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Na podlagi Zakona o visokem šolstvu  (ZVis, Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 
57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN), Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v 
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 6/22 in 4/23), Statuta Fakultete za organizacijske študije v Novem 
mestu in sklepa Senata št. 01/2023-X, sprejetega na seji dne 23. 2. 2023, Fakulteta za organizacijske 
študije v Novem mestu objavlja  
  
 

RAZPIS  ZA VPIS  
NA DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM MENEDŽMENT KAKOVOSTI  III. STOPNJE  

za študijsko leto 2023/2024 
 
 
1. Ime visokošolskega zavoda in njegov naslov:  
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto 
Tel.: 059 074 164 
E-pošta: info@fos-unm.si 
Spletna stran: www.fos-unm.si 

 
2. Naziv študijskega programa:  
Doktorski študijski program Menedžment kakovosti III. stopnje  
 
3.   Kraj izvajanja študijskega programa:  
Študijski program se bo izvajal v Novem mestu. 
 
4.   Trajanje študija:  
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 
 
5. Pridobljeni naslov:  
Doktor oz. doktorica znanosti z označbo področja. 
 
6.   Pogoji za vpis:  
 
Vpis v 1. letnik 
 
V prvi letnik doktorskega študijskega programa Menedžment kakovosti se lahko vpiše, kdor izpolnjuje 
najmanj enega od naslednjih kriterijev: 

• kdor je končal študijski program druge stopnje (po bolonjskem sistemu) ali na prvi in drugi 
stopnji ali na enovitem magistrskem študiju dosegel skupno najmanj 300 kreditnih točk po 
ECTS (po bolonjskem sistemu); 

• kdor je končal dosedanji (star, tj. pred bolonjskim sistemom) dodiplomski študijski program za 
pridobitev univerzitetne izobrazbe; 

• kdor je končal študijski program druge stopnje (po bolonjskem sistemu) in pred tem dokončal 
dosedanji visokošolski strokovni program (pred bolonjskim sistemom), pri čemer je moral 
opraviti skupno najmanj pet letnikov študija. 
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• kdor je končal dosedanje programe za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali 
visokošolski strokovni program. Ti morajo opraviti dodatne študijske obveznosti v skupnem 
obsegu 30 kreditnih točk, ki obsegajo naslednje predmete: Trajnostno globalno trženje; 
Strategije in procesi organizacije; Inovativnost in ustvarjalnost; Vodenje in organizacijska 
kultura, Sodobni pristopi kakovosti in odličnosti. 

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini. 
 
Vpis po merilih za prehode 
 
Prehodi so možni med študijskimi programi:  

• ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov; 

• med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom 
v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v 
nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete na 
FOŠ. 

Ne glede na ostale določbe pogojev o prehodih v študijski program FOŠ, je prehod možen le, če študent 
izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program na FOŠ in če so na voljo prosta vpisna mesta. 
 
Pri prehodu se lahko priznavajo: 
1. primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu; 
2. neformalno pridobljena primerljiva znanja. 
 
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti, priznavanje pa se opravi v 
skladu s Pravilnikom o priznavanju znanja in spretnosti. 
 
Študent se lahko vpiše v višji letnik študijskega programa na FOŠ, če mu je v postopku priznavanja 
zaradi prehoda priznanih vsaj toliko kreditnih točk, ki so pogoj za vpis v višji letnik študijskega programa 
FOŠ. 
 
V doktorski študijski program Menedžment kakovosti so možni naslednji prehodi: 

• iz študijskih programov tretje stopnje  

• za diplomante t. i. nebolonjskih študijskih programov, katerih prehodi so urejeni v prehodni 
določbi ZViS-E (16. člen). 

 
Diplomantom dosedanjih (starih, tj. pred bolonjskim sistemom) študijskih programov za pridobitev 
magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev 
univerzitetne izobrazbe se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje skladno s 3. alinejo 16. 
člena ZViS-E priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk. Na tej podlagi se vpišejo 
neposredno v drugi letnik, pri čemer pa morajo do konca prvega semestra tega letnika predložiti 
dispozicijo svoje doktorske disertacije. 
 
