnik 

Koper - za slovenske državljane in tujce (iz EU) 10 10 

- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce 
(izven EU)  

5 5 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

POSTOPKI  ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ROK ZA ODDAJO PRIJAVE  

 

Kandidat, ki se prijavlja na razpisana vpisna mesta za vpis v posamezni doktorski študijski 

program 3. stopnje (za slovenske državljane in tujce (iz EU), za Slovence brez slovenskega 

državljanstva in tujce (izven EU)) UP FAMNIT, odda elektronsko prijavo prek spletnega portala 

eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ od 10. aprila 2017 do vključno 1. septembra 2017.  

 

1.) 

Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko 

prijavo v eVŠ do vključno 1. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z 

zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov 

fakultete do vključno 2. septembra 2017.  

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 1. 

septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ, ter 

podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 2. septembra 2017. Na 

ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 

2017/2018«. 

 

2.)  

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne 

pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 1. septembra 2017. 

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

eVŠ do vključno 1. septembra 2017. Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov fakultete 

poslati tiste priloge k prijavi, ki jih je v prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora 

biti naveden sklic na številko prijave za vpis), in sicer do vključno 2. septembra 2017. Na 

ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 

2017/2018«. 

 

Navodila so objavljena tudi v dokumentu Skupni uvodni del razpisa za vpis v doktorske 

študijske programe 3. stopnje Univerze na Primorskem (UP) v študijskem letu 2017/2018. 

 

* * * * * * 

 

V primeru, da bodo na posameznih doktorskih študijskih programih ostala prosta vpisna 

mesta, lahko fakulteta razpiše DRUGI PRIJAVNI ROK, ki bo potekal od 14. septembra 2017 do 

vključno 20. septembra 2017. Razpoložljiva vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena 

na spletni strani fakultete.  

 

1.)  

Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko 

prijavo v eVŠ do vključno 20. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z 

zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov 

fakultete do vključno 21. septembra 2017.  

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 20. 

septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnji oddani prijavi v eVŠ, ter 

podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 21. septembra 2017. Na 

ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 

2017/2018«. 

 

2.)  

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne 

pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 20. septembra 2017.  

http://portal.evs.gov.si/prijava/
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Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 

eVŠ do vključno 20. septembra 2017. Kandidat pa mora priporočeno po pošti na naslov 

fakultete poslati tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo poslal po pošti (na prilogi 

mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis) do vključno 21. septembra 2017. Na ovojnico 

poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«. 

 

POMEMBNO!! 

PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENIH ROKOV, DOLOČENIH Z RAZPISOM UP, NI MOGOČA.  

 

Na razpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ki želijo študirati v doktorskih študijskih programih 3. 

stopnje UP FAMNIT ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že diplomirali ali ne. Diplomiranje 

ni pogoj za prijavo. Kandidati morajo zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis oddati 

najkasneje do rokov, ki so navedeni zgoraj. 

 

Vsi prijavljeni kandidati bodo po zaključenem izbirnem postopku prejeli sklep o rezultatu 

izbirnega postopka. 

 

 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV 

Skupaj s prijavo posredujejo kandidati tudi dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev.  

Za vpis v 1. letnik mora kandidat predložiti:  

a. diplomsko listino (overjeno kopijo diplomske listine o zaključenem študiju 2. stopnje) – 

obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (neoverjeno kopijo potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je 

razvidna povprečna ocena predhodnega študija) – obvezna priloga, 

c. življenjepis (življenjepis s poudarkom na strokovnih referencah) – obvezna priloga, 

d. raziskovalna izjava (predstavitev dosedanjih raziskovalnih izkušenj in zamisli za raziskovalno 

delo) – obvezna priloga za študijska programa Matematične znanosti ter Računalništvo in 

informatika), 

e. soglasje predvidenega mentorja (pisno soglasje mentorja o prevzemu mentorstva) – obvezna 

priloga za študijska programa Matematične znanosti ter Računalništvo in informatika.  

 

Za vpis v 2. letnik (v primeru, da je kandidat diplomant magistrskega študijskega programa, 

sprejetega pred 11. 6. 2004) mora kandidat predložiti (obvezno): 

a. diplomsko listino (overjeno kopijo diplomske listine o zaključenem magistrskem študiju) – 

obvezna priloga, 

b. potrdilo o opravljenih izpitih (neoverjeno kopijo potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je 

razvidna povprečna ocena predhodnega študija) – obvezna priloga, 

c. življenjepis (življenjepis kandidata s poudarkom na strokovnih referencah) – obvezna priloga, 

d. raziskovalna izjava (predstavitev dosedanjih raziskovalnih izkušenj in zamisli za raziskovalno 

delo) – obvezna priloga za študijska programa Matematične znanosti ter Računalništvo in 

informatika, 

e. soglasje predvidenega mentorja (pisno soglasje mentorja o prevzemu mentorstva) – obvezna 

priloga za študijska programa Matematične znanosti ter Računalništvo in informatika. 

 

Za vpis v 2. ali 3. letnik (v primeru, da ima kandidat status študenta) mora kandidat predložiti 

(obvezno): 

a. potrdilo o opravljenih izpitih (neoverjeno kopijo potrdila o opravljenih izpitih na prvem 

študijskem programu, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji 

letnik) – obvezna priloga, 

b. učne načrte (učne načrte predmetov prvega študijskega programa, ki morajo biti žigosani s 

strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) – obvezna 

priloga, 

c. življenjepis (življenjepis kandidata s poudarkom na strokovnih referencah) – obvezna priloga, 
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d. raziskovalna izjava (predstavitev dosedanjih raziskovalnih izkušenj in zamisli za raziskovalno 

delo) – obvezna priloga za študijska programa Matematične znanosti ter Računalništvo in 

informatika, 

e. soglasje predvidenega mentorja (pisno soglasje mentorja o prevzemu mentorstva) – obvezna 

priloga za študijska programa Matematične znanosti ter Računalništvo in informatika. 

