Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje
Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2016/2017
Univerza v Ljubljani razpisuje 20 doktorskih študijskih programov. Poleg skupnega dela
razpisa, ki ga objavljamo v uvodu, so ob vsakem doktorskem študijskem programu navedene
članice, ki programe izvajajo in roki za prijavo na študij. Naj opozorimo, da se morajo do
predpisanega roka prijaviti tudi kandidati, ki se nameravajo v doktorske študijske programe
vpisati po merilih za prehode v višje letnike.

SKUPNI DEL RAZPISA
a) Prijava za vpis
Kandidati morajo prijavo za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani oddati
elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi
eVŠ: portal.evs.gov.si/prijava. Podrobna navodila za izpolnjevanje obrazca so dosegljiva na
omenjeni spletni strani.
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda več prijav za različne študijske
programe, in sicer, če se prijavlja:
1) S kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja,
temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. V tem roku mora na
naslov članice, ki razpisuje študijski program, po pošti priporočeno poslati tiste priloge
k prijavi, ki so zahtevane z razpisom (na prilogi mora biti naveden sklic na številko
prijave za vpis in študijski program, na katerega se prijavlja). Naslov za pošiljanje
prilog je objavljen v nadaljevanju razpisa pri posameznih doktorskih študijskih
programih.
2) Brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, ga natisniti, podpisati in skupaj s
prilogami, ki so zahtevane z razpisom, priporočeno poslati po pošti do zaključka
prijavnega roka na članico, ki razpisuje študijski program oz. na naslov, ki je objavljen
v nadaljevanju razpisa pri posameznih doktorskih študijskih programih.
Kot pravočasna se upošteva:
1) prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim
digitalnim potrdilom 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 na članico, ki
razpisuje študijski program do zaključka prijavnega roka.
Kontakti za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis
 Za težave pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim
podpisovanjem: Enotni kontaktni center državne uprave, e-naslov: ekc@gov.si , tel.:
080 2002 (od 7.00 do 16.00 ure med delavniki).
 Za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave: Podpora eVŠ na
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, e-naslov: evs-prijava.mizs@gov.si,
tel.: 01 478 46 59 (v obdobju prijavnih rokov ob delavnikih med 9. in 16. uro).
 Tehnična pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim
podpisovanjem: Podpora SIGEN-CA, e-naslov: podpora-ca@gov.si, tel.: 01 478 85
90 (ob delavnikih med 9.00 in 16.00 uro).

Za vsebinska vprašanja v zvezi z razpisom za vpis se kandidati lahko obrnejo na pristojne
referate oz. na kontaktne naslove, ki so objavljeni pri vsakem razpisanem doktorskem
programu posebej.
Na razpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ki želijo študirati na doktorskih študijskih programih
Univerze v Ljubljani ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že diplomirali ali ne.
Diplomiranje ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program. V tem primeru
kandidati dokazila o zaključku študija in potrdilo o povprečni oceni pošljejo v roku, ki ga
določi članica.
Ne glede na način prijave mora kandidat priloge k prijavi poslati v roku, priporočeno
po pošti ali jih dostaviti osebno v skladu z razpisom na članico, ki izvaja študijski
program, na katerega se kandidat prijavlja. Naslov za pošiljanje prijav je objavljen v
nadaljevanju razpisa pri posameznih doktorskih študijskih programih.

b) Prijavni roki
Prijavni roki se od študijskega programa do študijskega programa razlikujejo in so določeni
v razpisnem besedilu pri vsakem doktorskem študijskem programu posebej. Podrobnejša
pojasnila o vpisnih pogojih (ustreznosti predhodne izobrazbe ter drugih pogojih) in šolninah
dobijo kandidati na visokošolskih zavodih Univerze v Ljubljani, ki so nosilci doktorskih
študijskih programov.
Kandidate posebej opozarjamo, da je potrebno morebitne predpisane dodatne
obveznosti (v skladu s pogoji za vpis, ki so navedeni ob razpisanem doktorskem
študijskem programu) opraviti pred vpisom v študijski program.

c) 2. prijavni rok
Članice izvajalke oz. koordinatorice doktorskih študijskih programov, se lahko v postopku
prijav oz. po poteku prijavnega roka, določenem v razpisnem besedilu pri posameznem
študijskem programu, odločijo za objavo 2. prijavnega roka.
d) Prijave po merilih za prehode
V skladu s Statutom Univerze v Ljubljani se lahko po merilih za prehode med programi v
višje letnike doktorskih študijskih programov vključujejo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za
vpis v višji letnik v skladu s študijskim programom.
Število razpisanih mest po merilih za prehode v 2. letnik je omejeno s številom vpisanih
študentov v 1. letniku v študijskem letu 2015/2016, število razpisanih mest po merilih za
prehode v 3. letnik pa je omejeno s številom vpisanih študentov v 2. letniku v študijskem letu
2015/2016.
O pogojih in postopkih za vpis po merilih za prehode se kandidati pozanimajo na
posameznih članicah, ki so nosilke doktorskih študijskih programov. Kontaktni naslovi so
navedeni pri posameznem študijskem programu v razpisnem besedilu. Informacije o merilih
za prehode med programi so del študijskih programov, ki so v celoti ali v obliki zbornikov
objavljeni na spletnih straneh članic UL ali na spletni strani UL.
Kandidati, ki se nameravajo v doktorske študijske programe vpisati po merilih za prehode v
višje letnike, se morajo prav tako obvezno prijaviti preko spletnega portala eVŠ.

e) Vpisni roki
V skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (60. člen) se
bodo študenti v študijskem letu 2016/2017 vpisali v doktorske študijske programe
najpozneje do 30. septembra 2016, iz upravičenih razlogov, o katerih bo na podlagi prošnje
kandidata odločil pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra 2016.
Točne datume vpisov bodo članice Univerze v Ljubljani, kjer se bodo kandidati vpisovali,
objavile na spletnih straneh oz. bodo kandidate o njih neposredno obvestile.
f) Šolnine, ceniki študija
Šolnine in drugi stroški za vpis v doktorske študijske programe na Univerzi v Ljubljani so
objavljeni v Ceniku storitev za študente.
g) Informativni dnevi
Informativni dnevi za vpis na doktorski študij na Univerzi v Ljubljani bodo organizirani na
članicah izvajalkah študijskih programov. Datumi informativnih dni bodo objavljeni na spletni
strani Univerze v Ljubljani oz. na posameznih članicah, če še niso pri besedilu razpisa za
posamezen doktorski študijski program.
h) Priznavanje tuje izobrazbe
Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju zahtevo za priznavanje
izobraževanja oddajo skupaj s prijavo za vpis preko portala eVŠ.
Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja so dosegljive na spletnih straneh:
http://www.uni-lj.si/studij/koristne_informacije/priznavanje_tuje_izobrazbe/ .

i) Informacije za tujce
Tujci (kandidati, ki niso državljani držav članic EU) oziroma Slovenci brez slovenskega
državljanstva se ob izpolnjevanju splošnih pogojev vpisujejo skladno z določili Pravilnika o
razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu in Pravilnika o šolninah in bivanju v
študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki
Sloveniji.
Več informacij za tujce v brošuri Univerze v Ljubljani Welcome guide: http://www.unilj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/international_relations/
Nova spletna stran za tuje študente: http://studyinslovenia.si/ .

