RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE
MANAGEMENT ZNANJA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021
MEDNARODNA FAKULTETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE (v nadaljevanju
MFDPŠ)
Mariborska cesta 7, 3000 Celje
Tel.: (03) 425-82-20
E-pošta: referat@mfdps.si
Spletna stran: https://mfdps.si
IME ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA: MANAGEMENT ZNANJA
Vrsta programa: doktorski študijski program tretje stopnje
Trajanje študija: 3 leta oz. 180 kreditnih točk po ECTS (v nadaljevanju KT)
Znanstveni naslov: doktor znanosti/doktorica znanosti
Kraj izvajanja: Celje
Način izvajanja: izredni
INFORMATIVNI DNEVI NA MFDPŠ, Mariborska 7, Celje
10. 3. 2020 ob 16.00
4. 6. 2020 ob 16.00
25. 8. 2020 ob 16.00
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo tudi na spletni strani fakultete: https://mfdps.si, preko
elektronske pošte referat@mfdps.si, po telefonu (03) 425 82 20 ali osebno v času uradnih ur v Referatu
za študij. Kontakt za tuje študente: preko elektronske pošte: study@issbs.si, po telefonu: + 386 (0)3
425 82 20.
ŠTEVILO VPISNIH MEST ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021
MEDNARODNA FAKULTETA ZA
DRUŽBENE IN POSLOVNE
ŠTUDIJE

Skupno število vpisnih mest (za državljane Republike
Slovenije in državljane članic Evropske unije ter za Slovence
brez slovenskega državljanstva in tujce)
1. letnik

2. letnik

Izredni

Izredni
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5

Management znanja
(3. stopnja)*
Izvedba v angleškem jeziku

*V primeru premajhnega števila prijavljenih kandidatov se študijski program ne bo izvajal.

Na podlagi 3. odstavka 37. člena Zakona o visokem šolstvu – ZViS (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17)
se lahko organizacija ter časovna razporeditev predavanj in vaj prilagodita možnostim študentov (izredni
študij).
Doktorski študijski program 3. stopnje Management znanja se bo skladno z 2. odstavkom 8. člena ZViS
izvajal v angleškem jeziku.
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PRIJAVNI ROKI
Prvi prijavni rok bo za vse kandidate potekal od 1. aprila 2020 do 17. avgusta 2020.
Drugi prijavni rok za oddajo prijave na prosta vpisna mesta bo potekal od 1. septembra 2020 do 19.
septembra 2020.
Upoštevale se bodo le prijave oddane do zaključka prijavnega roka. Vpis sprejetih kandidatov bo potekal
do 30. septembra 2020. Na podlagi 40. člen ZViS se lahko kandidata iz upravičenih razlogov, ki jih
določi visokošolski zavod, vpiše na prosta vpisna mesta do 30. oktobra 2020.
POSTOPEK PRIJAVE ZA VPIS
Prijavo za vpis kandidat odda z elektronsko prijavo na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/ in sicer, če se prijavlja:
- brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec
prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do zaključka prijavnega roka, nato obrazec natisniti,
podpisati in ga s prilogami poslati priporočeno po pošti oz. dostaviti do roka, določenega spodaj v
tabeli, na naslov fakultete: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Mariborska cesta
7, 3000 Celje;
- s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za
vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Priloge se pošlje s priporočeno pošto oz. dostavi
najkasneje do roka, določenega spodaj v tabeli, na naslov fakultete: Mednarodna fakulteta za
družbene in poslovne študije, Mariborska cesta 7, 3000 Celje;
- z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: AAIračun), natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka
prijavnega roka. Priloge se pošlje s priporočeno pošto oz. dostavi najkasneje do roka, določenega
spodaj v tabeli, na naslov fakultete: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije,
Mariborska cesta 7, 3000 Celje.
Seznam dokazil/prilog o izpolnjevanju vpisnih pogojev je naveden na spletni strani https://mfdps.si.
ROKI ZA POŠILJANJE PRIJAVE ZA VPIS
Način prijave

Brez kvalificiranega
digitalnega potrdila
(z uporabniškim
imenom in geslom)

S kvalificiranim
digitalnim potrdilom
ali z računom
avtentikacijske in
avtorizacijske
infrastrukture (AAIračun)

Prijavni rok

Rok za oddajo elektronske
vloge na spletnem portalu
eVŠ

1. prijavni rok
(1. 4. – 17. 8. 2020)

Do 17. 8. 2020 do polnoči.

