RAZPIS ZA VPIS
V PODIPLOMSKI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE
UNIVERZE NA PRIMORSKEM
FAKULTETE ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE - TURISTICE
V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021
Sedež: Obala 11a, 6320 Portorož
Spletna stran: www.turistica.si
Telefon (referat za študente): +386 (5) 61 770 27, +386 (5) 61 770 28
Elektronski naslov: referat@fts.upr.si
UP Fakulteta za turistične študije - Turistica v študijskem letu 2020/2021 razpisuje doktorski študijski
program 3. stopnje Inovativni turizem.
*****
ŠTUDIJSKI PROGRAM : INOVATIVNI TURIZEM
VRSTA PROGRAMA: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE
T RAJANJE ŠTUDIJA: 3 LETA, 180 KREDITNIH TOČK (ECTS)
NAČIN IZVEDBE ŠTUDIJA: izredni študij
KRAJ IZVAJANJA ŠTUDIJA: Portorož

VPISNI POGOJI:
Pogoj za vpis v 1. letnik je:
a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali
b) diploma na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred
11. 6. 2004); ali
c) diploma na enovitem magistrskem študijskem programu 2. stopnje, če je ovrednoten s 300
kreditnimi točkami po ECTS in je trajal 5 let.
Z vsemi kandidati bo opravljen ustni razgovor, v katerem bo kandidat predstavil svoje videnje
študija, ambicije in področja zanimanja.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija in
na osnovi ustnega razgovora, v okviru katerega bodo ovrednoteni: kandidatov/kandidatkin
življenjepis, morebitne dosedanje objave in izkušnje ter idejna zasnova doktorske dispozicije.

ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST:
Vpisna mesta (1. letnik)
Inovativni turizem
Portorož
- za slovenske državljane in tujce (iz EU)
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav
nečlanic EU)

1. letnik
Izredni
8
4

VPIS V VIŠJI LETNIK
Skladno z določbami Meril za prehode med študijskimi programi se lahko v višji letnik doktorskega
študijskega programa Inovativni turizem vpiše kandidat, ki prehaja iz sorodnega študijskega
programa iste stopnje (3. stopnje) ali magistrskega študijskega programa za pridobitev magisterija
znanosti (pred bolonjski študijski programi).
Prehod je mogoč, če študijska programa:
- ob zaključku študija zagotavljata pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov in
- med katerima se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v
program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz
prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega
programa.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program.
V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih
študijskih obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja.
Vloge za prehod med študijskimi programi obravnava Komisija za študijske zadeve 2. in 3. stopnje.
Komisija v prijavno-sprejemnem postopku določi letnik, v katerega se lahko kandidat vpiše oz. glede
na predhodno opravljene vsebine, določi obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi študij zaključiti v
novem študijskem programu. Kandidat se lahko vključi v višji letnik drugega študijskega programa,
če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so
pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa.
Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji
s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.
Vpisna mesta
Inovativni turizem
Portorož

2. letnik
Izredni
Število razpisanih vpisnih mest je
- za slovenske državljane in
omejeno s številom vpisnih mest
tujce (iz EU)
za 1. letnik generacije študentov
- za Slovence brez
Število razpisanih vpisnih mest je
slovenskega državljanstva omejeno s številom vpisnih mest
in tujce (izven EU)
za 1. letnik generacije študentov

3. letnik
Izredni
Število razpisanih vpisnih mest je
omejeno s številom vpisnih mest za
1. letnik generacije študentov
Število razpisanih vpisnih mest je
omejeno s številom vpisnih mest za
1. letnik generacije študentov

Spletna stran, na kateri je objavljen študijski program: https://www.turistica.si/si/studij/podiplomskistudij/

***************************************

POSTOPKI

ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE

POSTOPKI ZA PRIJAVO NA RAZPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE SO OBJAVLJENI V DOKUMENTU
SKUPNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME
3. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021, KI JE PRILOGA RAZPISA.

Vso zahtevano dokumentacijo za prijavo za vpis kandidat pošlje na naslov fakultete: UP
Fakulteta za turistične študije – Turistica, Obala 11a, 6320 Portorož (s pripisom »Vpis v
podiplomski študij 2020/2021«).
Ustni razgovori pred prijavo na doktorski študij, v katerem bodo kandidati predstavili svoje
videnje študija, ambicije in področja zanimanja, bodo izvedeni pred vpisom po predhodnem
dogovoru s kandidati v prostorih fakultete na naslovu Obala 11 a, Portorož.
DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV
Skupaj s prijavo kandidat posreduje tudi dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev.
Za vpis v 1. letnik mora kandidat priložiti:
a. diplomsko listino (originalno diplomsko listino ali overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna
priloga,
b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna
povprečna ocena na predhodnem študiju, ali originalna priloga k diplomi) – obvezna priloga,
c. dokazila o dosežkih (dokazila o dosežkih kandidata v strokovnem in raziskovalnem delu (1) kratek
življenjepis (do 2.500 znakov s presledki, lahko tudi v alinejah) z navedbo dosežkov na
znanstvenem in strokovnem področju in 2) bibliografija kandidata (v kolikor obstaja)) – obvezna
priloga.
Za vpis v 2. letnik (v primeru, da je kandidat diplomant magistrskega študijskega programa,
sprejetega pred 11. 6. 2004) mora kandidat priložiti:
a. diplomsko listino (originalno diplomsko listino ali overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna
priloga,
b. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna
povprečna ocena na predhodnem študiju, ali originalna priloga k diplomi) – obvezna priloga,
c. dokazila o dosežkih (dokazila o dosežkih v strokovnem in raziskovalnem delu (1) kratek
življenjepis (do 2.500 znakov s presledki, lahko tudi v alinejah) z navedbo dosežkov na
znanstvenem in strokovnem področju in 2) bibliografija kandidata (v kolikor obstaja)) – obvezna
priloga.
Za vpis v 2. ali 3. letnik (v primeru, da ima kandidat status študenta) mora kandidat priložiti:
a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih na prvem študijskem
programu) – obvezna priloga,
b. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov prvega študijskega programa, ki morajo biti
žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) –
obvezna priloga,
c. dokazila o dosežkih (dokazila o dosežkih v strokovnem in raziskovalnem delu (1) kratek
življenjepis (do 2.500 znakov s presledki, lahko tudi v alinejah) z navedbo dosežkov na
znanstvenem in strokovnem področju in 2) bibliografija kandidata (v kolikor obstaja)) – obvezna
priloga.

