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RAZPIS ZA VPIS  
v doktorski študijski program tretje stopnje za študijsko leto 2019/2020 
 

FAKULTETA ZA KOMERCIALNE IN POSLOVNE VEDE 
Lava 7, 3000 Celje, Slovenija 
 
KONTAKTNI PODATKI  
▪ Telefon: (03) 428-55-36, 428-55-91 
▪ Spletni naslov: www.fkpv.si 
▪ Elektronski naslov: podiplomski@fkpv.si 
 
Fakulteta za komercialne in poslovne vede (v nadaljevanju FKPV) je samostojni visokošolski zavod. Izvaja 
doktorski študijski program tretje stopnje:  
 
▪ Poslovne vede 
 
Študij se izvaja v slovenskem jeziku. 
 
INFORMATIVNA MESTA  
▪ Celje, sedež fakultete, Lava 7 in na 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 ali pišejo na elektronski naslov: vesna.domadenik@fkpv.si  
  
PRIJAVNI ROKI 
▪ 1. prijavni rok: od 12. 2. 2019 do 10. 7. 2019 
▪ 2. prijavni rok: od 13. 7. 2019 do 30. 9. 2019 
 
NAČIN PRIJAVE 
Kandidati se prijavijo z elektronsko prijavo preko spletnega portala 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 tiste priloge, k prijavi, ki so zahtevane 
z razpisom. Kot pravočasno se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s 
kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom.   

2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) mora obrazec prijave poslati 
elektronsko v eVŠ do roka določenega z razpisom, nato ga natisniti, podpisati in priporočeno poslati po 
pošti ali osebno dostaviti v roku na naslov, ki je določen z razpisom.  Kot pravočasno se šteje vloga, ki je 
bila izpolnjena v eVŠ  do roka, določenega z razpisom, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v 
zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana na naslov in v roku, določenim z 
razpisom, ki je lahko največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.  

 
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. 
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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 11. 7. 2019 do 12. 7. 2019 
2. rok: od 13. 7. 2019 do 30. 9. 2019 oz. do zasedbe prostih mest 
 
Najpozneje do 30. 10. 2019 je mogoč le še vpis iz upravičenih razlogov, če tako na prošnjo kandidata odloči 
pristojni organ FKPV. Ne glede na upravičen razlog, mora kandidat prijavo za vpis oddati do 30. 9. 2019. 
 
Na podlagi poslane prijave za vpis prejmejo kandidati vabilo na vpis.  
 
DODATNE STORITVE IN PONUDBA 
 
Fakulteta nudi za študente dodatne storitve oz. seminarje:  
▪ individualna obravnava študenta, 
▪ sodobne metode poučevanja, 
▪ gostujoči slovenski in tuji predavatelji,  
▪ mednarodno izmenjavo,  
▪ svetovanje v okviru Kariernega centra FKPV,  
▪ uporabo knjižnice,  
▪ doktorski seminarji 
▪ Alumni klub.  
 
ŠOLNINA 
FKPV zaračunava šolnino po veljavnem ceniku objavljenem na spletni strani fakultete.  
 
VPIS TUJCEV  
Kandidati, ki se prijavljajo za vpis z izobrazbo pridobljeno v tujini, oddajo elektronsko prijavo preko spletnega 
portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava, katere del je tudi vloga za priznavanje izobraževanja. 
Vlogi priložijo overjene kopije diplome ali potrdila o diplomiranju, odločbe o priznavanju tujega izobraževanja 
ter prevode ostalih zahtevanih prilog v razpisu. Več podatkov glede priznavanja za konkretni študij lahko dobite 
na e-naslovu: podiplomski@fkpv.si. 
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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 doktorski študijski program Poslovne vede III se lahko vpiše, kdor je končal: 

 Študijski program druge stopnje; 

 Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije ali drugi enoviti magistrski 
študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS; 

 Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004; 

 Študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, ki je pred tem končal visokošolski 
strokovni program. Kandidatom Komisija za znanstveno-raziskovalno  delo in doktorski študij določi 
dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS. 

 Študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem 
programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 
najmanj 60 kreditnih točk po ECTS. 

 
Ne glede na zgornje alineje, lahko Komisija za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij za kandidate, ki 
se vpisujejo iz predhodno zaključenih ne ekonomskih študijskih programov, določi dodatne študijske obveznosti 
v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.  
 
Na doktorski študijski program Poslovne vede III se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost 
predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen 
nadaljevanja izobraževanja, skladno s Statutom in Pravilnikom o vpisih. 
 
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 zaključne naloge, 
Po smereh bodo 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 

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

 

Razpis za vpis je bil potrjen na 63. (dopisni) seji UO, dne 20. 12. 2018. 

POSLOVNE VEDE III 
Program tretje stopnje 

1. letnik Vpis v višji letnik 

Celje 20 20 

Ljubljana 20 20 

Tujci drugih držav članic EU 5 5 

Tujci držav ne EU članic 5 5 


