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NAVODllA za vpis v 2. letnik doktorskega Studijskega program Ill. stopnje Grajeno okolje v 
Studijskem letu 2019/2020 

Doktorandi, ki ste izpolnili pogoje in se vpisujete v 2. letnik doktorskega Studijskega programa Grajeno okolje 
prosimo, da pravilno izpolnite vaS vpisni list, ki smo vam ga pripravili v vaSem spletnem referatu in ga z vso 
potrebno dokumentacijo dostavite v Referat za doktorski Studij UL FGG, Hajdrihova 28,1000 Ljubljana. RaCun 
za vpisnino boste prejeli v IoCeni e-poSti na vaS e-naslov. 

Za vpis v 2. letnik Jtudija potrebujete naslednje dokumente: 

1. Pravilno izpolnjen in podpisan vpisni list; 
2. Dva izvoda podpisane Pogodbe o izobraievanju na doktorskem Jtudiju Grajeno okolje v Studijskem 

letu 2019/2020 ter ostale priloge, ki jih natisnete, ko zakljufite vpisni list (VPIS > TISKANJE > PRILOGE); 
3. Kopijo dokazila o plafilu vpisnine in 1. obroka Solnine (raCuna boste prejeli na e-poSto). 

Pri vpisu izbirnih predmetov si lahko izberete tudi predmete izven doktorskega Studija Grajeno okolje (v Easu 
Studija morate izbrati vsaj en predmet izven UL FGG, v obsegu najmanj 5 KT). V tem primeru priloiite ufni 
naErt predmeta in s strani flanice izpolnjen priloieni Obrazec - Vpis zunanjega izbirnega predmeta. 
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VpiSete se lahko osebno v Easu uradnih ur na UL FGG, Hajdrihova 28,1000 Ljubljana ali pa dokumentacijo 
poSljete priporoteno po poSti na naslov: 

Fakulteta za gradbenigtvo in geodezijo 
Referat za doktorski Jtudij 

Monika Lipnik Brus 
Hajdrihova 28 

1000 UUBUANA 



V primeru nejasnosti nas kontaktirajte na: 
e-posto: monika.lipnik-brus@fgg.uni-U.si 
telefonsko Stevilko: 0114264 288 

zelimo vam veliko Studijskih uspehov! 

Monika Lipnik Brus, univ. dipl. var. 
Referat za Studijske zadeve UL FGG 


