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PRED VPISOM MORATE IMETI V VIS.U PORAVNANE YSE F'IVAA'dA'E OBVEZI,IOSTI A NATAJ
lN I7?OLNJENO ANKETO (le za vpis v 2. in 3.letnik)

Vpis bo potekal elektronsko od 21.8.2017 do 24.9.2017. Studente prosimo, da v programu VIS preverite svoje
opravljene Studijske obveznosti. Na osnovi vne5enih ooravlienih obveznosti se bodo oreveriali ooooii za vpis in s
tem Studentom odpirali vpisni listi za vpis.

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega Studijskega programa STROJNISTVO - lll. stopnja so opravljene
Studijske obveznosti po programu za 1. letnik v obsegu najmanj 50 ECTS.

Pogoji za napredovanje iz 2. v 3. letnik doktorskega Studijskega programa STROJNISTVO - lll. stopnja so opravljene
vse Studijske obveznosti priorqaniziranih oblikah iz 1. in 2. letnika (tj. opravljenivsiizpiti, seminarjiin odobrena tema

doktorske disertacije s shani UL).

Napredovanje iz 3. letnika v dodatno leto: Studentom, ki so bili v i.1.2016t2017 prvid vpisani v 3. letnik doktorskega
Studijskega programa STROJNISTVO - lll. stopnja, po statutu UL pripada dodatno leto (absolventski staZ). Poqojev in
Solnine za vpis v dodatno leto Nl. zato so voisni listi Ze skreirani. Ob vpisu Student plada le vpisnino (22,50 EUR).

PoloZnice za vpisnino bodo po novem poslane po e-poiti 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 31.8.2017, da se mu bri5e vpisni list in stomira
radun za vpisnino.

(Op.: Vpis v dodatno leto ni obvezen, ampak v primeru, da ga ne vpi5ete, ga kasneje ne morate uveljavljati in v tistem

Studijskem letu nimate statusa Studenta.)

POMEMBNO:
o Vpisni Ilst je odprt le tistim Studentom, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.
. V primeru, da boste izpolnjevali pogoje naknadno, se vam bo skreiral vpisni list Sele z dnem izpolnjevanja

pogojev, vendar najkasneje do 24.9.2017 .

o VPISNO DOKUMENTACIJO (navodila za vpis, pogodbo, izjavo, ind.) vam bomo poslali preko epo5te na vaS

e-naslov, ki ga imamo zavedenega v VIS-u. V ta namen prosimo, da v VIS-u preverite ali je va5 e-naslov 5e

veljaven.
o Polo2nica za vpisnino in l. obrok Solnine bo poslana samopladnikom po e-oo5ti po vpisu.
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Za.uspe5noizvedenvpismorateopravitielektronskivpister@
dokumentacijo v Studentski referat Fakultete za shoinistvo:

1. Podpisan vpisni list

2. Podpisano pogodbo (+ pogodbo o pristopu k dolgu, 6e bo plainik 5olnine tretja oseba) v dveh izvodih:
Pogodba se podpise v dveh izvodih - med Studentom in ilanico Univeze v lubl.iani, v tem primeru Fakulteto za
strojnistvo. En izvod bo po vpisu vmjen itudentu, en izvod pa ostane na fakulteti. Ta todka ne vel,ia za asistente FS in
vpisane v dodatno leto. Asistenti bodo na osnovi odobrenega predloga za izobraievanje, preJeli v podpis intemo
pogodbo s strani Kadrovske slu2be FS.

3. Studentsko izkaznico

4. Pisemsko ovojnico formata A5 na katero pod naslovnika iitljivo napi5ite svoje ime in priimek ter popoln naslov,
v kateri vam bomo vrnili potrjeno dokumentacijo od vpisu. Znamke ni potrebno priloiiti.
(Op.: Kdor se bo za vpis zglasil osebno v referatu, ovojnice ni treba predlo2iti.)

5. Pladilo + sofinanciranje 5olnine:

- Samopladniki: $lnina za letnik se plada v 4 obrokih. PoloZnica za pladilo l. obroka Solnine v vi5ini 1.090,00
EUR in vpisnino v visini 22,50 EUR bo poslana samopladnikom po navadni poSti p vpisu.
Potrdila o pladilu obroka vam ni potrebno poSiljati. Pladila bodo preverjali v na5em radunovodstvu, ki vas
bo o odrtih terjatvah tudi obvesdal.

Za pladilo Solnine s strani podjetja, mora podjetje izpolniti priloieno rPogodbo o pristopu k dolgu<
stro5kov dr. Stud. programa.

- Mladi raziskovalci na FS ob vpisu predloiijo izjavo mentorja oz. nosilca shoikovnega mesta o pokrivanju
Solnine v breme navedenega delovnega naloga.

