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Ljubljana, 15. 7. 2021

NAVODILA za vpis v 3. letnik doktorskega študijskega program III. stopnje Grajeno okolje v študijskem
letu 2021/2022
Spoštovani!
Doktorande, ki ste izpolnili pogoje in se vpisujete v 3. letnik doktorskega študijskega programa Grajeno okolje
prosimo, da pravilno izpolnite vaš vpisni list, ki smo vam ga pripravili v vašem spletnem referatu in vso
potrebno dokumentacijo dostavite v Referat za doktorski študij UL FGG, Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana. Račun
za vpisnino boste prejeli v ločeni e-pošti na vaš e-naslov.
Za vpis v 3. letnik študija potrebujete naslednje dokumente:
1. V spletnem referatu izpolnite vpisni list, do katerega s pomočjo navodil vstopate z uporabniškim
imenom in geslom, vpisnega lista vam ni potrebno pošiljati;
2. Dva izvoda podpisane pogodbe o izobraževanju na Doktorskem študiju Grajeno okolje za študijsko
leto 2021/2022 ter ostale priloge, ki jih natisnete, ko zaključite vpisni list (VPIS > TISKANJE > PRILOGE);
3. Dokazilo o plačilu vpisnine in 1. obroka šolnine (računa boste prejeli na e-pošto), ki ga lahko naložite
v VISu;
V primeru, da imate veljavno digitalno potrdilo lahko vse dokumente digitalno podpišete in posredujete na
email: anja.locicnik@fgg.uni-lj.si.
Šele ko bo vpisni list v celoti izpolnjen, vam bo sistem dovolil, da ga potrdite, sicer vas bo sproti obveščal,
kateri podatki še manjkajo. Ko bo vpisna dokumentacija popolna in vpis zaključen, boste lahko v spletnem
referatu sami natisnila potrdila o vpisu (zavihek »moji podatki« → »potrdila o vpisu«).
Dokazilo o plačani vpisnini in 1. obroku šolnine lahko naložite v VIS. Po pošti pošljite dva izvoda podpisane
Pogodbe o izobraževanju in pripadajoče priloge ter morebiten Obrazec - Vpis zunanjega izbirnega predmeta.
V primeru, da imate veljavno digitalno potrdilo lahko vse dokumente digitalno podpišete in posredujete na
email: anja.locicnik@fgg.uni-lj.si.
Če se boste odločili za sofinanciranje MIZŠ dodajte še Izjavo o sofinanciranju (ki se vam samodejno ustvari ob
pogodbi v spletnem referatu).
V primeru, da bo plačnik šolnine podjetje dodajte še dva izvoda Pogodbe o pristopu k dolgu (ki se vam
samodejno ustvari ob pogodbi v spletnem referatu).

Vpis v 3. letnik doktorskega študijskega programa Grajeno okolje bo potekal od 1. septembra do 24.
septembra 2021.
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
Anja Ločičnik
Hajdrihova 28
1000 LJUBLJANA

V primeru nejasnosti nas kontaktirajte na:
e-pošto: anja.locicnik@fgg.uni-lj.si
telefonsko številko: 01/4768532

Želimo vam veliko študijskih uspehov!

Anja Ločičnik, mag. evr. štud.
Referat za študijske zadeve UL FGG

