
 
 

FAKULTETA ZA KEMIJO IN 
KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 

 

*rok za zapolnitev mest (2. prijavni rok) bo razpisan samo v primeru, če bodo ostala prosta mesta po 
vpisu študentov prijavljenih na 1. roku in v kolikor jih bo fakulteta ponudila 
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PRIJAVA IN VPIS NA ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. IN 3. STOPNJE FKKT UM 

V Š.L. 2021/22 
 

V skladu z Razpisom za vpis v podiplomske študijske programe UM v š.l. 
2021/22 vas obveščamo, da je rok za prijavo na podiplomske študijske 
programe 8. 9. 2021. To ni rok do katerega morate kandidati diplomirati, 
ampak rok zaključka prijavnega postopka. Diplomiranje ni pogoj za prijavo, je 
pa pogoj za vpis v študijski program.  
 

Diplomirati morate do 9. 9. 2021, to je zadnji termin za zagovor v kolikor se 
želite vpisati na podiplomski študij v 1. prijavnem roku*. V mesecu septembru 
bodo zagovori tako potekali 2. 9., 9. 9. in 22. 9. 2021. Termin 22. 9. 2021 je 
prepozen za vpis v 1. roku*, saj morajo vpisi po 1. prijavem roku biti zaključeni 
do 17. 9. 2021 (termin in način vpisa bosta točno določena).  
 

Vsi, ki ob prijavi ne boste priložili vseh dokazil (potrdila o diplomiranju, potrdila 
o opravljenih izpitih) boste pozvani, da le to storite do 9. 9. 2021 – to je tudi rok 
do katerega morate diplomirat. Za študente, ki ste predhodni študij zaključili na 
FKKT UM velja, da navedenih potrdil ni potrebno prilagat. 
 

Pozivamo vas, da si natančno preberete Razpis za vpis in pripadajoča navodila, 
ki so objavljena na spletni strani FKKT in UM. Za vsa morebitna vprašanja smo 
vam na voljo v Referatu FKKT. 

 

ROK PRIJAVE NA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 8. 9. 2021 
 

ROK DIPLOMIRANJA IN DOPOLNITVE VLOGE 9. 9. 2021 
 

(MOREBITNI ROK ZA ZAPOLNITEV MEST* – ROK ZA DIPLOMIRANJE IN 
DOLOLNITEV VLOGE 22. 9. 2021) 

 

 


