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(INTERDISCIPLINARNI) ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE GING 

 

Kraj izvajanja študija: Maribor 
Trajanje študija v kreditnih točkah in letih: 120 ECTS, 2 leti 

 

Vpisni pogoji:  

 
1. GING − SMER GRADBENIŠTVO 

 
V študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo − smer Gradbeništvo se lahko vpiše, kdor je zaključil:  

 
1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo 

(0788), gradbeništvo, ki obsega celotno vsebinsko področje gradbeništva (0732), strojništvo (0715), gospodarsko 
inženirstvo - smer Strojništvo (0788) in arhitektura (0731). 

2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (1041), tehnika 
(prometno inženirstvo) (0788), gospodarsko inženirstvo – smer Elektrotehnika (0788), okoljske in okoljevarstvene 
vede (0521), računalniške vede (0610), ekonomija (0311, 0413, 0388, 0488) in urbanizem (0731), če je pred vpisom 
v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih 
kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih 
izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora obveznosti pri predmetih z naslednjih področij: gradbena 
mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene konstrukcije, operativno gradbeništvo, gradbeni materiali in 
ekonomije. 

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja: gradbeništvo 
(0732). 

4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve 
(promet) (1041), tehnike (prometno inženirstvo) (0788), arhitekture (0731), strojništva (0715) in urbanizma (0731), 
če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu od 10 
do 60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z 
opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora obveznosti pri predmetih z 
naslednjih področij: gradbena mehanika, geotehnika, hidrotehnika, gradbene konstrukcije, operativno 
gradbeništvo, gradbeni materiali  in ekonomije. 

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij:  gospodarsko inženirstvo 
– smer Gradbeništvo (0788), gradbeništvo, ki obsega celotno vsebinsko področje gradbeništva (0732). Takemu 
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s 
priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 

6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) 
(1041), arhitekture (0731), strojništva (0715) in urbanizma (0731). Takemu kandidatu se znotraj študijskega 
programa prizna do 40 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.   

7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja: gradbeništvo, ki obsega celotno vsebinsko področje 
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gradbeništva (0732). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše 
v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim 
programom. 

8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: transportne storitve (promet) (1041), arhitekture (0731),  
strojništva (0715) in urbanizma (0731). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 40 ECTS, le-ta 
pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo − smer Gradbeništvo se upošteva: 
Povprečna ocena dodiplomskega študija – 100 %. 
 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 
Prehodi med programi so mogoči skladno z »Zakonom o visokem šolstvu«, »Merili za prehode med študijskimi programi« in 
drugimi predpisi. 
 
Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo : 
- višji letnik študijskega programa 2. stopnje GING – smer Gradbeništvo, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem 
študijskem programu in nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v 
nov študijski program na isti stopnji. 
Prehajajo lahko s področja gradbeništva. 
  
Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: 
- izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik študijskega programa 2. stopnje GING – smer Gradbeništvo,  
- prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavljaj pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov, 
- se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz 
prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 
 
Ob prehodu iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri 
namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih 
programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati: 
- vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, 
- potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, 
- potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje, 
- potrdilo o plačilu postopka. 
 
Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, 
upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, 
če želi zaključiti študij v novem študijskem programu. 
 

Izvedba rednega študija:  

 
Predmeti se bodo izvajali mentorsko, če bo vpisanih do vključno 5 študentov. Za vpisanih 10 in več študentov se bodo 
predmeti izvajali v celoti, za 6 do 9 študentov pa se bodo predmeti izvajali v sorazmerno manjšem obsegu, od 60 do 90 
procentov.  
 
Izbirni predmeti na EPF se bodo v celoti izvajali pri tistih izbirnih predmetih, ki so na EPF-u definirani kot obvezni in se študentje 
programa GING priključijo k tem predmetom. Izbirni predmeti, ki so na EPF definirani kot izbirni predmeti, se bodo izvajali 
mentorsko, če bo vpisanih do 5 študentov. Za vpisanih 10 in več študentov se bodo predavali oziroma izvajali v celoti, za 6 do 
9 študentov pa bodo predavanja v sorazmerno manjšem obsegu, od 60 do 90 procentov. 

 
 

2. GING – SMER STROJNIŠTVO 
 

V študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo − smer Strojništvo se lahko vpiše, kdor je zaključil: 
 

1. Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (071); Interdisciplinarne izobraževalne 
aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Okoljevarstvena tehnologija 
(0712);  Gradbeništvo (0732); Transport (1041); Okoljske znanosti (0521). 



2. Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij:  Ekonomija (0311); Poslovne in upravne vede, 
podrobneje neopredeljeno (0410); Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416); Marketing in oglaševanje (0414); 
Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413); Fizika (0533); Kemija (0531); Matematika (0541); Statistika (0542); 
Živilska tehnologija (0721); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, 
plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724); Arhitektura, 
prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731); Biokemija (0512); Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), 
podrobneje neopredeljeno (0610); Elektronika in avtomatizacija (0714), če je pred vpisom v študijski program 
opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 29  ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med 
študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v 
študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematična analiza (6 ECTS), Algebra (6 ECTS), Mehanika 
I (6 ECTS), Osnove ekonomije (5 ECTS) in Ekonomika podjetja (6 ECTS). 

3. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (071); 
Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); 
Okoljevarstvena tehnologija (0712); Gradbeništvo (0732); Transport (1041); Okoljske znanosti (0521). 

4. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Ekonomija  (0311); 
Poslovne in upravne vede podrobneje neopredeljeno (0410); Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416); 
Marketing in oglaševanje (0414); Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413); Fizika (0533);  Kemija (0531);  
Matematika (0541); Statistika (0542); Živilska tehnologija (0721); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska 
tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Rudarstvo in drugo 
pridobivanje rudnin (0724); Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731); Biokemija (0512); 
Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), podrobneje neopredeljeno (0610); Elektronika in avtomatizacija 
(0714), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 
29 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem 
diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematična analiza (6 
ECTS), Algebra (6 ECTS), Mehanika I (6 ECTS), Osnove ekonomije (5 ECTS) in Ekonomika podjetja (6 ECTS). 

5. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (071); 
Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); 
Okoljevarstvena tehnologija (0712); Gradbeništvo (0732); Transport (1041); Okoljske znanosti (0521). Takemu 
kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s 
priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.   

6. Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Ekonomija (0311); Poslovne 
in upravne vede, podrobneje neopredeljeno (0410); Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416); Marketing in 
oglaševanje (0414); Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413); Fizika (0533); Kemija (0531); Matematika 
(0541); Statistika (0542); Živilska tehnologija (0721); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); 
Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin 
(0724); Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731); Biokemija (0512); Informacijske in komunikacijske 
tehnologije (IKT), podrobneje neopredeljeno (0610); Elektronika in avtomatizacija (0714). Takemu kandidatu se 
znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.   

7. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (071);  Interdisciplinarne izobraževalne 
aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Okoljevarstvena tehnologija 
(0712); Gradbeništvo (0732); Transport (1041); Okoljske znanosti (0521). Takemu kandidatu se znotraj študijskega 
programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje 
pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.     

8. Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, 
sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Ekonomija (0311); Poslovne in upravne vede, podrobneje 
neopredeljeno (0410); Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416); Marketing in oglaševanje (0414); Poslovanje 
in upravljanje, menedžment (0413); Fizika (0533);  Kemija (0531); Matematika (0541); Statistika (0542); Živilska 
tehnologija (0721); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, plastična, 
steklarska in podobna tehnologija (0722); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724); Arhitektura, prostorsko 
načrtovanje in urbanizem (0731); Biokemija (0512); Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), podrobneje 
neopredeljeno (0610); Elektronika in avtomatizacija (0714). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa 
prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.   

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo − smer Strojništvo se upošteva uspeh pri 
študiju prve stopnje: 

– Povprečna ocena z zaključnim delom: 100 %. 

Merila za prehode med študijskimi programi: 

 



Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpišejo : 

 v drugi ali višji letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer Strojništvo, kadar 

gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja Tehnika (071);  Interdisciplinarne 

izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Okoljevarstvena 

tehnologija (0712);  Gradbeništvo (0732); Transport (1041); Okoljske znanosti (0521) in nadaljevanje študija po tem 

študijskem programu iste stopnje. 

Prehod po merilih za prehode je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: 

 izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer 

Strojništvo,  

 prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih 

izidov,  

 se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: 

ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

O prehodu iz enega študijskega programa v drug študijski program odloča Komisija za študijske zadeve FS. Kandidat mora v 
skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, fakulteti posredovati: 

 vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, 

 potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, 

 potrjene učne načrte po katerih je bilo pridobljeno znanje, 

 potrdilo o plačilu postopka. 

V kolikor bo v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v  
višji letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer Strojništvo, se kandidatu odobri vpis 
v drugi ali višji letnik navedenega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati 
v novem programu. 
Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija. 

 

Način študija: redni 

 
 
 

Vpisna mesta: število vpisnih mest je opredeljeno v skupni razpredelnici, ki je sestavni del razpisnega besedila. 

