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PRED VPISOM MOMTE IMETI V VIS.U PORAVNANE VSE FINANENE OBVEZNOSTI7A NAAJ
lN IZPOLNJENO ANKETO (le za vpis v 2. in 3. letnik)

Vpis bo potekal elektronsko od 8.8.2016 do 27.9.2016, Studente prosimo, dav programu VIS preverite svoje
opravljene Studijske obveznosti. Na osnovi vnesenih ooravlienih obveznosti se bodo oreveriali ooooii za vois in s
tem Studentom odoirali voisni listi za vpis.

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktomkega Stud[skega programa STROJNISIVO - lll. stopnja so opravljene
Studijske obveznosti po programu za l.letnikvobsegu najmani 50 ECTS.

Pogoji za napredov anle iz 2. u 3. letnik doktonkega Studijskega programa STROJNISTVO - lll. stopnja so opravljene
vse Studijske obveznosti pri oroaniziranih oblikah iz f. in 2. letnika (tj. opravljeni vsi izpiti, seminarji in odobrena tema
doktorske disertacije s strani UL).

Napredovanje iz 3. letnika v dodatno leto: Studentom, ki so bili v 5,1. 201512016 prvid vpisani v 3. letnik doktorskega
Studi.jskega programa STROJNISTVO - lll. stopnja, po statutu UL pripada dodatno leto (absolventski stai). Poqoiev in
Solnine za vois v dodatno leto Nl. zato so voisni listi ie skreirani. Ob vpisu Student plada le vpisnino (22,50 EUR).

Poloinice za vpisnino bodo poslane po navadni po6ti vsem Studentom, ki se bodo vpisali v dodatno leto in so

samopladniki.

Kdor ne ieli vpisati dodatnega leta, naj le-to sporodi po e.posti do 31.8.2016, da se mu brise vpisni list in stomira
radun za vpisnino.
(Op.: Vpis v dodatno leto ni obvezen, ampak v pnmeru, da ga ne vpiSete, ga kasneje ne moftrte uveljavljati in v tistem
Studijskem letu nimate statusa Studenta.)

POlilEltlBl{O:
r Vpisni list je odpd le tistim Studentom, ki izpolnjuiejo zgoraj nayedene pogoie.
. V primeru, da boste izpolnjevali pogoje naknadno, se vam bo skreiral vpisni list Sele z dnem izpolnjevanja

pogo,ev, vendar najkasneje do 27.9.2016.
o VPISNO DOKUITEI{TACIJO (navodila za vpis, pogodbo, izjavo, ind.}vam bomo poslali preko epoite na va5

e.naslov, ki ga imamo zavedenega v VIS-u. V ta namen pmsimo, da v VIS-u preverite ali le vai enaslov 5e

veliaven.
o PoloZnica za vpisnino in l. obrok Solnine bo poslana samopla6nikom po navadni oo5ti isti dan. ko bo skrciran voisni

list.
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Za uspeSno iareden vpis morate opraviti elektronski vpis ter poslati oz. dostaviti spodaj navedeno
dokumentaciio v Studentski referat Fakultete za stroinistvo:

l. Podpisan vpisni list

2. Podpisano pogodbo (+ pogodbo o pristopu k dolgu, de bo pladnik Solnine tretja oseba) v dveh izvodih:
Pogodba se podpi5e v dveh izvodih - med Studentom in dlanico Univeze v Ljubljani, v tem primeru Fakulteto za

strojnistvo. En izvod bo po vpisu vmjen Studentu, en izvod pa ostane na fakulteti. Ta todka ne velja za asistente FS in
vpisane v dodatno leto. Asistenti bodo na osnovi odobrenega predloga za izobra:evanje, prejeli v podpis intemo
pogodbo s strani Kadrovske sluibe FS.

3. lndeks (velja le za generacijo vpisani v 1. letnik v 5.1. 2009/2010)

4. Studentsko izkaznico

5. Pisemsko ovojnico formata A5 na katero pod naslovnika ditljivo napisite svoje ime in priimek ter popoln naslov,
v kateri vam bomo vmili potrjeno dokumentacijo od vpisu. Znamke ni potrebno priloZiti.

(Op.: Kdor se bo za vpis zglasil osebno v referatu, ovolnice ni treba predloiiti.)

6. Potrdilo o pladilu Solnine:

- Samopladniki: Solnina za letnik se plada v 4 obrokih. Ob vpisu se plada L obrok + prispevek za vpis v
viSini 22,50 EUR. Poloinica za pladilo l. obroka Solnine in vpisnino bo poslana samopladnikom po navadni
po5ti isti dan, ko bo skreiran vpisni list,

Potrdila o plaiilu obroka vam ni potrebno poSiljati. Pladila bodo preverjali v na5em radunovodstvu, ki vas

bo o odrtih ter.iatvah tudi obveSdal.

Za pladilo iolnine s strani podjetja, mora podjetje izpolniti priloieno rPogodbo o pristopu k dolgutr

stro5kov dr. Stud. programa.

