
 

 

 

 
NAVODILA za vpis v 2. letnik 

doktorskega študijskega programa III. stopnje Grajeno okolje  
v študijskem letu 2016/2017 

 
Kandidate, ki ste izpolnili pogoje in se vpisujete v 2. letnik doktorskega študijskega programa Grajeno 
okolje prosimo, da pravilno izpolnite vaš vpisni list, ki smo vam ga pripravili v vašem spletnem referatu, in 
ga z vso potrebno dokumentacijo dostavite v Referat za študijske zadeve UL FGG. Račun za vpisnino boste 
prejeli v ločeni e-pošti na vaš e-naslov. 

Ko vas bo sistem opozoril za vnos izbirnih predmetov, lahko le-te izbirate z nabora izbirnih predmetov na 
doktorskem študijskem programu Grajeno okolje, ki vam ga sistem ponuja. V primeru, da bi radi izbrali 
druge izbirne predmete (izven UL FGG), s seznama izberete Zunanji izbirni predmet I (5 KT) ali Zunanji izbirni 
predmet II (10 KT), vpisni dokumentaciji pa priložite s strani referata izbrane fakultete ožigosan učni načrt 
predmeta v slovenskem in angleškem jeziku.  
 

Za vpis v 2. letnik potrebujete naslednje dokumente: 

Pravilno izpolnjen in podpisan vpisni list, skupaj z dvema podpisanima izvodoma Pogodbe o 
izobraževanju na doktorskem študiju Grajeno okolje v študijskem letu 2016/2017, ki ju natisnete, ko 
zaključite vpisni list (VPIS > TISKANJE > PRILOGE). 

Vpis v 2. letnik doktorskega študijskega programa Grajeno okolje  
bo potekal od 12. do 23. septembra 2016.  
Zadnji rok za vpis je 30. september 2016. 

 
Vpišete se lahko osebno v času uradnih ur na UL FGG, Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana ali pa dokumentacijo 
pošljete priporočeno po pošti na naslov:  

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 
Referat za doktorski študij 

Hajdrihova 28 
1000 LJUBLJANA 

 

Prosimo vas, da vpisni listi izpolnite čim prej po prejemu vpisne dokumentacije.  
V primeru nejasnosti nas kontaktirajte na:  

 e-pošto: elizabeta.adamlje@fgg.uni-lj.si 

 telefonsko številko: 01/4264 288. 
 
Želimo vam veliko študijskih uspehov! 
 

                                                                                                                                       Mojca Lorber 
                                                                                       Referat za študijske zadeve UL FGG 

Jamova 2 

1000 Ljubljana, Slovenija 

telefon (01) 47 68 534 
referat@fgg.uni-lj.si 

faks (01) 42 50 681 
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