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O

fakulteti

Fakulteta za državne in evropske študije, članica Nove univerze, je ena izmed
vodilnih izobraževalnih ustanov v Sloveniji, ki nudi široko interdisciplinarno znanje vsem, ki se želijo zaposliti v javni upravi, mednarodnih organizacijah in tudi v
zasebnem sektorju, v katerem so vedno dobrodošli strokovnjaki za tvorno sodelovanje z državnimi in mednarodnimi institucijami.

Fakulteto odlikujejo predvsem:
1. Kakovostni študijski programi, ki celostno pokrivajo
področje ustavnega in mednarodnega prava, delovanja države
in znotraj nje javne uprave. Takih programov v Sloveniji ne
pokriva nobena druga fakulteta.
2. Odličen akademski zbor, ki študente uči kritičnega in
ustvarjalnega razmišljanja. Med njimi so prvovrstni strokovnjaki
iz prakse, kot so nekdanji predsedniki ustavnega sodišča,
uveljavljeni profesorji z dolgo profesionalno kariero v drugih
ključnih institucijah države in mladi, večinoma v tujini izobraženi
visokošolski kadri.
3. Sodelovanje s partnerji v mednarodnem okolju, ki
študentom omogoča mednarodno izmenjavo v okviru
programa Erasmus+, obisk predavanj gostujočih strokovnjakov,
sodelovanje pri mednarodnih projektih …
4. Prijazne strokovne službe, spletni portal eUniverza z video
predavanji, bogate obštudijske dejavnosti in še in še.

Študentje se lahko izobražujejo v 3 akreditiranih študijskih centrih: v Kranju, Ljubljani
in Mariboru.

O

študijskem programu

Podiplomski doktorski študijski program Javna uprava temelji na načelih
bolonjske deklaracije in skupaj z
dodiplomskim
univerzitetnim
ter

diplomskim magistrskim istoimenskim
študijem tvori zaključeno celoto. To je
edini tovrstni specializirani triletni doktorski program v Sloveniji.

Študentje tekom študija pridobijo poglobljeno znanje na
specialno opredeljenem področju, naučijo se samostojnega znanstvenega dela ter pridobijo znanja, ki omogočajo
razreševanje kompleksnih problemov v javni upravi.
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje doktorskega študijskega
programa Javna uprava pridobi študent/ka znanstveni naslov:
doktor/doktorica znanosti, okrajšava »dr.«.

Podiplomski doktorski študijski program traja tri leta oziroma šest semestrov in obsega
180 kreditnih točk po ECTS.
• 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 somentorja.
• To se v petem semestru poveže s seminarjem za pripravo
disertacije, v kateri kandidati predstavijo pripravljeni osnutek
disertacije in prejmejo napotke za nadaljnje dopolnitve.
• Zagovor doktorske disertacije do konca šestega semestra.

Podiplomski doktorski študij Javna uprava se izvaja kot izredni (nekoncesioniran)
študij. Cena šolnine na podiplomskem doktorskem študijskem programu je primerljiva
s cenami na drugih fakultetah in znaša 3.000,00 € na posamezno leto študijskega
programa. V skladu s predhodnim dogovorom s fakulteto je znesek plačljiv po obrokih.

