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Maribor, 31.8.2017 
 
REZULTATI IZBIRNEGA POSTOPKA IN VPIS NOVINCEV NA PROGRAME 2. STOPNJE FKKT 
 
Vse kandidate, ki ste se prijavili za vpis na programe 2.st. FKKT Maribor, do roka (6.9.2017) zaključili 
dodiplomski študij in ustrezno dopolnili vlogo z zahtevanimi dokazili, obveščamo, da bo nadaljnji 
postopek sledeč: 
 

- IZBIRNI POSTOPEK, število prejetih prijav presega število razpisanih mest, zato bo po preteku 
roka za dopolnitev vlog (6.9.2017) stekel izbirni postopek.  
Merila za izbiro so objavljena v Razpisu za vpis v podiplomske študijske programe UM. 
 

- OBVEŠČANJE O REZULTATIH IZBIRNEGA POSTOPKA, zaradi kratkih rokov na katere smo vezani 
z določili Razpisa za vpis, boste rezultate izbirnega postopka dvignili v Referatu FKKT (B-103).  
V PETEK, 8.9.2017 OB 8. URI BOSTE V REFERATU FKKT DVIGNILI REZULTAT IZBIRNEGA 
POSTOPKA. VSI SPREJETI ŠTUDENTJE BOSTE ŠE ISTI DAN OPRAVILI VPIS.  
 

- VPIS V PROGRAMA 2.ST., za vse, ki boste v Referatu prejeli vabilo za vpis, BO VPIS POTEKAL V 
PETEK, 8.9.2017 OB 9. URI V A-105.  
Sprejeti kandidati boste skupaj z rezultati izbirnega postopka – vabilom, prejeli pripadajočo 
vpisno dokumentacijo, sicer pa za vpis potrebujete sledeče (velja za sprejete kandidate): 

 
Za vpis seboj prinesite: 

 izpolnjen vpisni list (izpolnite manjkajoče podatke, že izpolnjene podatke pa preglejte in popravite, če so 
napačni) – na vpisni list nalepite fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm, 

 barvno fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm (v barvni tehniki kot za novo osebno izkaznico) – za študentsko 
izkaznico oziroma študentsko izkaznico predhodnega študija (velja za študente, ki ste študij zaključili na 
Univerzi v Mariboru), 

 osebni dokument, 

 kemični svinčnik (kulico), 

 kuverto format A5 na katero napišete vaš naslov bivališča in nalepite znamko v višini 0,58 €, da vam lahko 
pošljemo potrdila o vpisu. Če imate bivališče v tujini na kuverto nalepite slovensko znamko v višini 1,85 €.  

 dokazilo o nezgodnem zavarovanju - študenti morajo biti zaradi posebnih tveganj pri delu v laboratorijih, 
nezgodno zavarovani. Zavarovalno premijo za nezgodno zavarovanje plača študent pri katerikoli zasebni 
zavarovalnici in kopijo dokazila o plačilu predloži ob vpisu.  

 

Če se vpisa ne morete udeležiti osebno, lahko vpis uredi oseba, ki ji napišete pooblastilo. S seboj naj ima svoj 
osebni dokument in fotokopijo vašega osebnega dokumenta. Pooblaščenec lahko na osnovi vašega pooblastila 
uredi vpis, ne more pa se podpisati v vašem imenu, kjer je zahtevan lastnoročni podpis. 
 
V skladu z Razpisom za vpis v študijskem letu 2017/2018 poteka vpis sprejetih kandidatov  po prvem prijavnem 
roku najkasneje do 11. septembra 2017. 

 
Vpisnina v 1. letnik znaša 25,00 € in jo boste plačali po opravljenem vpisu na osnovi prejetega računa!  
 
                                                                                                                       Ref. za študentske  zadeve  