INFORMACIJE ZA KANDIDATE, KI SO ZAKLJUČILI ŠTUDIJ V TUJINI
V doktorski študijski program 3. stopnje UP FTŠ Turistica se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so
zaključili primerljiv študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju
izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija
v študijskem programu.

Kandidat, ki je izobraževanje zaključil v tujini, dokazuje izpolnjevanje vpisnih pogojev za vpis v prvi
ali višji letnik z odločbo o priznanju tujega izobraževanja.
Kandidat, ki je zaključil primerljiv študij v tujini in že ima odločbo o priznanju izobraževanja za
namen nadaljevanja izobraževanja, mora k prijavi za vpis v doktorski študijski program 3. stopnje
obvezno priložiti tudi omenjeno odločbo.

POMEMBNO!!
Kandidat se mora za vpis v študijski program prijaviti na način in v rokih, kot je zapisano v skupnem
delu razpisa za vpis v poglavju »PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE«.
Kandidat, ki je zaključil primerljiv študij v tujini in še nima odločbe o priznanju izobraževanja, mora
za priznanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja zaprositi v elektronski
PRIJAVI
ZA
VPIS
na
študijski
program
prek
spletnega
portala
eVŠ:
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Kandidat izpolni podatke, potrebne za postopek priznavanja
izobraževanja, in priloži zahtevane priloge (navedene so v nadaljevanju).
Vso zahtevano dokumentacijo za prijavo za vpis kandidat pošlje na naslov fakultete: UP
Fakulteta za turistične študije – Turistica, Obala 11a, 6320 Portorož (s pripisom »Vpis v
podiplomski študij 2020/2021«).
DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA V PRIMERU, DA SE KANDIDAT VPISUJE V 1. LETNIK
Kandidat mora priložiti:
a. diplomsko listino (izvirnik (original) diplomske listine ali overjeno kopijo diplomske listine) –
obvezna priloga,
b. prevod diplomske listine v slovenski jezik (sodno overjen prevod diplomske listine iz točke a. v
slovenski jezik. V primeru, da je listina o izobraževanju v angleškem, italijanskem ali hrvaškem
jeziku, sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga,
c. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna
povprečna ocena na predhodnem študiju, ali originalna priloga k diplomi) – obvezna priloga,
d. prevod potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu v slovenski jezik (sodno
overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih iz točke c. v slovenski jezik. V primeru, da je listina o
izobraževanju v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) –
obvezna priloga,
e. kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v
slovenskem, angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine
o izobraževanju oz. njegov zakoniti zastopnik) – obvezna priloga,
f. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov prvega študijskega programa, ki morajo biti
žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) –
neobvezna priloga,
g. spletni naslov univerze ter fakultete, na kateri je zaključil izobraževanje ter spletno povezavo do
podatkov o študijskem programu – obvezna priloga.
Original diplomske listine mora biti legaliziran na podlagi:
- Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo
pridobljeno); žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen, oziroma
- Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu.
DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA V PRIMERU, DA SE KANDIDAT VPISUJE V VIŠJI LETNIK
Kandidat mora priložiti:
a. potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih na prvem študijskem
programu) – obvezna priloga,
b. prevod potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu v slovenski jezik (sodno
overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih iz točke a) v slovenski jezik. V primeru, da je listina o

izobraževanju v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) –
obvezna priloga,
c. kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v
slovenskem, angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine
o izobraževanju oz. njegov zakoniti zastopnik) – obvezna priloga,
d. učne načrte (kopije učnih načrtov predmetov prvega študijskega programa, ki morajo biti
žigosane s strani visokošolskega zavoda, kjer je kandidat opravljal prvi študijski program) –
obvezna priloga,
e. spletni naslov univerze ter fakultete, na kateri je zaključil izobraževanje ter spletno povezavo do
podatkov o študijskem programu – obvezna priloga.
Legalizacija originala se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim sporazumom odpravljena v
celoti.
Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo
izvora listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov
oziroma informacijah v zvezi s postopkom, kandidati predhodno pozanimajo na fakulteti.

DODATNE INFORMACIJE
Podrobnejše informacije o doktorskem študijskem programu ter prijavi in vpisu bodo predstavljene na
informativnih dnevih za podiplomski študij in na spletni strani UP FTŠ Turistice. Termini informativnih
dni bodo objavljeni na spletni strani fakultete.
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