 
 
 
 
  



(INTERDISCIPLINARNI) ŠTUDIJSKI PROGRAM TRETJE STOPNJE GING  
 

UNIVERZA V MARIBORU 
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA 
Razlagova ulica 14, 2000 Maribor 
http://www.epf.um.si 
 
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO 
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor 
http://www.fgpa.um.si 
 
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO 
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor 
https://www.fs.um.si 

 

INTERDISCIPLINARNI ŠTUDIJSKI PROGRAM TRETJE STOPNJE GOSPODARSKO INŽENIRSTVO 

Kontaktna oseba za študijski program na EPF: Tanja Koležnik Krašovic, Telefon: 02 22 90 206, e-naslov: dok.epf@um.si  
Kontaktna oseba za študijski program na FGPA: Simona Kosi, Telefon: 02 22 94 310, e-naslov: simona.kosi@um.si 
Kontaktna oseba za študijski program na FS: Andreja Rajh, Telefon: 02 22 075 06, e-naslov: fs.podiplomski@um.si  
Kontaktna oseba za prijavno-sprejemni postopek na UM: Petra Usar, Telefon: 02 23 55 288, e-naslov: petra.usar@um.si  
 

Kraj izvajanja študija: Maribor 
Trajanje študija v kreditnih točkah in letih: 180 ECTS, 3 leta 

 

Vpisni pogoji:  

 
V študijski program 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:  
- študijski program 2. stopnje, 
- enovit bolonjski magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami. 
- študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, ki je ovrednoten najmanj z 240 ECTS 
- visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije v 

skupnem obsegu najmanj 240 ECTS. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti, 
bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu vsaj 30 ECTS, v čim širšem naboru predmetov študijskega programa 2. stopnje 
Gospodarsko inženirstvo, ki jih kandidat opravi v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov 
pred vpisom v študijski program. Kandidat mora opraviti obveznosti, ki mu jih določi pristojna komisija Senata članice od 
koder prihaja mentor. 

- enakovredno izobraževanje v tujini. 
 
 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: 

 
Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 3. stopnje se upošteva uspeh pri predhodnem študiju: 
Povprečna ocena z zaključnim delom: 100 %. 
 
 

Merila za prehode med študijskimi programi:  

 
Prehod po merilih za prehode je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje: 

 izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik doktorskega študijskega programa 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo, 

 prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih 
izidov,  

 se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: 
ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 
Po merilih za prehode se v ustrezni letnik študijskega programa 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo lahko vpišejo kandidati, 
ki so zaključili: 

 študijski program za pridobitev naslova magister znanosti s področja tehniških in naravoslovnih ved, sprejet pred 11. 6. 
2004, in se jim ob vpisu prizna od 60 (vpis v 2. letnik) do 120 ECTS (vpis v 3. letnik) glede na sorodnost vsebin študijskih 
programov; 
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 študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe tehnične ali naravoslovne  usmeritve, sprejet pred 11. 6. 2004, v 
obsegu najmanj 240 ECTS in nato zaključili specialistični študij v obsegu najmanj 60 ECTS, ter tako skupaj zbrali najmanj 
300 ECTS, ki se jim ob vpisu prizna najmanj 60 ECTS. 

 
Na študijski program 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo lahko prehajajo tudi kandidati z drugih študijskih programov 3. 
stopnje s področja tehniških in naravoslovnih ved, glede na izpolnjevanje vpisnih pogojev in zadostno število razpoložljivih 
mest.  
 
O prehodu iz enega študijskega programa v drug študijski program odloča Komisija za študijske zadeve. Kandidat mora v 
skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru, fakulteti posredovati: 

 vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru, 

 potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk, 

 potrjene učne načrte po katerih je bilo pridobljeno znanje, 

 potrdilo o plačilu postopka. 
 

V kolikor bo v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko ECTS kreditnih točk, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v 
višji letnik doktorskega študijskega programa 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo, se kandidatu odobri vpis v drugi ali višji 
letnik navedenega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem 
programu. 
 
Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljila na povprečni oceni študija. 
 
 

Način izvajanja študija: izredni 

 

Izvedba učnih enot na izrednem študiju bo prilagojena dejanskemu številu vpisanih kandidatov, kar bo opredeljeno z 

izvedbenim načrtom študijskega programa.  

 

Vpisna mesta: število vpisnih mest je opredeljeno v skupni razpredelnici, ki je sestavni del razpisnega besedila. 

 
 

Postopek za prijavo na razpis in izvedbo vpisa: 

 

Kandidati morajo prijavo za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vložiti po elektronski poti preko informacijskega sistema 

eVŠ v prijavnih rokih, določenih v splošnih določilih razpisa za vpis. Prijavno-sprejemni postopek za vpis na študijski program 

3. stopnje Gospodarsko inženirstvo se koordinira na rektoratu Univerze v Mariboru, vpis pa se izvede na izvajalki študijskega 

programa, s katere prihaja delovni mentor. Kandidat mora imeti pred vpisom praviloma izbranega delovnega mentorja, 

definirano ožje področje, v okviru katerega namerava raziskovati, in izdelan okvirni program doktorskega študija. Za te 

podatke vas bomo prosili takoj po prejemu vaše prijave na študij. 

  

 


