UNIVERZA V LJUBLJANI
UNIVERZA V MARIBORU
UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UNIVERZA V NOVI GORICI

RAZPIS ZA VPIS V DODIPLOMSKE IN
ENOVITE
2019/2020

besedilo, 40/12

ZUJF, 57/12

ZPCP-2D, 109/12,85/14, 75/16,

; v nadaljnjem

ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 ZDU-1G, 64/14
in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na.16. redni seji dne 24. 1. 2019 pod 1.8 sprejela Sklep o soglasju k
2019/2020.

I. PRIJAVA ZA VPIS
Prvi prijavni rok
Prvi prijavni rok traja od 12. februarja do 18. marca 2019.
https://portal.evs.gov.si/prijava/.
:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom
18. marca 2019
ijavi, ki so zahtevane pod VII. t
razpisa (na prilogi mora biti
naveden sklic
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila
do 18. marca 2019, nato natisniti, podpisati
dni po roku
.
VII.
Kot

:
1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom
18. marca 2019 in
2) prijava, ki je bila
do 18. marca 2019, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo
v zadnjem oddanem obrazcu v
pristojni
do 22. marca 2019.

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila
prijave za vpis
onaslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer:
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v Ljubljani ter
v Mariboru;
-informacijska
na Primorskem;
Univerze v Novi Gorici.
Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo
za vpis.
Pomemben je vrstni red izbranih
l vse pogoje. Kandidati naj
zato izberejo le tiste

OPOZORILA
Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave

je 18. marec 2019.

Po 18. marcu 2019 spremembe in odjave

.

Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis
bodo
izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se jim
ne bo
Drugi prijavni rok
Drugi prijavni rok traja od 22. do 29. avgusta 2019.
v prvem
programa izpisali do vklju

16. 8. 2019.

21. avgusta 2019 objavljeni na spletnem portalu
spletnih straneh
prijavno-informacijskih
Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in
https://portal.evs.gov.si/prijava/.
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom
9. avgusta 2019
ijavi, ki so zahtevane pod VII. t
mora biti naveden sklic
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila
do 29. avgusta 2019
ski prijavno-

prijavlja:

razpisa (na prilogi

VII.

Kot

:
1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom
9. avgusta 2019 in
2) prijava, ki je bila
do 29. avgusta 2019, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo
v zadnjem oddanem obrazcu v
prijavno3. septembra 2019.

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila
naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer:
zavod Univerze
v Ljubljani ter
v Mariboru;
-informacijska
na Primorskem;
prijavnoUniverze v Novi Gorici.
Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu
za vpis.
em razpisu navedeni v

Kandidati, za katere se
(opravljanje mature v dveh delih,
opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v jesenskem roku, kandidati, za katere
,
lahko oddajo Drugo prijavo za vpis do 29. avgusta 2019.
se bodo uvrstili na
ene
roku ustavi z njegovim pisnim soglasjem.
OPOZORILA
Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave

je 29. avgust 2019.

Po 29. avgustu 2019 spremembe in odjave

.

Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis
izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se jim

ne bo

v prvem prijavnem roku, lahko oddajo Drugo prijavo za vpis. Drugo prijavo za vpis lahko oddajo tudi
tisti, ki so se po prvem prijavnem roku vpisali v sprejeti
vendar so se iz njega izpisali
do 16. 8. 2019.
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. septembra 2019 do 12. ure.
a vpisna mesta lahko prijavijo:
kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
kandidati
,
kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku
Podatki o

niso uvrstili v
.
25. septembra 2019 objavljena

zavodov.
https://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda
,
1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom
6. septembra 2019 do 12. ure. V
osebno dostaviti tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII.

:
mora p

ali
biti

26. septembra 2019 do 18. ure.
2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila
za vpis poslati ele
6. septembra 2019 do 12. ure, ga nato natisniti, podpisati in ga
s prilogami, ki so zahtevane pod VII.
pristojnemu
, ki jih mora prejeti najkasneje 26. septembra 2019 do 18. ure.
Kot
1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom
do 26. septembra 2019 do
12. ure, vse morebitne
6. septembra 2019 do 18. ure
in
2. prijava, ki je bila
6. septembra 2019 do 12. ure, natisnjena v istem besedilu,
podpisana in osebno dostavljena
zavodu
za vpis.
za vpis z morebitnimi prilogami prejeti najkasneje do 26.
septembra 2019 do 18. ure.
do 26. septembra 2019 do 18. ure
dostave prispele pristo
II.
2019/2020
akona o
, in sicer:

leta.
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programi, in navedene v tem razpisu. To so:
za vpis v
programe prve stopnje:

je in vpis

ter opra
za vpis v

prve stopnje:

poklicna matura;
preizkus posebnih nadarjenosti,
sposobnosti in spretnosti.
program, vsaj na ravni B2
Podatek o tem, pri
katerem
programu se znanje jezika preverja ob prijavi za vpis, je naveden v razpisu pri posameznem

III. VPISNA MESTA
V razpisu je za posamezn

Republiki Sloveniji in s

za vpis v 1. letnik,
ane Republike
: tujci), ki
rezidenti Republike Slovenije

. Izpolnjevanje

stanje na dan 5. julij 2019, v drugem prijavnem roku stanje na dan 10. september 2019, v roku za zapolnitev
26. september 2019. Vpisna mesta so namenjena tudi osebam s
22/16). D
vropske unije se obravnavajo enako kot
Evropske unije:
.
XVII. in tabele z vpisnimi mesti za tujce).
.
nadaljevanju zapisane v

VIII.

