Doktorski študijski program
TEKSTILNO OBLIKOVANJE,

TEKSTILSTVO,

GRAFIKA

IN

ki ga izvaja Naravoslovnotehniška fakulteta,
Aškerčeva 12, Ljubljana, tel.: 01/200 32 10, več informacij na: www.ntf.uni-lj.si
Trajanje študija: 3 leta
Število vpisnih mest: 10 – skupaj za državljane RS in članic EU ter Slovence brez
slovenskega državljanstva in tujce
Vpisni pogoji:
V študijski program se lahko vpišejo diplomanti:
- Študijskih programov 2. stopnje,
- Študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali
visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004. Ti kandidati morajo pred
vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS iz
študijskega programa 2. stopnje Grafične in interaktivne komunikacije.
- Študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6.
2004,
- Študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po
končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih
pred 11. 6. 2004. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60
kreditnih točk po ECTS,
- Študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali
drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300
kreditnimi točkami po ECTS,
- Študijskih programov tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za
študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja
v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljnje izobraževanje skladno s
121. členom Statuta UL.
Priporočeno predhodno znanje je zaključen univerzitetni ali magistrski (2. stopnja) študij s
področij tekstilstva, grafike ali tekstilnega oblikovanja.
Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:
V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu predhodnega študija.
Povprečna ocena izpitov na predhodnem študiju
70 %
Ocena diplomskega oziroma magistrskega dela
30 %
Kraj izvajanja: Ljubljana; Snežniška 5
Način študija: redni
Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletne
aplikacije eVŠ najkasneje do vključno 11. septembra 2015.
Vpis bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2015.