Diplomantom, ki se vpišejo neposredno v 2. letnik doktorskega študijskega programa 3. stopnje 
Menedžment kakovosti, se ob vpisu na podlagi odločbe dekana lahko določijo dodatne obveznosti v 
obliki diferencialnih izpitov ter za 1. letnik prizna razliko KT, ki jih ne pridobijo z opravljenimi 
diferencialnimi izpiti.   
 
Vloge za prehode med programi druge stopnje se obravnavajo individualno po postopku, določenem 
s statutom FOŠ. 
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Omejitev vpisa 
 
Fakulteta lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest. V primeru 
omejitve vpisa bodo kandidati/ke izbrani glede na povprečno oceno magistrskega študija brez ocene 
magistrske naloge (ali povprečno oceno zadnjih dveh letnikov študija v primeru, da gre za enovit 
magistrski študij) in glede na oceno magistrske naloge. Vsak od omenjenih dveh kriterijev ima enako 
težo. V primeru, da magistrski študij ni vključeval magistrske naloge ali se le-ta ni ocenjevala, se kot 
edini kriterij šteje povprečna ocena magistrskega študija.  
 
7.  Število prostih vpisnih mest, skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic 
Evropske unije, ločeno za redni in izredni študij: 
 
Vpisna mesta za vpis v 1. letnik 
 

 Redni študij Izredni študij 
Novo mesto 10 0 

 
 
Vpisna mesta za vpis v 2. letnik po merilih za prehode in vpis v višji letnik: 
 

 Redni študij Izredni študij 
Novo mesto 10 0 

 
8.   Postopki in roki za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa:  
 
Prijavni roki: 
Kandidati se lahko na razpis za vpis prijavijo v treh rokih. 
1. prijavni rok: 3. 3. 2023 do 12. 6. 2023  
2. prijavni rok: 26. 6. 2023 do 21. 8. 2023 
3. prijavni rok: 4. 9. 2023 do 11. 9. 2023 
 
V kolikor bodo po zaključenem tretjem prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bomo prijave sprejemali 
do zapolnitve prostih mest, a najkasneje do 28. 9. 2023. 
 
Vpisni roki 
Sprejeti kandidati bodo k vpisu povabljeni v naslednjih vpisnih rokih: 
1. vpisni rok: 13. 6. 2023 do 23. 6. 2023 
2. vpisni rok: 22. 8. 2023 do 1. 9. 2023 
3. vpisni rok: 12. 9. 2023 do 29. 9. 2023 
  
Kandidati se morajo vpisati v rokih, opredeljenih v razpisu. V primeru opravičljivih razlogov, zaradi 
katerih se kandidati niso mogli vpisati v opredeljenih rokih, se jim vpis dopusti v roku, ko je vpis še 
možen, najkasneje do 30. 10. 2023. 
 
 
Postopek prijave za vpis: 
 
Prijavo za vpis kandidat odda z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ 
https://portal.evs.gov.si/prijava/ bodisi s sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni 
zanesljivosti (s kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico), bodisi z AAI-
računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom 
preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja. 

https://portal.evs.gov.si/prijava/
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Po uspešno oddani prijavi kandidat na e-naslov, ki ga je navedel v prijavi za vpis, prejme potrdilo o 
uspešno oddani prijavi. Če kandidat potrdila ne prejme, prijava ni bila uspešno oddana. Vsa k prijavi 
zahtevana dokazila vlagajo elektronsko prek portala eVŠ. 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana v eVŠ do 
roka določenega z razpisom. Kandidati so dolžni spremljati e-poštni naslov, ki so ga navedli v prijavi za 
vpis, ter spletni portal eVŠ, saj komunikacija in morebitno pozivanje za dopolnitev prijave za vpis 
poteka na ta način. V primeru uveljavitve predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
visokem šolstvu pozivi in drugi dokumenti, ki se vročajo, kandidatom ne bodo odpremljeni po pošti, 
temveč jim bodo vročeni izključno v elektronski obliki prek spletnega portala eVŠ. V tem primeru se bo 
štelo, da je sklep kandidatu vročen drugi delovni dan po dnevu objave sklepa na portalu eVŠ. 

