
RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM  
»POSLOVNA EKONOMIJA«  

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 
 
 
 

FAKULTETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE 
Na Loko 2, p.p. 51, 8000 Novo mesto 
Tel.: (07) 393 00 17, fax: (07) 393 00 13 
E-pošta: referat@vs-nm.si 
Spletna stran: www.fpuv.vs-nm.si 
 
 
Informativna mesta in informativni dnevi: 
Novo mesto, Na Loko 2; 
25. 05. 2017 ob 16.30, 
07. 09. 2017 ob 16.30, 
 
Ljubljana, Vodovodna 100; 
25. 05. 2017 ob 16.30, 
07. 09. 2017 ob 16.30. 
 
Naziv študijskega programa: 
Podiplomski doktorski študijski program  - III. stopnja Poslovna ekonomija 
Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete 
http://fpuv.vs-nm.si/sl/program_3_stopnje/. 
 
Trajanje študija: 
Študij traja tri leta in obsega 180 KT po ECTS. 
 
Znanstveni naslov: 
Doktor znanosti oz. doktorica znanosti 
 
Kraj izvajanja študija: 
Novo mesto, Na Loko 2  
 
Način izvajanja študija: 
Izredni študij 
 
  

mailto:referat@vs-nm.si
http://www.fpuv.vs-nm.si/
http://fpuv.vs-nm.si/sl/program_3_stopnje/


Vpisni pogoji 
VPIS V 1. LETNIK 
 
Pogoj za vpis v študijski program tretje stopnje po končanem sorodnem študijskem programu 
(področje poslovne in upravne vede) 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 študij v tujini, se vpisujejo pod istimi pogoji. 
 
Vpisna mesta, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU 

Lokacija študija Izredni 
Novo mesto 15 

 
 
VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJE DRŽAVLJANE 
 

Lokacija študija Izredni 
Novo mesto 5 

 
 
PRIJAVNI ROKI 

1. PRIJAVNI ROK: od 01. 05. 2017 do 15. 08. 2017 

2. PRIJAVNI ROK: od 04. 09. 2017 do 24. 09. 2017 

 

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

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


Če se kandidat prijavlja:  
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč 

prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno 
poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo 
oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).  

2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora 
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s 
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu 
zavodu.  
 

Kot priloge priložite overjeni kopiji diplom 1. in 2. stopnje, originalni potrdili o opravljenih 
izpitih na 1. in 2. stopnji, iz katerih je razvidna povprečna ocena in ocena diplomske/magistrske 
naloge, oziroma overjeni kopiji Prilog k diplomi 1. in 2. stopnje. 
 
Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 
eVŠ do zaključka prijavnega roka oz. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem 
besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana 
do zaključka prijavnega roka na naslov:  
 
Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto 
Na Loko 2 
8000 Novo mesto 
 

VPISNI ROKI 
Kandidati bodo o poteku vpisa obveščeni pisno po zaključenih prijavnih rokih. Vpisi bodo 
potekali najkasneje do 30. 09. 2017. 
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