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Razpis za vpis v podiplomske študijske programe za 
študijsko leto 2016/2017 

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM TRETJE STOPNJE  
 

FAKULTETA ZA KOMERCIALNE IN POSLOVNE VEDE 
Lava 7, 3000 Celje 
 
Kontaktni podatki za vprašanja glede študija in priznavanja izobraževanja  
Tel.: (03) 428-55-36, (03) 428-55-91 
Spletni naslov: www.fkpv.si 
Elektronski naslov: podiplomski@fkpv.si 
 
Informativna mesta:  
Celje, sedež fakultete, Lava 7 (izredni študij) in v enoti za izredni študij: 
Ljubljana, Biotehniški izobraževalni center, Cesta v Mestni log 47. 
 
Informacije: 
 
Zainteresirane kandidate za vpis na doktorski študij vabimo, da nas za vse informacije 
pokličejo na tel: (03) 428 55 36, (03) 428 55 91 ali pišejo na elektronski naslov: 
podiplomski@fkpv.si 
  
Fakulteta za komercialne in poslovne vede je samostojni visokošolski zavod. Izvaja doktorski 
študijski program tretje stopnje Poslovne vede.  
 
Prijavni roki: 
 
Kandidati za vpis se na razpis prijavijo v treh rokih. 
 
1. rok: od 5. 2. 2016 do 11. 7. 2016 
2. rok: od 15. 7. 2016 do 20. 9. 2016 
3. rok: od 23. 9. 2016 do 29. 10. 2016  
 

Študij se izvaja v slovenskem jeziku. 
 
Način prijave  
 
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
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 
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prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu 
zavodu. 

 
Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim 
podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, 
natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in 
priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka. 
 
Kandidat, ki se prijavlja za vpis na doktorski študijski program tretje stopnje mora k prijavi 
priložiti naslednja dokazila (priloge), ki jih pošlje v fizični obliki po pošti: 
 
OBVEZNE PRILOGE 

 Prošnja za vpis (v kateri pojasni svoje motive za doktorski študij - 1 stran A4), 
 Življenjepis (lahko Europass CV), 
 Bibliografija (iz katere so razvidne objave v različnih publikacijah), 
 Overjena kopija diplome (overjena kopija potrdila o diplomiranju na dodiplomski 

ali podiplomski ravni študija), 
 Potrdilo o povprečni oceni izpitov (na dodiplomski ali podiplomski ravni študija). 

 
NEOBVEZNE PRILOGE 

 Drugi dokumenti (dokazila o preverjanjih, dodatnih znanjih, usposabljanju, npr. 
GMAT test), 

 Potrdilo o aktivnem znanju angleškega jezika (v primeru, da ga imate), 
 Dokazila o dobljenih nagradah in priznanjih,  
 Druga dokazila ali potrdila. 

 
Vpisni roki: 
1. rok: od 12. 7. 2016 do 14. 7. 2015 
2. rok: od 21. 9. 2016 do 22. 9. 2016 
3. rok: od 23. 9. 2016 do 29. 10. 2016 oz. do zasedbe prostih mest 
 
Na podlagi poslane prijavnice prejmejo kandidati vabilo na vpis. 
 
Dodatne storitve in ponudba: 
Fakulteta nudi za doktorske študente dodatne storitve: seminarji, seminar retorike, 
doktorske seminarje, obiske zunanjih predavateljev, mednarodno izmenjavo, informacijsko 
podporo študiju, strokovno literaturo iz knjižnice fakultete, članarino za knjižnico fakultete in 
Alumni klub.  
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DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM TRETJE STOPNJE  

POSLOVNE VEDE 
 

 ZNANSTVENI NAZIV: doktor znanosti/doktorica znanosti 

 TRAJANJE ŠTUDIJA: 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS 

 KRAJ IZVAJANJA: Celje, Ljubljana 

 SMERI ŠTUDIJA: Komerciala, Turizem, Poslovna informatika 

 VPISNI POGOJI: 

 
V 1. oz. 2. letnik (po merilih za prehode) doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati/ke, 
ki imajo končano: 
 

• Univerzitetni študijski program: 
 
- ekonomske in poslovne smeri: brez dodatnih obveznosti 
- druge smeri: kandidatom se določijo dodatne študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS.  
 
Kandidati, ki so zaključili univerzitetni študijski program, morajo na sprejemnem razgovoru 
pokazati primernost za znanstvenoraziskovalno delo. 
 

• Specializacija, po končani visokošolskem strokovnem programu: 
 
- Kandidatom se določijo dodatne študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS. 
 

 Specializacija, po končanem univerzitetnem programu  
 
-  Kandidatom se priznajo študijske obveznosti do 45 ECTS. 
 

• Magisterij znanosti: 
 
-  Kandidatom se priznajo študijske obveznosti do 60 ECTS. 
 

• Bolonjski magistrski študijski program: 
 
-  Ekonomske in poslovne smeri: brez dodatnih obveznosti 
- Druge smeri: če je program vseboval ekonomske in poslovne vsebine v obsegu vsaj 45 

ECTS, Komisija za znanstvenoraziskovalno delo in doktorski študij določi dodatne študijske 
obveznosti na osnovi pregleda dokumentacije in razgovora s kandidatom.  

 

• Dosedanji študijski program iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem 
šolstvu, če je ovrednoten s 300 ECTS. 
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Z vsemi kandidati se lahko opravi sprejemni razgovor, v katerem se ugotavljajo: 
- motivi kandidata za doktorski študij, 
- nagnjenost k znanstvenoraziskovalnemu delu, 
- primernost predhodne izobrazbe za vpis pod navedenimi pogoji. 
 

 MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA: 
 

Izbor kandidatov bo temeljil na:  
 50% povprečne ocene študija na predhodni stopnji 
 50 % ocene diplomskega dela 
 Po smereh so izbrani kandidati, ki bodo prejeli največje število točk. 

 

 NAČIN ŠTUDIJA:  
 

Izredni študij, ki se izvaja v popoldanskem času ob delavnikih in ob sobotah dopoldan. 
 

 VPISNA MESTA: 
 

POSLOVNE VEDE III 1. letnik 2. letnik 

CELJE 20 20 

LJUBLJANA 20 20 

TUJCI iz ne EU držav 5 5 

 
Pogoj za izvajanje študija na enoti je 20 študentov za posamezen letnik. 
 
 
 

Razpis za vpis je bil potrjen na 53. (dopisni) seji UO, dne 10. 12. 2015.  
 
 