- Mladi raziskovalci na FS predlo2ijo izjavo mentorja oz. nosilca stroskovnega mesta o pokrivanju Solnine v

breme navedenega delovnega naloga.

- Zaposleni na FS, de je tako dogovorjeno z mentorjem, lahko predloZijo izpolnjeno izjavo mentorja oz.

nosilca stroskovnega mesta o pokrivanju Solnine v breme navedenega delovnega naloga.

- Asistenti sistemizirani na delovnem mestu asistenta dostavijo izpolnjen Predlog za napotitev na strokovno
izobraievanje na osnovi katerega se bo, ob izpolnjevanju pogojev, izdal skleo dekana o oplostitvi Solnine.

Dokumente, potrebne za vpis, posljite najkasneje do vkljudno 27.9.2016 - PRIPOROCENO po poSti na na6

naslov, s pripisom: IVPIS - lll. STOPNJAT ali osebno v Studenbki rcferat.

Po opravljenem vpisnem postopku boste priporoieno po po5ti, predvidoma v nekaj dneh, prejeli: indeks (kdor

ga 5e ima),6x potrdila o vpisu, en izvod pogodbe (razen asistentov FS in )absolventov() in Studentsko izkaznico (de bo

priloZena).

le preko sistema VlS. Prosnjo bo mozno oddati preko sistema VIS od 12.9.2016 do vkljucno 16.9.2016. Upostevale

se bodo le prosnje z dokazili. oddane na osnovi l53.6lena Statuta UL. 0 rezultatih resene prosnje boste
obveideni po e-poiti do 23.9.2016. Elektronski vpis na osnovi pozitivno reiene proSenje bo potekal najkasneje
do vkljudno 27.9.2016. Tudi vso potrebno dokumentacijo za vpis morate v referat dostavite najkasneje do
vkljudno 27.9.2016.

153. dlen Statuta UL:

Student se lahko izjemoma vpise v visji letnik, tudi ce ni opravil vseh obveznosti, dolocenih s Studijskim programom za vpis v visji

lehik, kadar ima za to opravidene razloge, kot npr.: materinstvo, daljsa bolezen, izjemne druzinske in socialne okoliseine, priznan

status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in Sportnih prireditvah, aktivno

sodelovanje v organih univeze.
O vpisu iz prejsnjega odstavka odloda komisrja za Studijske zadeve dlanice ali drug organ, dobeen s pravili 6lanice.

ODDAJA

V primeru, da predvidevate, da vam pogojev za vpis ne bo uspelo izpolniti lahko oddate ZA VPIS, izklludno



ODDAJA PROSNJE v primeru, da je od v letnik preteklo dve letialived
V primeru, da ste Studij prekinili za dve oz. ved let, vam mora Komisija za doktorski Studij naprel odobriti
nadaljevanje oz. dokondanje Studija. V ta namen morate na KDS predlo2iti vlogo, ki je v prilogi. Naslednja seja KDS,
kjer bise ta vloga lahko re5evala je22.8.2016, vlogo pa morate oddatien teden pred sejo, tj. do 16.8.2016.

OPOZORILO:
V primeru, da boste izpolnjevali pogoje oz. imeli pozitivno reSeno proinjo, elektronskega vpisa pa ne boste izvedli in/oz.
predloZili dokumentacije v predpisanem roku, bomo upo5tevali, da se ne Zelite vpisati v viSji letnik.

Clanice Univeze v Ljubljani moramo z vpisom zakljuditi do vkljudno 30.9.2016. KasnejSi vpis ne bo moien.

Za dodatne informacije lahko poklidete v Studentski referat, Renato Pi5danec, na telefon 01t47-71-169.

Prof.dr. Mitjan Kalin,
prodekan za pedago5ko dejavnost

ll. in lll. stopnje

Priloge:
Navodila za vpis
Pogodba o izobra2evanju na dr. itud. programu za i.l. 201M017 (ne velja za asistente FS rn nbsolvente<)
lzjava mentorja o plaiilu i;olnine za 5.1. 201M017 (velja za zapos/ene na FS, ne velja pa za asrstente FS).

Predlog za napotitev na strokovno izobra2evanje (velja le za asrstente FS)

Polohnica (le samoplainikom) - naknadno po navadni polti (tistega dne, ko bo skreiran vprsnl /ist). V primeru, da bo raiun za Solnino plaian s
strani tretje osebe (npr. podjetja), bo raiun izstavljen na tretjo osebo, ie bo k pogodbi o izobraZevanju predlo1ena tudi pogodba o pistopu k
dolgu

Pogodba o pistopu k dolgu o plaiilu stro5kov So/nrne dr, fitud. prqrama za 3.1. 20162017 (velja za tretjo osebo (npr. podjetje), ie bo prevzela

plaiilo Solnine i;tudenta)

Vloga za nadaljevanje in dokonianje itudija
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