Predmetnik

1. SEMESTER

3. SEMESTER

PREDMET

ECTS

PREDMET

ECTS

Ustavna izhodišča javnega prava

10

Teorija upravnih sistemov

10

Upravne teorije

10

Seminar za disertacijo

10

Izbirni predmet 1

10

Izbirni predmet 2

10

Skupaj

30

Skupaj

30

2. SEMESTER

4. SEMESTER

PREDMET

ECTS

Metodološki seminar za izdelavo
doktorske disertacije

15

Izdelava dispozicije doktorske disertacije

15

Skupaj

30

PREDMET

ECTS

Priprava doktorske disertacije

30

Skupaj

30

5. in 6. SEMESTER
PREDMET

ECTS

Priprava končne doktorske disertacije,
članek in zagovor

60

Skupaj

60

IZBIRNI PREDMETI
PREDMET

ECTS

Zdravstveno pravo

10

Javne finance

10

Pravo človekovih pravic

10

Evropsko pravo

10

Pogoji

za vpis in nadaljevanje

študija po merilih za prehode

V prvi letnik podiplomskega doktorskega študija »Javna uprava« se
lahko vpiše, kdor je končal:
a) študijski program druge stopnje;
b) visokošolski strokovni program in študijski program za pridobitev
specializacije, če opravi še študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60
KT, ki jih določi Študijska komisija na podlagi vrste študijskega
programa;
c) študijski program iz četrtega odstavka 36. člena ZViS, če je ovrednoten
s 300 KT (enoviti študijski programi);
d) katerega izmed študijskih programov za pridobitev univerzitetne
izobrazbe, sprejete pred 11. 4. 2004.

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.
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 kandidatov bo odločala komisija
za študijske zadeve, pri čemer se bodo pri izbiri kandidatov upoštevali naslednji kriteriji:
povprečna ocena na podiplomskem oz. dodiplomskem študiju ……… do 50 %,
ocena magistrskega, specialističnega oz. diplomskega dela ……….….. do 40 %,
drugi akademski dosežki (tekmovanja, nagrade, objave ipd.) …………. do 10 %.
Fakulteta omogoča nadaljevanje študija in vpis v študijski program tudi po merilih za
prehode. Informacije o nadaljevanju študija po merilih za prehode dobijo kandidati na
fakulteti.

Študij
Podiplomski doktorski študijski program Javna uprava se izvaja kot
izredni (nekoncesioniran) študij.
Predavanja in druge študijske obveznosti so organizirane v
popoldanskem času na treh lokacijah, in sicer v Kranju, Ljubljani
in Mariboru.
Študij na Fakulteti za državne in evropske študije je osredotočen na
zagotavljanje visoko kvalitetnega strokovnega in uporabnega znanja
in spretnosti, ki služijo tako diplomantom kakor tudi delodajalcem
kot dodana vrednost na trgu dela ter pri zaposlitvi.
Univerzitetna knjižnica Nove univerze omogoča študentom dostop do več kot 15.000
tiskanih del ter za člane knjižnice oddaljen dostop od doma za vse informacijske
vire (mednarodne in slovenske podatkovne baze) s polnimi besedili člankov in knjig.
S svojimi storitvami knjižnica učinkovito podpira študijski proces na fakultetah ter
znanstveno-raziskovalno delo pedagoškega osebja. Centralna knjižnica UKNU ima
sedež v Ljubljani, za študente fakultet pa omogoča izposojo gradiva na enotah v
referatu v Kranju in Novi Gorici.
Študentje so v knjižnici dobrodošli vsak dan med 10. in 18. uro! V knjižnici lahko najdejo
aktualno gradivo in zanesljive informacije.

Akreditirani
študijski programi

Fakulteta izvaja sledeče študijske programe:

a) 1. STOPNJA (DODIPLOMSKA PROGRAMA):
Javna uprava (triletni dodiplomski univerzitetni študijski program)
Državne in evropske študije (triletni dodiplomski visokošolski študijski program)

b) 2. STOPNJA (MAGISTRSKA PROGRAMA):
Javna uprava (dvoletni podiplomski magistrski študijski program)
Mednarodne in diplomatske študije (dvoletni podiplomski magistrski študijski
program)

c) 3. STOPNJA (DOKTORSKA PROGRAMA):
Javna uprava (triletni podiplomski doktorski študijski program)
Mednarodne in diplomatske študije (triletni podiplomski doktorski študijski
program)

Študijski programi tvorijo povezano celoto. Oba dodiplomska študijska programa
omogočata vpis na dvoletna magistrska študijska programa Javna uprava in
Mednarodne in diplomatske študije ter naprej na triletna doktorska študijska programa
Javna uprava ter Mednarodne in diplomatske študije.
Vse informacije o študijskih programih fakultete so dostopne na www.fds.nova-uni.si
ter www.nova-uni.si.
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