Rezultati izbirnega postopka bodo elektronsko objavljeni na portalu eVŠ, kandidati pa bodo k vpisu 
pisno povabljeni in hkrati obveščeni o datumu vpisa. 
 
9.   Navedba spletne strani, kjer je objavljen študijski program:  
Študijski program je objavljen na spletni strani fakultete na https://www.fos-
unm.si/si/programi/doktorat/. 
 
10. Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce iz držav nečlanic EU:   
Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav nečlanic Evropske unije se lahko v 
dodiplomske študijske programe vpišejo v skladu z določili Pravilnik o šolninah in bivanju v javnih 
študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 77/16,  25/19 in 56/22). 
 
Vpis v 1. letnik 
 

 Redni študij Izredni študij 
Novo mesto 5 0 

 
Vpis v 2. letnik po merilih za prehode in vpis v višji letnik: 
 

 Redni študij Izredni študij 
Novo mesto 3 0 

 
11. Postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji 
za kandidate s tujo listino 
Kandidati, ki vpisne pogoje dokazujejo s tujimi listinami o izobraževanju, oddajo izpolnjen elektronski 
obrazec za prijavo na študij  v eVŠ na spletnem portalu: https://portal.evs.gov.si/prijava/, ki se šteje 
tudi kot vloga za priznanje tujega izobraževanja. Kandidati, ki bodo oddali nepopolno prijavo oz. vlogo 
za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, bodo individualno pozvani za 
dopolnitve po elektronski pošti. 
  
Dokumenti, potrebni za postopek priznavanja, so: 
 

1. Neoverjena kopija listine o izobraževanju, za katerega se želi, da se prizna pravica 
dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja. 

2. Sodno overjeni prevod listine o izobraževanju iz prejšnje alineje v slovenski jezik, razen 
v primeru, kadar organ priznavanja izobraževanja presodi, da overjenega slovenskega 
prevoda listine o izobraževanju ne potrebuje ali ga vlagatelj zaradi upravičenih 
razlogov ne more predložiti, o njegovem izobraževanju pa je vseeno mogoče presojati. 

3. Neoverjena kopija dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih 
obveznostih med izobraževanjem. 

https://www.fos-unm.si/si/programi/doktorat/
https://www.fos-unm.si/si/programi/doktorat/
https://portal.evs.gov.si/prijava/
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4. Kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine 
o izobraževanju oziroma njegov zakoniti zastopnik. 

 
Organ priznavanja izobraževanja preveri verodostojnost neoverjene kopije listine o izobraževanju pri 
izdajatelju izvirne listine o izobraževanju oziroma pristojnem organu države izvora listine o 
izobraževanju. Če zaradi pravočasne izvedbe postopka vpisa v nadaljnje izobraževanje preveritev 
verodostojnosti listine iz prve alineje prvega odstavka tega člena pri izdajatelju izvirne listine oziroma 
pristojnem organu države izvora iz prejšnjega stavka ni bila mogoča, organ priznavanja izobraževanja 
od vlagatelja zahteva predložitev izvirnika listine o izobraževanju. Izvirnike listin o izobraževanju organ 
priznavanja izobraževanja vrne vlagatelju, izvirnike sodno overjenih prevodov iz prvega odstavka tega 
člena pa le, če je v postopku predložena tudi kopija prevodov). 
 
Vse informacije v zvezi s postopkom priznavanja lahko kandidati dobijo po e-pošti na naslovu info@fos-
unm.si.  
 
Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. 
l. RS, št. 87/2011, št. 97/2011 – popr. in 109/2012) je dva meseca od prejema popolne vloge. 
Kandidatu, ki je vlogo za priznavanje oddal pravočasno, vendar ni pričakovati, da bo do 30. 9. 2023 
prejel odločbo o priznavanju, svetujemo, da na fakulteto naslovi vlogo za podaljšanje roka za vpis iz 
upravičenih razlogov. 

