
Informativni dan 1. 6. 2017 



Prva prijava 
prijavni rok do 18. 8. 2017 
 
Druga prijava 
prijavni rok: 13. – 15. 9. 2017 
 
 

Diplomiranje ni pogoj za prijavo, 
je pa pogoj za vpis. 



Prva prijava 
prijavni rok do 18. 8. 2017 

 
- oddaja prijave v eVŠ do najkasneje do 18. 8. 2017 
- zadnja opravljena obveznost na 1. stopnji in 

izpolnitev ankete o zadovoljstvu s študijem na 1. 
stopnji po pozivu referata do 25. 8. 2017 

- dopolnitev prijav do 1. 9. 2017 do 12. ure 
- vpis do 11. 9. 2017 

Obveščanje na e-naslov podan na prijavi. 

Na UM največ 3 prve prijave. 
70. člen Zakona o visokem šolstvu določa, da študentu, 

ki zaključi študijski program prve stopnje, status 
študenta preneha z iztekom študijskega leta, v katerem 

je zaključil študij (tj. s 30. 9. 2017). 



Druga prijava 
prijavni rok: 13. - 15. 9. 2017 

 
- oddaja prijave v eVŠ  najkasneje do 15. 9. 2017 
- zadnja opravljena obveznost na 1. stopnji in 

izpolnitev ankete o zadovoljstvu s študijem na 1. 
stopnji po pozivu referata do 20. 9. 2017 

- dopolnitev prijav do 25. 9. 2017 do 12. ure 
- vpis do 30. 9. 2017 

Obveščanje na e-naslov podan na prijavi. 

Na UM največ 1 druga prijava. 

70. člen Zakona o visokem šolstvu določa, da študentu, 
ki zaključi študijski program prve stopnje, status 

študenta preneha z iztekom študijskega leta, v katerem 
je zaključil študij (tj. s 30. 9. 2017). 



Prijava in dokazila  
se pošiljajo s priporočeno pošto ali osebno oddajo v fizični 
obliki v določenih rokih (objavljeni na spletu). 

Diplomantom FNM, ki bodo diplomirali v študijskem letu 
2016/2017 ni potrebno prilagati dokazil, ker jih bo fakulteta v 
prijavnem postopku pridobila po uradni dolžnosti. 

 



Diferencialni izpiti 
 
Kandidati morajo pravočasno nasloviti pisno vlogo na fakulteto.  



Več informacij objavljenih na spletnih straneh fakultete: 
- na domači strani  
- pod Študij -> Podiplomski študij -> Razpis za vpis v 2017/2018 

Kontaktni podatki: 
referat za študentske zadeve (pri dekanatu) 
Monika Šket 
podiplomski.fnm@um.si 
02-22-93-729 

mailto:podiplomski.fnm@um.si

