RAZPIS ZA VPIS
V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE
FAKULTETE ZA GRAJENO OKOLJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM
V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

Magistrski študijski programi 2. stopnje
TRAJNOSTNO GRAJENO OKOLJE

**********

UP FAKULTETA ZA GRAJENO OKOLJE (UP FGO)
Titov trg 5, 6000 Koper
spletna stran: www.famnit.upr.si
tel. številka: +386 (5) 611 75 75 (referat za študente)
elektronski naslov: referat@famnit.upr.si

V POSTOPKU JE PRIDRUŽITEV UP FAKULTETE ZA GRAJENO OKOLJE K UP FAKULTETI
ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (UP FAMNIT). PO
KONČANEM POSTOPKU SE BO MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJNOSTNO GRAJENO OKOLJE IZVAJAL NA UP FAMNIT.
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*****
ŠTUDIJSKI PROGRAM: TRAJNOSTNO

GRAJENO OKOLJE

VRSTA PROGRAMA: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 2. STOPNJE
TRAJANJE ŠTUDIJA: 2 LETI, 120 KREDITNIH TOČK (ECTS)

NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: redni in izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA : Koper

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 1. stopnje s področij gradbeništva ali lesarstva; ali
b) diploma na visokošolskem strokovnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred
11. 6. 2004) s področij gradbeništva ali lesarstva; ali
c) diploma na študijskem programu, ki je po trajanju in obsegu enakovreden programu iz točk a)
ali b) z drugih strokovnih področij, pri čemer mora kandidat pred vpisom opraviti dodatne
študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija (do 30 kreditnih točk po ECTS), in
katerih vsebina in obseg sta odvisna od predhodno končanega študijskega programa. Dodatne
študijske obveznosti kandidatu določi pristojna komisija UP FGO. Dodatne študijske
obveznosti kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z
opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program pred vpisom v magistrski študijski
program; ali
d) pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija;
pri tem se pri povprečju kot ena od študijskih obveznosti upošteva tudi zaključna naloga na
dodiplomskem študiju.
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
Vpisna mesta (1. letnik)
Trajnostno grajeno okolje

1. letnik
redni

izredni

- za slovenske državljane in tujce (iz EU)

25

25

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

2

10

- za kandidate za vzporedni študij

2

-

REDNI ŠTUDIJ SE BO IZVAJAL, ČE SE BO VPISALO NAJMANJ 10 KANDIDATOV. IZREDNI ŠTUDIJ SE BO IZVAJAL, ČE SE
BO VPISALO NAJMANJ 10 KANDIDATOV.
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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 magistrski študijski program 2.
stopnje (za slovenske državljane in tujce (iz EU) in za Slovence brez slovenskega državljanstva in
tujce
(izven
EU),
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: UP
FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper, 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: UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper, 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: UP
FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper, 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 magistrske
študijske programe 2. stopnje Univerze na Primorskem (UP) v študijskem letu 2017/2018.
******
V primeru, da bodo na magistrskem študijskem programu 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 (www.famnit.upr.si).
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:
UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper, 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: UP FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper, do
vključno 21. septembra 2017. Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za
vpis v podiplomski študij 2017/2018«.
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2.)
Če se kandidat prijavlja z digitalnim potrdilom, natisnjene prijave po pošti ne pošilja, temveč
prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 20. septembra 2017.
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: UP
FAMNIT, Glagoljaška 8, 6000 Koper, 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.

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV
Za vpis v 1. letnik mora kandidat predložiti:
a. diplomsko listino (overjeno kopijo diplomske listine o zaključenem študiju 1. stopnje) –
obvezna priloga,
b. potrdilo o opravljenih izpitih (neoverjena kopija) – obvezna priloga.
Kandidat, ki se bo prijavil na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, prijavi priloži:
a. potrdilo o opravljenih izpitih (neoverjena kopija potrdila o opravljenih obveznostih za vpis v
višji letnik na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani) – obvezna priloga,
b. soglasje matične fakultete (originalno soglasje matične fakultete, na kateri je kandidat že
vpisan) – obvezna priloga.

INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI
V magistrski študijski program 2. stopnje 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.
Za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja mora kandidat zaprositi v
elektronski PRIJAVI ZA VPIS na študijski program prek spletnega portala eVŠ:
http://portal.evs.gov.si/prijava/.

DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA
Kandidat mora prijavi za vpis v 1. letnik priložiti:
a. diplomsko listino (izvirnik (original) diplomske listine o zaključenem študiju 1. stopnje
(original 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. prevod diplomske listine (sodno overjen prevod diplomske listine o zaključenem študiju 1.
stopnje) - kandidati se predhodno pozanimajo na UP FAMNIT, če je prevod diplome potreben,
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. kronološki opis (kratek, kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravijo kandidati
sami) – obvezna priloga.
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Kandidatom svetujemo, da se pred pričetkom urejanja dokazil za priznavanje izobraževanja,
predhodno pozanimajo na UP FAMNIT.
Če bo UP FAMNIT ugotovil, da na osnovi predložene dokumentacije o vlogi ne more presojati,
lahko od kandidata zahteva, da predloži dodatna dokazila.
Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP FAMNIT, na
naslovu: http://www.famnit.upr.si/sl/bodoci-studenti/prijava-in-vpis.
Vso potrebno dokumentacijo za vpis (prijavo za vpis in priloge) kandidat pošlje na naslov: UP
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Glagoljaška 8, 6000
Koper.

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.
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