 
Tuji državljani morajo izkazati ustrezno znanje angleškega jezika vsaj na ravni B2 z ustreznim potrdilom 
ali individualnim razgovorom na fakulteti. Kot ustrezno potrdilo o znanju angleškega jezika se šteje 
potrdilo o opravljenem izpitu IELTS, TOEFL, FCE, CAE ali CPE. Potrdilo je obvezno le za tuje državljane, 
ki ne prihajajo iz držav članic EU in držav, s katerimi ima Slovenija sklenjen bilateralni sporazum, ki 
njihovim državljanom omogoča študij pod enakimi pogoji, kot veljajo za slovenske državljane. 
 
12. Druga podrobnejša navodila in informacije, pomembne za izbiro študija:  
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ) je v osebni razvoj študentov usmerjena 
fakulteta, ki izvaja študijske programe na prvi, drugi in tretji stopnji (VS, MAG in DR). Odlikuje nas 
dokazana zavezanost kakovosti (dva ISO standarda, domača in mednarodna priznanja fakulteti in 
njenim predavateljem) in sočasna sproščenost, utemeljena na majhnih študijskih skupinah in osebnem 
pristopu. 
Velika prednost FOŠ je kombiniran način študija, ki pomeni preplet fizičnih in digitalnih srečanj ter 
vsebin. Del študija opravite na fakulteti, del na daljavo. Na ta način je študentom omogočena 
prilagoditev in lažja uskladitev študija s svojimi službenimi, družinskimi in drugimi obveznostmi.  
 
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu vsem svojim študentom na njihovo željo nudi pomoč 
pri iskanju nastanitve v času študija, pomoč pri iskanju zaposlitve, možnost za sodelovanje pri 
raziskovalnem delu, mentorstvo in tutorstvo s strokovnim svetovanjem, obiske zunanjih predavateljev, 
kulturne prireditve, strokovne ekskurzije in različne brezplačne tečaje in delavnice. Študentom je 
omogočen tako obisk na konferencah, ki ju organizira fakulteta, udeležba na poletnih in zimskih šolah, 
ki jih organizira fakulteta z različnih področij študijskega programa (sistem vodenja kakovosti, kovčing, 
družbena odgovornost in trajnostni razvoj, sistem ravnanja z okoljem,…), na katerih s pomočjo 
strokovnjakov iz prakse intenzivno poglobijo svoje znanje in v okviru katerih udeleženci lahko pridobijo 
kreditne točke, ki jih lahko uveljavljajo med študijem na fakulteti. Študenti imajo tudi možnost objave 
člankov v revijah RUO in IP, ki ju izdaja fakulteta in sta indeksirani v mednarodnih bazah. Študenti ob 
vpisu pridobijo ISIC študentsko izkaznico, mednarodno priznana študentska izkaznica, ki prinaša mnogo 
popustov na področju nastanitev, restavracij, muzejev, storitev itd. v več kot 130 državah. Študenti 
pridobijo tudi licence za O365. Za dodatne storitve se študenti odločijo prostovoljno. 
 
Informativni dnevi:  
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17. 2. 2023 ob 10.00 in ob 17.00 (on-line) 
18. 2. 2023 ob 10.00  (on-line) 
 
Fakulteta izvaja tudi mesečne informativne dneve, katerih datumi so redno objavljeni na spletni strani 
fakultete. Informativni dnevi bodo potekali on-line preko MS Teams. 
 
Vsi informativni dnevi bodo potekali on-line, po sprostitvi ukrepov za zajezitev širjenja okužb z virusom 
SARS-CoV-2 pa bodo potekali tudi na sedežu fakultete v Novem mestu, Ulica talcev 3.  
 
Za individualno svetovanje in informacije o študijskem programu lahko povprašate po telefonu, 
elektronski pošti ali pa se oglasite na fakulteti po predhodnem dogovoru.  
 
 
 

 
  


