14. februar 2019

VPIS V
DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE
IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE
PEDAGOŠKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI
V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020
Razpis za vpis v doktorski študijski program 3. stopnje je objavljen na strani https://www.unilj.si/studij/doktorski/
INFORMATIVNI DNEVI
Informativni dnevi bodo potekali:
- 20. 6. 2019, ob 17.00 uri na UL PEF Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana, v predavalnici 026
- 5. 7. 2019, ob 17.00 uri na UL PEF , Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana, v predavalnici 026
PRIJAVA ZA VPIS
Kandidati se prijavijo na razpis tako, da izpolnijo in oddajo elektronsko prijavo. Prijavni obrazec je na voljo
v spletni aplikaciji eVŠ na povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava/
Prijavo za razpis lahko oddate na dva načina:
a) z digitalnim potrdilom
Pred začetkom izpolnjevanja prijave za vpis morate imeti v spletnem brskalniku, v katerem boste izpolnjevali
prijavo, nameščeno digitalno potrdilo in podpisno komponento ProXSign, ki jo dobite tu: http://www.sica.si/podpisna_komponenta/
Osebni podatki prijavitelja in naslov stalnega prebivališča se prenesejo iz Centralnega registra prebivalstva.
Elektronsko podpisane prijave ni treba pošiljati po pošti.
Priloge (dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev), ki jih ne boste oddali elektronsko, morate do roka,
določenega z razpisom, poslati priporočeno na naslov:
Pedagoška fakulteta UL
Referat za študijske zadeve
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana
s pripisom: »PRIJAVA ZA VPIS NA DOKTORSKI ŠTUDIJ«.
Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana z
digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom.
Ne pozabite ponovno oddati prijave, če jo boste po oddaji še urejali. Če je prijava elektronsko podpisana in
oddana, ima status »Podpisana s certifikatom«.
Če prijavo v eVŠ prekličete se šteje, da je niste oddali.
b) z uporabniškim imenom in geslom
Oddaja prijave za vpis po tej poti zahteva uporabniško ime in geslo, ki ju ustvarite ob vstopu v prijavo z
registracijo. Oboje si zapišite, ker se registracija zaključi s potrditvijo uporabniškega imena in gesla preko
spletne povezave, ki jo boste prejeli na e-naslov, naveden ob registraciji. Uporabniško ime in geslo potrebujete
tudi za ponovni vstop v prijavo.
Obrazec elektronsko poslane prijave morate OBVEZNO natisniti, podpisati ter ga do roka,
določenega z razpisom, priporočeno poslati na naslov:
Pedagoška fakulteta UL
Referat za študijske zadeve
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana
s pripisom: »PRIJAVA ZA VPIS NA DOKTORSKI ŠTUDIJ«.
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PRIJAVA ZA VPIS
Kot pravočasna se šteje prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo
v poslani prijavi v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana na zgornji naslov do roka, določenega
z razpisom.
Elektronsko poslane prijave v eVŠ ni mogoče več popravljati. Morebitne napake ročno popravite na natisnjeni
verziji. Če prijavo v eVŠ prekličete, se šteje, da je niste oddali, tudi če ste jo pravočasno poslali po pošti.
Kontakti za pomoč pri izpolnjevanju prijave za vpis:
- enotni kontakti center, e-naslov: ekc(a)gov.si, tel.: 080 2002 (od 7.00 do 22.00 ure med delavniki),
-

podpora eVŠ, e-naslov: podpora-evs.mizs(a)gov.si, tel.: 01/478 46 59.

ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE
Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 3. septembra 2019 oddati prijavo za vpis v prvi letnik
doktorskega študija Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede.
Kandidat mora vsako spremembo osebnih podatkov sporočiti v referat, prav tako mora posamezen kandidat
nemudoma pisno sporočiti morebitni odstop od prijave za vpis.
DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV
Kandidati za vpis k prijavi za vpis priložijo:
- notarsko ali upravno overjeno fotokopijo diplome zaključenega študijskega programa (univerzitetnega,
magistrskega, specialističnega, drugostopenjskega),
ali kopijo začasnega potrdila o diplomiranju, če diploma še ni bila izdana,
- dokazila o povprečni oceni študija in oceni diplome oz. notarsko ali upravno overjena fotokopija priloge k
diplomi (univerzitetne, magistrske, specialistične, drugostopenjske) (če ste diplomant Pedagoške fakultete UL
in je vaša izpitna evidenca v elektronskem indeksu popolna, bomo podatke pridobili sami),
- Priloga 1: Raziskovalno delo ,
- Priloga 2: Načrt znanstvenoraziskovalnega dela ,
- dokazila o dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju (objavljeni članki v revijah in monografijah,
aktivno sodelovanje v mednarodnih projektih, razstavah, koncertih; če lahko, priložite izpis iz COBISSA) ,
- dokazila o prejetih nagradah (Prešernova, Ferbarjeva, itd.) ,
- dokazila za vrednotenje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj s področja, kamor se kandidat/-ka
vpisuje.
Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, zahtevo za priznavanje
izobraževanja oddajo skupaj s prijavo za vpis preko portala eVŠ.

Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja so dosegljive na spletnih straneh:
http://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-s-tujimi-listinami/
Diplomantom Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani dokazil o zaključku študija ni potrebno prilagati.
Podatke o zaključku študija, povprečni oceni in oceni diplome bomo pridobili iz lastnih evidenc.

OMEJITEV VPISA IN IZBIRNI IZPIT
V primeru več prijavljenih kandidatov, kot je razpisanih študijskih mest, bo sprejet sklep o omejitvi vpisa.
Sklep bo objavljen na spletni strani Pedagoške fakultete UL.
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OMEJITEV VPISA IN IZBIRNI IZPIT
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 13. septembra 2019. Kandidati, ki se izbirnega izpita ne
bodo udeležili, bodo še vedno sodelovali v izbirnem postopku, vendar bodo prejeli nič (0) točk za izbirni izpit.
Vpis sprejetih kandidatov bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2019.

ŠTEVILO RAZPISANIH ŠTUDIJSKIH MEST 2018/2019
Doktorski študijski program

Število razpisnih mest (skupaj za vse: državljane Republike
Slovenije in državljane članic Evropske unije ter za Slovence
brez slovenskega državljanstva in tujce)

IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN
EDUKACIJSKE VEDE

23

ŠOLNINA
Šolnina za doktorski študij za celoten program (4 leta) znaša 12.000,00 EUR (3.000,00 EUR za letnik študija).
Študent šolnino za posamezen letnik poravna v 3 obrokih:
·

- 40 % (1.200,00 EUR) ob vpisu,

·

- 30 % (900,00 EUR) do 31. 12. 2019,

·

- 30 % (900,00 EUR) do 28. 2. 2020.
Študent prejme po vpisu račune v pdf obliki na elektronski naslov, ki je naveden na prijavni dokumentaciji
oziroma na vpisnem listu.

