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RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA V ŠTUDIJSKEM LETU 
2019/2020 

 

NAZIV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA:  Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije 
NASLOV: Žanova ulica 3, 4000 Kranj 
TELEFON: 04 260 18 50, 040 740 500 
E-POŠTA: info@fds.nova-uni.si 
URL: www.fds.si 
 
Vsi študijski programi, ki se bodo izvajali v študijskem letu 2019/2020, so dostopni na spletni strani 
fakultete www.fds.si. 
 
Informativno mesto: 
Za individualno svetovanje in informacije o študijskem programu lahko povprašate po telefonu, 
elektronski pošti ali pa se oglasite na sedežu fakultete (Žanova ulica 3, 4000 Kranj) v poslovnem času 
od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 15.30 in v petek od 8.30 do 14.30. 
 
Informativni dan: 
Kranj: v torek, 21. 5. 2019, ob 17. uri na sedežu fakultete na naslovu: Žanova ulica 3, 4000 Kranj, 
Ljubljana:   v torek, 21. 5. 2019, ob 17. uri na dislocirani enoti fakultete, Mestni trg 23, 1000 Ljubljana, 
Maribor: v torek, 21. 5. 2019, ob 17. uri na dislocirani enoti fakultete, Črtomirova ulica 11, 2000 
Maribor. 

 

 
DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM JAVNA UPRAVA III. STOPNJE 

 
 
 
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA:  
Študij se v celoti izvaja v Kranju; v Mariboru in Ljubljani pa v skrajšani obliki v primeru zadostnega 
števila vpisanih študentov. 
 
 
TRAJANJE ŠTUDIJA: 3 LETA in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 
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OPIS ŠTUDIJA:  
Program traja tri leta in je razdeljen v šest semestrov. Ovrednoten je s 180 KT. Prvi semester je 
namenjen teoretski in metodološki poglobitvi predhodnih znanj, ki omogočajo uvod v doktorski študij. 
Drugi semester je namenjen oblikovanju dispozicije za doktorsko disertacijo. Tretji in četrti semester 
sta namenjena individualnemu delu pri doktorski disertaciji ob pomoči mentorja in morebitnega so-
mentorja. To se  v petem semestru poveže s seminarjem za pripravo disertacije, v  kateri kandidati 
predstavijo pripravljeni osnutek disertacije in prejmejo napotke za nadaljnje dopolnitve, tako da lahko 
delo zaključijo do konca šestega semestra. 
Program je strukturiran tako, da bo organizirano delo temeljilo na treh vrstah učnih enot: 
1. Obvezni predmet, ki nudi izrazito poglobljeno metodološko znanje na določenem ustavnih 

izhodišč javnega prava, javne uprave in upravnih sistemov (A); 
2. Obvezni seminar, neposredno povezan s pripravo same doktorske disertacije (seminar za 

dispozicijo in seminar za disertacijo) (B); 
3. Priprava doktorske disertacije, obsega individualno raziskovalno delo z mentorjem in soočenje s 

kritičnimi odzivi na svoj osnutek doktorske disertacije (C). 
 
NASLOV:  
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega doktorskega študija »Javna uprava« pridobi 
kandidat strokovni naslov: doktor ali doktorica znanosti, okrajšava »dr.«.  
 
POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ZA IZVEDBO VPISA: 
 

Prijavni roki: 
1. rok: 17. 6. 2019  –  16. 8. 2019 
2. rok: 2. 9. 2019 – 13. 9. 2019 

  3. rok: rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: 25. 9. 2019 – 26. 9. 2019 do 12. ure 

  
Prijava za vpis po merilih za prehode, diplomante in vzporedni študij: 
1. rok: 17. 6. 2019  –  16. 8. 2019 

2. rok: 2. 9. 2019 – 13. 9. 2019 

 
Prijavni rok za tujce: 
1. rok: 1. 6. 2019 – 30. 6.2019 
2. rok: 1. 8. 2019 – 31. 8. 2019 
 

 

 
Vpisni roki: 
1. rok: 22. 8. 2019 – 29. 8. 2019 
2. rok: 19. 9. 2019 – 26. 9. 2019 
3. rok: 27. 9. 2019 – 30. 9. 2019 
 