Zaposleni na FS, de je tako dogovorjeno z mentorjem, lahko ob vpisu predloiijo izpolnjeno izjavo
mentorja oz. nosilca sko5kovnega mesta o pokrivanju Solnine v breme navedenega delovnega naloga.

- Asistenti sistemizirani na delovnem mestu asistenta ob vpisu dostavijo izpolnjen Predlog za napotitev na
strokovno izobraievanje na osnovi katerega se bo, ob izpolnjevaniu pogojev, izdal sklep dekana o oorostitvi

Solnine.

Soglasje o sofinanciranju Solnine doktorskega 5tudija (novo za 5.1. 201712018) - kdor se bo prijavil na

solinanciranje doktorskega Studija mora izpolniti tudi to prilogo - pogoji za sofinanciranje so navedeni v Soglasju o
sofinanciranju Solnine - glej med prilogami. Priloiena tudl uredba o sofinanciranju doktorskega Stud\a za 5.1.2017118.

Dokumente, potrebne za vpis, posljite najkasneie do vkljudno 24.9.2017 - PRIPOROCET{O po poiti na nas

naslov, s pripisom: rVPIS - lll. STOPNJA( ali osebno v Studentski referat.

Po opravl,enem vpisnem postopku boste priporodeno po poiti, predvidoma v nekaj dneh, prejeli: 3x 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 11.9.2017 do vkljudno 15.9.2017, Upostevale

se bodo le prosnje z dokazili, oddane na osnovi 125.6lena Statuta UL. O rezultatih resene proinje boste
obve66eni po e-po6ti do 20.9.20't7. Elehronski vpis na osnovi pozitivno reiene pro5enje bo potekal najkasneje
do vkljudno 24.9.2017. Tudi vso potrebno dokumentacijo za vpis morate v referat dostavite najkasneie do
vkljudno 24.9.20'17.

125. dlen Statuta UL:

Student, ki ni opravil vseh obveznostl, dolocenih s Studijskim programom za vpis v visjl letnik, lahko ponavlja letnik v skladu z
zakonom, de je izpolnil pogoje za ponavljanje, predpisane s Studijskim programom.

lzjemoma lahko Student zaprosi za vpis v viili letnik, ee ima opravljene obvezne vsebine v skladu s Studijskim programom in

minimalni obseg kreditnih toak tekodega letnika ter ima izkazane upravidene razloge. Minimalni obseg kreditnih todk doloda pravilnik

elanice in ne sme biti manjsi od 40 kreditnih todk. Upravieeni razlogi so, npr.: starsevstvo, daljsa bolezen Studenta, izjemne druzinske
in socialne okolisdine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kultumih in

Sportnlh prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze.

Student mora izkazati povezavo, da je ta razlog iz prejsnjega odstavka neposredno vplival na izpolnjevanje Studijskih obveznosti, o

aemer presola komisija za Studijske zadeve dlanice ali drug organ, doloeen s pravali elanice. elanica v svojih pravilih opredeli

::T::: ::::* : ::::::::}J:J: :i:::::,:.,:-

ODDAJA

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



Vprimeru,daste5tudr1prekinilizadveoz.vedlet,vammorakory naprej odobriti
nadaljevanje oz. dokondanje Sludija. V ta namen morate na KDS predloZiti vlogo, kije v prilogi:

avgustovska seja KDS - v ponedeljek,28.B.2o1l ,vlogo oddati en ted-en pred sejo, ii. ao zt.a.zoll ,

septembrska seja KDS - v ponedeljek,lS.g.zoll , vlogo oddati en teden pred sejo, t1t do 11.g.2011.

Za dodatne informacije lahko poklidete v Studentski referat, Renato Pi5canec, na telefon 01147-71-169.

Andrej Kitanovski,
prodekan za pedago5ko dejavnost
ll. in lll. stopnje

Priloge (objavljene na spletnistrani FS);
- Navodila za vpis

Pogodba o izobra2evanju na dr, itud. programu za i,l. 2UlnU| fie velja za asistente FS in rabsolvente<) - za 2. in 3. letnik
lzjava mentorja o plaiilu Solnine za 5.1. 2017/2018 (velja za zapxlene na FS, ne velja pa za aslstente FS) - za 2. in 3. letnik ter dodatno leto
Predlog za napotitev na strokovno izobraievanje (velja le za asistente FS)

Pogodbaopistopu kdolgu oplaiilu stroSkovSo/nrne dr,itud, programazai.l.20172018 (veljazatretjo osebo(npr. podjetje), ie bo prevzela

pl aiil o iol n i n e itudenta)
Vloga za nadallevanje in dokonianle Studija - ee 1e od zadnjega vpisa v letnik preteklo dve leti ali vei
Sog/as7e o sofinanciranju iolnine za 2, in 3. letnik (pogoji na soglasju)

Uredba o sofinanciranju Solnine doffiorskega i;tudija za i.l. 20172018