2. prijavni rok
(1. 9. – 19. 9. 2020)

Do 19. 9. 2020 do polnoči.

1. prijavni rok
(1. 4. – 17. 8. 2020 )

Do 17. 8. 2020 do polnoči.

2. prijavni rok
(1. 9. – 19. 9. 2020)

Do 19. 9. 2020 do polnoči.
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Rok za pošiljanje natisnjenega
obrazca elektronske vloge in
prilog s priporočeno pošto
Natisnjen obrazec elektronske
vloge in priloge mora prispeti na
naslov fakultete ne glede na način
pošiljanja oz. dostave do 20. 8.
2020 do 14.00.
Natisnjen obrazec elektronske
vloge in priloge mora prispeti na
naslov fakultete ne glede na način
pošiljanja oz. dostave do 21. 9.
2020 do 14.00.
Natisnjenega obrazca ni potrebno
pošiljati oz. dostaviti. Priloge
morajo prispeti na naslov
fakultete ne glede na način
pošiljanja oz. dostave do 20. 8.
2020 do 14.00.
Natisnjenega obrazca ni potrebno
pošiljati oz. dostaviti. Priloge
morajo prispeti na naslov
fakultete ne glede na način
pošiljanja oz. dostave do 21. 9.
2020 do 14.00.

VPISNI POGOJI
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);
 diplomant magisterija znanosti ali specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev
univerzitetne izobrazbe (pred Zvis 2004);
 diplomant, ki je končal 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.
POGOJI ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
 Predhodne dosežke (povprečna ocena študija, ocena diplomske/magistrske naloge) – 25%
 Predhodno znanstveno-raziskovalno delo (raziskave, članki itd.) – 25%
 Razgovor s kandidatom – 50%
Kandidat prijavi za vpis priloži naslednje priloge:
 Overjena kopija listine o zaključku visokošolskega izobraževanja (diploma o končanem
dodiplomskem/podiplomskem študiju).
 Overjena kopija potrdila o opravljenih študijskih obveznostih, iz katerega je razvidna tudi povprečna
ocena vseh izpitov na dodiplomskem/podiplomskem študiju (priloga k diplomi, potrjen izpis
visokošolskega zavoda ali kopija indeksa).
 Kratka idejna zasnova raziskovalnega dela v angleškem jeziku, ki obsega opis raziskovalnega
problema, ki ga namerava raziskovati, njegovo utemeljitev ter opis znanstvene metode, potrebne za
odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja.
 Dokazilo o znanju angleškega jezika.
 Motivacijsko pismo v angleškem jeziku, v katerem opredeli svoja pričakovanja do študija in glede
osebnega razvoja.
 Reference in priporočila, vezana na preteklo delo oz. študij, v angleškem jeziku.
 Strokovni življenjepis v angleškem jeziku.
 Soglasje predvidenega mentorja (se odda do zaključka vpisnega roka).
 Kandidat za vpis v višji letnik (po merilih za prehode) priloži tudi kopijo potrdila o plačilu Vloge
za vpis v višji letnik iz študijskih programov drugih visokošolskih zavodov1.