 
Vpis po merilih za prehode, diplomante in vzporedni študij: 
1. rok: 22. 8. 2019 – 29. 8. 2019 
2. rok: 19. 9. 2019 – 26. 9. 2019 
 
Vpisni rok za tujce: 
1. rok: 8. 7. 2019 – 20. 7. 2019 
2. rok: 9. 9. 2019 – 21. 9. 2019 
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Vsi kandidati morajo oddati elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ 
(http://portal.evs.gov.si/prijava/). Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba (razen v primeru 
elektronske oddaje z digitalnim potrdilom) priporočeno poslati po pošti do roka, določenega z 
razpisom, na naslov:  
 
Fakulteta za državne in evropske študije 
Referat za podiplomski študij 
Žanova ulica 3 
4000 Kranj 
 
Obvezne priloge, ki jih je treba priložiti k prijavi za vpis na podiplomski študijski program so: 
1) Diplomska listina dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja - Overjena fotokopija diplome 
oz. potrdila o končani izobrazbi na dodiplomski in podiplomski ravni. 
2) Priloga k diplomi - Overjena fotokopija potrdil o opravljenih izpitnih obveznostih na podiplomskem 
in dodiplomskem študiju, iz katerih je razvidna tudi ocena diplome.  
 
Priloge, ki jih kandidat lahko priloži k prijavi za vpis so tudi: 
3) Dokazila o akademskih dosežkih - Overjena dokazila o drugih akademskih dosežkih (tekmovanja, 
nagrade, objave,...). 
 
 
POGOJI ZA VPIS: 
 
I. Pogoji za vpis 
 
V  1. letnik doktorskega študijskega programa Javna uprava 3. stopnje se lahko vpišejo diplomanti: 

 

- študijskih programov druge stopnje, 
- študijskih programov iz četrtega odstavka 36. člena tega zakona, če so ovrednoteni s 300 
kreditnimi točkami, 
- študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004, 

- visokošolskih strokovnih programov in študijskih programov za pridobitev specializacije, če 
opravijo še dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk (določi študijska komisija, 
odvisno od vrste študijskega programa). 

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. 
 
II. Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 
 
V primeru, da število prijav za vpis v doktorski študijski program bistveno presega število razpisanih 
mest oziroma njegove zmogljivosti (kadrovske, prostorske, opremske in druge) bo  FDŠ v skladu z 41. 
členom ZViS vpis omejila. O izboru bo odločala komisija za študijske zadeve, pri čemer se bodo pri izbiri 
kandidatov upoštevali naslednji kriteriji: 
 
1. Povprečna ocena na podiplomskem študiju oz. dodiplomskem študiju –  do 50%; 
2. Ocena magistrskega, specialističnega oz. diplomskega dela –  do 40%; 
3. Drugi akademski dosežki (tekmovanja, nagrade, objave,...) do 10%. 
 
 
 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
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Vpisna mesta: 
 

1. letnik Izredni študij 
Javna uprava 30 

 
Število prostih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce: 

1. letnik Izredni študij 
Javna uprava 50 

 
 

 
II. Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 
 
V primeru, da število prijav za vpis v doktorski študijski program bistveno presega število razpisanih 
mest oziroma njegove zmogljivosti (kadrovske, prostorske, opremske in druge) bo  FDŠ v skladu z 41. 
členom ZViS vpis omejila. O izboru bo odločala komisija za študijske zadeve, pri čemer se bodo pri izbiri 
kandidatov upoštevali naslednji kriteriji: 
 
4. Povprečna ocena na podiplomskem študiju oz. dodiplomskem študiju –  do 50%; 
5. Ocena magistrskega, specialističnega oz. diplomskega dela –  do 40%; 
6. Drugi akademski dosežki (tekmovanja, nagrade, objave,...) do 10%. 
 
III. Merila za prehode med študijskimi programi iste stopnje 
 

Prehod med študijski programi tretje stopnje je mogoč v skladu z ZViS in smiselni uporabi Meril za 
prehode med študijskimi programi. Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje. O 
možnosti prehoda kandidata na tretjestopenjski doktorski študijski program Javna uprava odloča Senat 
fakultete, ki mora ugotoviti, ali kandidat izpolnjuje pogoje za prehod, na podlagi predloga Komisije za 
študijske zadeve. 
  
Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma 
specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, se glede na 
vrsto programa dodiplomskega univerzitetnega študija in specializacije oziroma glede na področje 
znanstvenega magisterija priznajo študijske obveznosti v obsegu od 60 do 120 KT. 

 
Vpisna mesta: 
 

2. letnik Izredni študij 
Javna uprava  20 

 
 

3. letnik Izredni študij 
Javna uprava 20 

 
 
 
Število prostih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce: 

2. letnik Izredni študij 
Javna uprava 30 
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3. letnik Izredni študij 
Javna uprava 30 
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DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE 
III. STOPNJE 

 
 
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA:  
Študij se v celoti izvaja v Kranju; v Mariboru in Ljubljani pa v skrajšani obliki v primeru zadostnega 
števila vpisanih študentov. 
 
 
TRAJANJE ŠTUDIJA: 3 LETA in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 
 
OPIS ŠTUDIJA:  
Program traja tri leta in je razdeljen v šest semestrov. Ovrednoten je s 180 KT. Prvi semester je 
namenjen teoretski in metodološki poglobitvi predhodnih znanj, ki omogočajo uvod v doktorski študij. 
Drugi semester je namenjen izdelavi dispozicije za doktorsko disertacijo. Tretji semester je namenjen 
pripravi na zagovor dispozicije doktorske disertacije, ki se izvede ob zaključku tretjega semestra. Četrti 
semester je namenjen pripravi doktorske disertacije. To se v petem semestru poveže s seminarjem za 
pripravo disertacije, v  kateri kandidati predstavijo pripravljeni osnutek disertacije in prejmejo napotke 
za nadaljnje dopolnitve, tako da lahko delo zaključijo do konca šestega semestra. 
 
Program je strukturiran tako, da bo organizirano delo temeljilo na štirih vrstah učnih enot: 
1. Obvezni predmeti, ki nudijo izrazito poglobljeno metodološko znanje na področju (1.) zunanje 

politike, mednarodnega prava in mednarodnih odnosov, (2.) mednarodnega položaja in 
zunanje politike Slovenije ter (3.) diplomacije in diplomatskega prava; 

2. Obvezni seminar, neposredno povezan s pripravo same doktorske disertacije (seminar za 
dispozicijo in seminar za disertacijo); 

3. Zagovor dispozicije doktorske disertacije s preverjanjem znanja iz obveznih predmetov (A) 
4. Priprava doktorske disertacije, obsega individualno raziskovalno delo z mentorjem in soočenje 

s kritičnimi odzivi na svoj osnutek doktorske disertacije. 
 
NASLOV:  
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje podiplomskega doktorskega študija »Mednarodne in 
diplomatske študije« pridobi kandidat znanstveni naslov: doktor ali doktorica znanosti, okrajšava 
»dr.«.   
 
POSTOPKI IN ROKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ZA IZVEDBO VPISA: 
 
 

Prijavni roki: 
1. rok: 17. 6. 2019  –  16. 8. 2019 
2. rok: 2. 9. 2019 – 13. 9. 2019 

3. rok: rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: 25. 9. 2019 – 26. 9. 2019 do 12. ure 

  
Prijava za vpis po merilih za prehode, diplomante in vzporedni študij: 
1. rok: 17. 6. 2019  –  16. 8. 2019 
2. rok: 2. 9. 2019 – 13. 9. 2019 
 
Prijavni rok za tujce: 

1. rok: 1. 6. 2019 – 30. 6.2019 
2. rok: 1. 8. 2019 – 31. 8. 2019 
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Vpisni roki: 
1. rok: 22. 8. 2019 – 29. 8. 2019 
2. rok: 19. 9. 2019 – 26. 9. 2019 
3. rok: 27. 9. 2019 – 30. 9. 2019 
 
 
Vpis po merilih za prehode, diplomante in vzporedni študij: 
1. rok: 22. 8. 2019 – 29. 8. 2019 
2. rok: 19. 9. 2019 – 26. 9. 2019 
 
Vpisni rok za tujce: 

1. rok: 8. 7. 2019 – 20. 7. 2019 
2. rok: 9. 9. 2019 – 21. 9. 2019 

 
 