 

 

KANDIDATI ZA VPIS NA DOKTORSKI ŠTUDIJ MATEMATIČNE ZNANOSTI TER RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA  

Vsi kandidati za vpis v doktorska študijska programa 3. stopnje Matematične znanosti ter 

Računalništvo in informatika bodo po oddaji prijave za vpis opravili razgovor s koordinatorjem 

študijskega programa. O terminu razgovora bodo vsi prijavljeni kandidati obveščeni po prejemu 

prijave za vpis. 

Kandidati za vpis v doktorski študijski program Matematične znanosti si morajo do vpisa poiskati 

tudi mentorja in najkasneje ob vpisu v študijski program predložiti njegovo pisno soglasje o 

prevzemu mentorstva. 

 

Seznam potencialnih mentorjev za doktorska študijska programa Matematične znanosti ter 

Računalništvo in informatika je objavljen na spletni strani UP FAMNIT (www.famnit.upr.si). 

Seznam potencialnih mentorjev je okviren in v pomoč kandidatom pri iskanju mentorja na 

doktorskem študiju. 

 

 

INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI 

V doktorska študijska programa 3. stopnje UP FAMNIT se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so 

zaključili primerljiv študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju 

izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja 

študija v posameznem študijskem programu. Kandidati, ki so izobraževanje zaključili v tujini, 

dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev za vpis v prvi ali višji letnik z odločbo o priznanju 

tujega izobraževanja. 

Kandidat, ki je zaključil primerljiv študij v tujini in že ima odločbo o priznanju izobraževanja za 

namen nadaljevanja izobraževanja, mora k prijavi za vpis v doktorski študijski program 3. stopnje 

obvezno priložiti tudi omenjeno odločbo.  

 

Kandidat, ki je zaključil primerljiv študij v tujini in še nima odločbe o priznanju izobraževanja, 

mora za priznanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja zaprositi v elektronski 

PRIJAVI ZA VPIS na študijski program prek spletnega portala eVŠ: 

http://portal.evs.gov.si/prijava/. Kandidat izpolni podatke, potrebne za postopek priznavanja 

izobraževanja, in priloži zahtevane priloge.  

 

POMEMBNO!!  

Kandidati se morajo za vpis v študijski program prijaviti na enak način, kot je zapisan v poglavju 

»PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE«.  

 

Za priznavanje izobraževanja kandidati zaprosijo V PRIJAVI ZA VPIS v doktorski študijski 

program 3. stopnje. Skupaj s prijavo posredujejo kandidati tudi dokazila za priznavanje 

izobraževanja, in sicer: 

a. diplomsko listino (izvirnik (original) diplomske listine o zaključenem študiju 2. stopnje, ki 

mora biti legaliziran na podlagi Haške konvencije iz leta 1961 – kandidat pridobi žig 

Apostille na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno oziroma 

Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu) – obvezna priloga,  

b. overjen prevod diplomske listine (sodno overjen prevod diplomske listine o zaključenem 

študiju 2. stopnje – kandidati se predhodno pozanimajo na UP FAMNIT, če je prevod diplome 

potreben,  

http://www.famnit.upr.si/
http://portal.evs.gov.si/prijava/
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c. potrdilo o opravljenih izpitih (neoverjeno kopijo potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je 

razvidna povprečna ocena predhodnega študija) – obvezna priloga, 

d. prevod potrdila o opravljenih izpitih (sodno overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih - 

kandidati se predhodno pozanimajo na UP FAMNIT, če je prevod potrdila potreben, 

e. originalno potrdilo ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo oziroma akreditirane univerze, o 

možnosti vpisa kandidata v doktorski študijski program 3. stopnje v matični državi – obvezna 

priloga, 

f. kronološki opis (kratek, kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravijo kandidati 

sami) – obvezna priloga. 

 

Kandidatom svetujemo, da se pred pričetkom urejanja dokazil za priznavanje izobraževanja, 

predhodno pozanimajo na fakulteti. Če bo fakulteta ugotovila, da na osnovi predložene 

dokumentacije o vlogi ne more presojati, lahko od kandidata zahteva, da predloži dodatna 

dokazila. 

 

Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov 

fakultete, s pripisom »Vpis v podiplomski študij 2017/2018«.  

 

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP, na naslovu: 

http://www.upr.si/index.php?page=static&item=23  

 

 

DODATNE INFORMACIJE 

Podrobnejše informacije o študijskih programih ter prijavi in vpisu bodo predstavljene na 

informativnem dnevu za podiplomski študij na UP FAMNIT. Datum informativnega dne bo 

določen naknadno in objavljen na spletni strani fakultete. 
  
Kandidati lahko informacije pridobijo tudi na spletni strani www.famnit.upr.si, preko e-pošte na 

naslov referat@famnit.upr.si, ali preko telefona na tel. št. (05) 611 75 75. 

 
 telefon  

(referat za študente) 

e-pošta spletna stran 

UP FAMNIT +386 (5) 611 75 75  referat@famnit.upr.si www.famnit.upr.si 

 

http://www.upr.si/index.php?page=static&item=23
http://www.famnit.upr.si/
mailto:referat@famnit.upr.si
mailto:referat@famnit.upr.si
http://www.famnit.upr.si/

