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Nadaljevanje in zaključevanje študijskih programov tretje stopnje skladno s prenovo doktorskega 
študija  
 
Fakulteta za naravoslovje in matematiko skladno z določili Razpisa za vpis v podiplomske študijske 
programe za študijsko leto 2018/2019 v študijskem letu 2018/2019 ne bo več razpisala 1. letnika 3-letnih 
študijskih programov tretje stopnje (v nadaljevanju: doktorski študijski program). Od tega študijskega leta 
dalje se bodo razpisovali in izvajali prenovljeni 4-letni doktorski študijski programi.  
 
Vse študentke in študente, vpisane v 3-letne doktorske študijske programe, obveščamo, da bo Fakulteta za 
naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru postopno opuščala izvajanje 3-letnih doktorskih 
študijskih programov, kot je predstavljeno v spodnji preglednici, oz.: 

 v študijskem letu 2017/2018 se zadnjič izvaja 1. letnik,  

 v študijskem letu 2018/2019 se zadnjič izvaja 2. letnik,  

 v študijskem letu 2019/2020 se zadnjič izvaja 3. letnik.  
 
Preglednica: 
Časovnica uvajanja prenovljenih 4-letnih in opuščanja 3-letnih doktorskih študijskih programov 
 

Študijski program, letnik / študijsko leto 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

4-letni DOK študijski program, 1. letnik   X X X X 

4-letni DOK študijski program, 2. letnik     X X X 

4-letni DOK študijski program, 3. letnik       X X 

4-letni DOK študijski program, 4. letnik         X 

3-letni DOK študijski program, 1. letnik X         

3-letni DOK študijski program, 2. letnik X X       

3-letni DOK študijski program, 3. letnik X X X     

 
Študenti, ki so bili nazadnje vpisani v 1. letnik 3-letnega doktorskega študijskega programa in ki v 
študijskem letu 2018/2019 izpolnjujejo pogoje za napredovanje v 2. letnik, nadaljujejo študij po 3-letnem 
programu. 
 
Študenti, ki so bili nazadnje vpisani v 1. letnik 3-letnega doktorskega študijskega programa in ki v 
študijskem letu 2018/2019 ne izpolnjujejo pogojev za napredovanje v 2. letnik, bodo skladno z določili 
Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017–UPB12; v nadaljevanju Statut) obravnavani kot 
študenti, ki študij prekinejo. Ponovni vpis v 1. letnik 3-letnega doktorskega študijskega programa ni več 
mogoč.  
 
Statut za študente, ki študij prekinejo in se mu lahko priznajo opravljene obveznosti, ki ustrezajo učnim 
izidom spremenjenega programa, v primeru spremembe oz. prenove študijskega programa, dovoli 
nadaljevanje oziroma dokončanje študija z novo generacijo, pod pogojem, da se mu določijo dodatne 
obveznosti v obsegu in vsebini na način, da bo dosegel učne izide, ki jih zahteva spremenjeni študijski 
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program. Za študente ob nadaljevanju študiju veljajo pogoji študija, kot veljajo za novo generacijo 
študentov, ki se ji priključuje, razen če je s splošnimi akti Univerze v Mariboru določeno drugače. 
 
Posamezniki, ki jim je status študenta prenehal po zaključenem zadnjem, tj. 3., letniku študija in se niso 
izpisali ter želijo študij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po 
študijskem programu, po katerem se izobražujejo, še dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik. Študijske 
obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb študijskega 
programa, do katerih je prišlo v času prekinitve, lahko določijo nove študijske obveznosti. 
 
O nadaljevanju študija po prekinitvi v primeru spremembe študijskega programa in določitvi dodatnih 
obveznosti odloča Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko na prošnjo 
študenta.  
 
Za vse dodatne informacije lahko pokličete referat za študentske zadeve na 02/2293 729 ali pišete na 
elektronski naslov: podiplomski.fnm@um.si.  
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