Vsi kandidati morajo oddati elektronsko prijavo prek spletnega portala eVŠ 
(http://portal.evs.gov.si/prijava/). Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba (razen v primeru 
elektronske oddaje z digitalnim potrdilom) priporočeno poslati po pošti do roka, določenega z 
razpisom, na naslov:  
 
Fakulteta za državne in evropske študije 
Referat za podiplomski študij 
Žanova ulica 3 
4000 Kranj 
 
Obvezne priloge, ki jih je treba priložiti k prijavi za vpis na podiplomski študijski program so: 
1) Diplomska listina dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja - Overjena fotokopija diplome 
oz. potrdila o končani izobrazbi na dodiplomski in podiplomski ravni. 
2) Priloga k diplomi - Overjena fotokopija potrdil o opravljenih izpitnih obveznostih na podiplomskem 
in dodiplomskem študiju, iz katerih je razvidna tudi ocena diplome.  
 
Priloge, ki jih kandidat lahko priloži k prijavi za vpis so tudi: 
3) Dokazila o akademskih dosežkih - Overjena dokazila o drugih akademskih dosežkih (tekmovanja, 
nagrade, objave,...). 
 
 
POGOJI ZA VPIS: 
 
I. Pogoji za vpis 
 
V  1. letnik doktorskega študijskega programa Mednarodne in diplomatske študije 3. stopnje se lahko 

vpišejo diplomanti: 

 

- študijskih programov druge stopnje, 
- študijskih programov iz četrtega odstavka 36. člena tega zakona, če so ovrednoteni s 300 

kreditnimi točkami 
- študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
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- visokošolskih strokovnih programov in študijskih programov za pridobitev specializacije, če 
opravijo še dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk (določi študijska 
komisija, odvisno od vrste študijskega programa). 

 
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. 
 

II. Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 
 
V primeru, da število prijav za vpis v doktorski študijski program bistveno presega število razpisanih 
mest oziroma njegove zmogljivosti (kadrovske, prostorske, opremske in druge) bo  FDŠ v skladu z 41. 
členom ZViS vpis omejila. O izboru bo odločala komisija za študijske zadeve, pri čemer se bodo pri izbiri 
kandidatov upoštevali naslednji kriteriji: 
 
1. Povprečna ocena na podiplomskem študiju oz. dodiplomskem študiju –  do 50%; 
2. Ocena magistrskega, specialističnega oz. diplomskega dela –  do 40%; 
3. Drugi akademski dosežki (tekmovanja, nagrade, objave,...) do 10%. 

 
Vpisna mesta: 
 

1. letnik Izredni študij 
Javna uprava 30 

 
Število prostih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce: 

1. letnik Izredni študij 
Javna uprava 50 

 
 
III. Merila za prehode med študijskimi programi iste stopnje 
 

Prehod med študijski programi tretje stopnje je mogoč v skladu z ZViS in smiselni uporabi Meril za 
prehode med študijskimi programi. Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje. 
 
O možnosti prehoda kandidata na tretjestopenjski doktorski študijski program Mednarodne in 
diplomatske študije odloča Senat fakultete, ki mora ugotoviti, ali kandidat izpolnjuje pogoje za prehod, 
na podlagi predloga Komisije za študijske zadeve. 
 
Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma 
specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, se prizna že 
opravljene obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk (od 60 do 120 KT). 
 
Vpisna mesta: 
 

2. letnik Izredni študij 
Mednarodne in diplomatske 
študije 

20 
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3. letnik Izredni študij 
Mednarodne in diplomatske 
študije 

20 

 
 
Število prostih mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce: 
 

2. letnik Izredni študij 
Mednarodne in diplomatske 
študije 

30 

 
 

3. letnik Izredni študij 
Mednarodne in diplomatske 
študije 

30 

 
 

 
Razpisno besedilo je sprejel senat Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze na 5. 
korespondenčni seji v letu 2019, dne 11. 2. 2019, in senat Nove univerze na 3. korespondenčni seji v 
letu 2019, ki je potekala od 12. 2. – 14. 2. 2019. 
 

 
dr. Gorazd Justinek, 
dekan FDŠ NU 

 

 
dr. Dimitrij Rupel, 

rektor NU 

 
 
 

 


