
Spremembe doktorskega študijskega programa tretje stopnje Management znanja 

 

Briše se: 

 

29. Pogoji za vpis v program: 

 

Vpis v 1. letnik 

V skladu z Zakonom o visokem šolstvu (ZViS) pogoje za vpis 1. letnik doktorskega študijskega 

programa 3. stopnje Management znanja izpolnjujejo kandidati, ki so:  

- diplomirali na študijskem programu 2. stopnje, 

- diplomirali na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 

11. 6. 2004), 

- diplomirali na študijskem programu iz četrtega odstavka 36. člena ZViS, če je ovrednoten s 300 

kreditnimi točkami in je trajal 5 let (enovit magistrski študij); 

- opravil visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za 

pridobitev specializacije v skupnem obsegu najmanj 240 KT; tovrstnim kandidatom pristojna 

komisija MFDPŠ določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 KT iz študijskega programa 2. 

stopnje Management znanja, ki jih morajo opraviti pred vpisom. 

 

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študijski program v tujini in ki jim 

je, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.  

 

Vpis v 2. letnik 

V skladu z Zakonom o visokem šolstvu (ZViS) pogoje za vpis 2. letnik doktorskega študijskega 

programa 3. stopnje Management znanja izpolnjujejo kandidati, ki so: 

- diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti, 

- diplomanti specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe 

Pristojna komisija kandidatom določil individualni predmetnik v obsegu najmanj 120 KT, odvisno 

od področja predhodne izobrazbe, izjemoma lahko komisija kandidatom, ki so iz istega področja, 

prizna tudi več kot 60 KT. 

 

Prijava vsebuje 

Vsi kandidati poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih pogojev prijavi priložijo še: 

- Raziskovalni načrt, ki obsega opis raziskovalnega problema, ki ga nameravajo raziskovati, njegovo 

utemeljitev ter opis znanstvene metode, potrebne za odgovore na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. 

- Dokazilo o znanju enega tujega jezika (angleščina, francoščina, nemščina – uradni delovni jeziki 

Evropske komisije). 

- Motivacijsko pismo, v katerem opredelijo svoja pričakovanja do študija in glede osebnega razvoja. 

- Reference in priporočila, vezana na preteklo delo oz. študij. 

- Strokovni življenjepis. 

- V primeru razpisa in izvedbe programa v angleškem jeziku, študent priloži potrdilo o znanju 

angleškega jezika. 

 

Natančnejša določila elementov prijave se določijo z razpisom. 

 
30. Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Predvideno število razpisanih mest: 10 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 

 Predhodni dosežki kandidatov (povprečna ocena študija, ocena diplomske/magistrske naloge) – 

25% 

 Predhodno znanstveno-raziskovalno delo (raziskave, članki itd.) – 25% 

 Razgovor s kandidatom – 50% 



In se nadomesti z:  

 

29. Pogoji za vpis v program: 

 

V doktorski študijski programi MZ se lahko vpiše, kdor je končal: 

 študijski program druge stopnje (po Zvis 2004), 

 dodiplomski univerzitetni študijski program (pred Zvis 2004), 

 študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami v trajanju 5 let (enovit magistrski 

študij); 

 študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program 

(pred Zvis 2004); 

 magisterij znanosti ali specializacijo po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne 

izobrazbe (pred Zvis 2004); 

 enakovredno izobraževanje v tujini. Enakovrednost predhodne izobrazbe v tujini ugotavlja pristojna 

komisija. 

 

Kandidatom iz četrte alineje pristojna komisija MFDPŠ določi študijske obveznosti v obsegu 30 do 60 

KT, ki jih opravijo pred vpisom. 

 

Kandidatom iz pete alineje se ob vpisu skladno z zakonom prizna 60 kreditnih točk ECTS. Kandidate 

se lahko glede na razpoložljiva mesta ter doseganje pogojev za napredovanje iz 1. v 2. letnik in v skladu 

z Merili za prehode med študijskimi programi vpiše v 2. letnik. 

 

Natančnejša določila elementov prijave se določijo z razpisom. 

 

30. Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na: 

• Predhodni dosežki kandidatov (povprečna ocena študija, ocena diplomske/magistrske naloge) – 

25% 

• Predhodno znanstveno-raziskovalno delo (raziskave, članki itd.) – 25% 

• Razgovor s kandidatom – 50% 

 

 


