
PRESTOPNI POGOJI  
za podiplomski doktorski študij 3. bolonjske stopnje  

za študijsko leto 2019/2020 
 

 
Vpis v višji letnik 
 
Za vpis v 2. letnik podiplomskega študija Znanost in inženirstvo materialov mora 
študent zbrati vsaj 45 kreditnih točk, od tega vsaj 10 KT iz izbirnih predmetov.  
Hkrati mora imeti študent opravljeno uspešno predstavitev raziskovalnih izhodišč 
za doktorsko disertacijo. 
 
Zadnji rok za oddajo osnutkov raziskovalnih izhodišč je 30. avgust 2019. Osnutek 
mora biti podpisan s strani študenta in študijskega mentorja. 
Javna predstavitev raziskovalnih izhodišč bo predvidoma sredi meseca septembra. O 
točnem datumu boste obveščeni naknadno. 
 
Za vpis v 3. letnik podiplomskega študija Znanost in inženirstvo materialov mora 
imeti študent opravljene vse obveznosti prvega in drugega letnika, vključno z odobreno 
temo doktorske disertacije na UL.  
 

Časovni razpored vpisa 
 
Izpolnjene vpisne liste s prilogami lahko pošljete po pošti ali oddate v referat v času 
uradnih ur. Po prejemu vpisnega lista vam bomo na elektronski naslov, ki ga imate v VIS-
u, poslali račun za vpisnino. S potrdilom o plačilu le-te lahko v referatu dobite šest 
potrdil o vpisu. Zadnji dan za oddajo vpisnega lista je 30.9.2019! 
 
Študenti, ki iz opravičljivih razlogov nimate opravljenih pogojev za vpis v višji letnik, 
oddajte prošnjo najkasneje do 2.9.2019 v študentski referat. V kolikor vam manjka 
samo zagovor raziskovalnih izhodišč (in ste oddali obrazce), vam prošnje ni potrebno 
oddati. Prošnji obvezno priložite potrdilo o opravljenih izpitih (dobite v referatu), 
ustrezno potrdilo ustanove (npr. zdravstvene) in mnenje študijskega mentorja.  
Obrazec (prošnjo) dobite na spletni strani, kjer so objavljena ta navodila. 
 
Navodila za izpolnjevanje vpisnega lista najdete na strani http://www.ntf.uni-
lj.si/ntf/studij/referat/referat-mont/vpis/vpis-v-visji-letnik/ 
 
Študente doktorskega študija 3. stopnje ob izpolnjevanju vpisnega liste prosimo, da 
natisnete in k vpisnemu listu priložite: 
 

 podpisana dva izvoda pogodbe o izvajanju doktorskega študija, ki ju natisnete iz 
VIS-a, 

 soglasje za sofinanciranje doktorskega študija, če se boste prijavili za 
sofinanciranje  

o pogoj za študente 1. letnika je povprečna ocena dosedanjega študija vsaj 
8,00,  

o pogoj za študente višjega letnika je redno napredovanje v višji letnik 
 pogodba o odstopu dolga (samo v primeru, da bo šolnino za vas poravnal 

delodajalec). 
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