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Na podlagi Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze na Primorskem, Fakultete za 
matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper v študijskem letu  2013/14 izdajam 

naslednji 
 
 
 

S K L E P 

 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP 
FAMNIT) razpisuje v drugem prijavnem roku, ki traja od 16. do 19.9.2013, vpisna mesta na 
naslednjih podiplomskih študijskih programih: 
 
 

Študijski program 

Letnik študija 

1. 
letnik 

2. letnik 
3. 

letnik 

Doktorski študijski programi 

Matematične znanosti    

Za slovenske državljane in tujce (iz EU) 8 8  

Za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega 
državljanstva 

1 4  

Računalništvo in informatika    

Za slovenske državljane in tujce (iz EU) 10 10  

Za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega 
državljanstva 

5 5  

Aplikativna kineziologija    

Za slovenske državljane in tujce (iz EU) 7 4 5 

Za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega 
državljanstva 

5 2 3 



Študijski program 

Letnik študija 

1. 
letnik 

2. letnik 
3. 

letnik 

Magistrski študijski programi 

Matematične znanosti    

Za slovenske državljane in tujce (iz EU) 28 Število razpisanih mest je 
omejeno s številom 

razpisanih mest za 1. letnik 
v študijskem letu 2012/13 in 

ne več kot 30. 

 

Za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega 
državljanstva 

10 Število razpisanih mest je 
omejeno s številom 

razpisanih mest za 1. letnik 
v študijskem letu 2012/13 in 

ne več kot 10. 

 

Za kandidate, ki želijo študirati vzporedno 2 -  

Računalništvo in informatika    

Za slovenske državljane in tujce (iz EU) 36 Število razpisanih mest je 
omejeno s številom 

razpisanih mest za 1. letnik 
v študijskem letu 2012/13 in 

ne več kot 45. 

 

Za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega 
državljanstva 

10 Število razpisanih mest je 
omejeno s številom 

razpisanih mest za 1. letnik 
v študijskem letu 2012/13 in 

ne več kot 10. 

 

Za kandidate, ki želijo študirati vzporedno 2 -  

Biopsihologija    

Za slovenske državljane in tujce (iz EU) 1   

Za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega 
državljanstva 

10   

Za kandidate, ki želijo študirati vzporedno 2   

Matematika s finančnim inženiringom    

Za slovenske državljane in tujce (iz EU) 26   

Za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega 
državljanstva 

10   

Za kandidate, ki želijo študirati vzporedno 2   

Varstvo narave    

Za slovenske državljane in tujce (iz EU) 30   

Za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega 
državljanstva 

10   

Za kandidate, ki želijo študirati vzporedno 2 -  



Študijski program 

Letnik študija 

1. 
letnik 

2. letnik 
3. 

letnik 

Aplikativna kineziologija    

Za slovenske državljane in tujce (iz EU) 5 (redni 
študij), 

29 
(izredni 
študij) 

Redni študij: Število 
razpisanih mest je omejeno 
s številom razpisanih mest 
za 1. letnik v študijskem 

letu 2011/12 in ne več kot 
15. 

 

Za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega 
državljanstva 

5 (redni 
študij), 

9 
(izredni 
študij) 

Redni študij: Število 
razpisanih mest je omejeno 
s številom razpisanih mest 
za 1. letnik v študijskem 

letu 2011/12 in ne več kot 
5. 

 

Za kandidate, ki želijo študirati vzporedno 2   

 
 
 
 
        Izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, l.r., 

dekanja 