Kandidat, ki je ali Slovenec brez slovenskega državljanstva ali tuji državljan iz držav
nečlanic EU, mora priložiti tudi:
o

o

Sodno overjen prevod listine o zaključku visokošolskega izobraževanja ter sodno overjen
prevod potrdila o opravljenih študijskih obveznostih, iz katerega je razvidna tudi povprečna
ocena vseh izpitov na dodiplomskem/podiplomskem študiju (priloga k diplomi, potrjen
izpis visokošolskega zavoda ali kopija indeksa).
Odločbo o priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja ali odločbo o
nostrifikaciji spričeval, pridobljenih v tujini, če je postopek nostrifikacije spričeval že
opravljen. V kolikor odločbe kandidat še nima, mora vložiti vlogo za priznavanje

Vloga je plačljiva v skladu z veljavnim cenikom MFDPŠ, ki je objavljen na spletni strani fakultete. Vloga mora biti poravnana
ob oddaji prijave, sicer se šteje, da je prijava nepopolna. Plačilo vloge se kandidatu, v primeru negativno rešene vloge, ne vrne.
1
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o

izobraževanja na MFDPŠ, ki ji priloži izvirnik listine o zaključku visokošolskega
izobraževanja (diploma o končanem dodiplomskem/podiplomskem študiju) ter neoverjene
kopije potrdila o opravljenih študijskih obveznostih, iz katerega je razvidna tudi povprečna
ocena vseh izpitov na dodiplomskem/podiplomskem študiju (priloga k diplomi, potrjen
izpis visokošolskega zavoda ali kopija indeksa).
Overjeno kopijo listine in sodno overjen prevod listine, iz katere je razvidno državljanstvo
(rojstni list, potrdilo o državljanstvu, potni list ali osebna izkaznica).

Kopije morajo biti overjene pri notarju ali uradni osebi upravne enote.
Kandidati imajo MOŽNOST UVELJAVLJANJA ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH
PRED VPISOM v različnih oblikah formalnega in/ali neformalnega in/ali priložnostnega učenja. Za
namen uveljavljanja lahko oddajo vlogo na ustrezno komisijo MFDPŠ pred ali po vpisu v študijski
program. Vlogi priložijo spričevala in druge listine, iz katerih je razvidna vsebina, obseg in zahtevnost
izobraževanja. Komisija bo obravnavala le popolne vloge. Vloga je plačljiva v skladu z veljavnim
cenikom. Plačilo vloge se kandidatu, v primeru negativno rešene vloge, ne vrne.
SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCI (DRŽAVLJANI DRŽAV
NEČLANIC EVROPSKE UNIJE)
Kandidati se lahko v študijske programe tretje stopnje vpišejo v skladu z določili Pravilnika o šolninah
in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 77/16 in 25/19) in v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa
v visokem šolstvu.
Kandidati se prijavljajo v istih prijavnih rokih in na enak način kot ostali kandidati. Prijavo za vpis
oddajo v razpisanih rokih z elektronsko prijavo na spletnem portalu eVŠ. Prijavno dokumentacijo (tj;
prijavni obrazec ter dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis) v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis
in izvedbi vpisa v visokem šolstvu oddajo do predvidenega roka na MFDPŠ.
POSTOPEK PRIZNAVANJA IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA
IZOBRAŽEVANJA
Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje na študijskem
programu 3. stopnje, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja ali
nostrifikacijo. Kandidati, ki že imajo odločbo o priznanju ali nostrifikacijo, to pošljejo skupaj z vsemi
dokazili na naslov fakultete do predvidenega roka.
Za kandidate, ki še nimajo odločbe o priznanju tujega izobraževanja, velja, da izpolnjen elektronski
obrazec za prijavo na študij na spletnem portalu eVŠ šteje tudi kot vloga za priznanje tujega
izobraževanja. V postopkih bodo obravnavane zgolj vloge za priznavanje tujega izobraževanja, ki bodo
prispele pravočasno in v predpisani obliki (elektronska vloga na spletnem portalu eVŠ, oddana z
digitalnim potrdilom ali AAI računom oziroma elektronska vloga na spletnem portalu eVŠ brez
digitalnega podpisa, ki je oddana tudi v papirni obliki z lastnoročnim podpisom vlagatelja).
Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja
(Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 109/12) je dva meseca od prejema popolne vloge.
Ostale informacije o prijavno-sprejemnem postopku in dokazilih za vpis v študijski program 3. stopnje
ter informacije o postopku priznavanja dobijo kandidati na spletni strani fakultete https://mfdps.si ali na
elektronskem naslovu: referat@mfdps.si, study@issbs.si ali po telefonu + 386 (0)3 425 82 20.
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