IV. INFORMATIVNI DAN
v petek, 15. februarja 2019, ob 10. in 15. uri,
v soboto, 16. februarja 2019, ob 10. uri,
organizirali
, pa tudi individualne informativne pogovore. Informacije o tem bodo
kandidati dobili na prvem informativnem dnevu oziroma

in
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V. OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO
glasjem Vlade Republike Slovenije sprejeli sklep o
19. aprila 2019 objavljeni na

omejitvi vpisa.
Za vpis v

ter enovite
za katere bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
jena z razpisom.

Kandidati, ki s

, se

, se namesto uspehov v 3. in 4. letniku

poklicnoZa kandidate, ki opravijo
Kandidatom se za
, se v izbirnem
pridobitev srednje strokovne izobrazbe in uspeh pri poklicni maturi.
Kandidati, ki so ali bodo opravili
izob
Kandidatom z diplomo o mednarodni maturi (International Baccalaureat IB), se za uspeh 3. in 4. letnika
3. in 4. letnika.
i bila podeljena), s pripisom: Diploma Awarded ali Bilingual diploma
awarded.
Kandidatom z

se ocene iz
enske ocenjevalne lestvice v

predhodno
pridobljeno formalno ali neformalno znanje brez ocene
v izbirnem
Za pretvorbo

omejitvi vpisa se uporabljajo:
programih

prve stopnje (Priloga 2).
Priloga 3).
) (Priloga 4).
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VI. PREIZKUSI POSEBNIH NADARJENOSTI, SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI TER
POSAMEZNI IZPITI SPL
Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti
potekali v skladu
z razporedom, ki je v prilogi
2019/20, in sicer v prvem prijavnem roku od 24. junija do 10. julija 2019, z izjemo Akademije za glasbo
Univerze
Glasbena umetnost, kjer bo preizkus glasbenonadarjenosti in znanja v prvem prijavnem roku potekal 24. maja 2019. V drugem prijavnem roku bodo
preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti potekali od 11. do 13. septembra 2019
e se preizkusi ne
O opravljanju preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v prvem roku bodo kandidati
pet dni pred preizkusom, v drugem roku pa dva dni
naslov kandidata, navedenega v prijavi za vpis 1.
K preizkusom posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti bodo vabljeni kandidati, ki bodo:
terega morajo opraviti preizkus posebnih nadarjenosti,
sposobnosti in spretnosti,
gram z omejitvijo vpisa,
na prvem,
izpolnjujejo pogojev za vpis, izkazujejo pa izjemno nadarjenost.
zavodu.
postopku, bodo izjemoma
lahko opravljali preizkuse posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti tudi v jesenskem izpitnem roku

oziroma kandidati, ki opravljajo poklicno maturo, kandidati, ki jim je bilo v postopku priznavanja za namen
so
kandidatov za vpis.
kandidati prijaviti sami

veljavnost.

1
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VII. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV
Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo fotokopije izvirnih
:
overjene pri notarju, uradni osebi katerekoli upravne enote
overitev,
ali preverjene na podlagi izvirne listine
Uradna oseba ugotovitev, ali se
prepis oziroma kopija ujema z izvirnikom, zaznamuje na fotokopiji listine.
Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev
prijavno.

kandidati v prvem in drugem roku

1. Kandidati, ki opravljajo
. Podatke iz
aturi ter obvestila
poklicne mature.
Prav tako ni treba

3.
, ter kandidatom, ki so opravili poklicno maturo od leta 2002
-

naprej
2. Kandidati, ki
letnika.
3.

31. avgusta 1991 oziroma 31. avgusta 1992

diplomo

4.

poskusni maturi (iz
leta 1994).

5.

indeks
letniku.

6.

diplomo o mednarodni maturi (International Baccalaureat

uspehu, na podlagi njihovega soglasja, poslale gimnazije do 11. julija 2019. Kandidati, ki jo bodo
10. septembra 2019.
Diploma o med
Sloveniji brez postopka priznavanja.
7.
je po Zakonu o
izvajanju
postopek priznavanja.
grama
8.

-

s
.

9.

ke o preizkusih posebnih
nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti do 11. julija 2019 v prvem prijavnem roku oziroma do
16. septembra 2019 v drugem prijavnem roku.
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10. Kandidati,

, ki

-

prvem prijavnem roku, to je do 18. marca 2019

-

drugem prijavnem roku, to je do 29. avgusta 2019: overjene kopije
2019/2020).

2019

najkasneje do 10. septembra
cijska

vanju tuje sredn
vanju

izdajo univerze oziroma javni in
i

VIII).

11.

jena pred 25. junijem 1991, veljajo brez postopka
priznavanja.

12.

predhodno
pridobljeno formalno ali neformalno znanje
p
sami najkasneje do 6. julija 2019 v prvem prijavnem roku oziroma do 10. septembra 2019 v
drugem prijavnem roku
.

VIII.
KANDIDATE S TUJO LISTINO:
DIPLOMANTI
,
da je njihovo dokazilo o izobrazbi predmet priznavanja po Zakonu o vrednotenju in priznavanju tujega
Obrazec prij
na spletnem portalu:
https://portal.evs.gov.si/prijava/. Kandidati, ki bodo oddali nepopolno prijavo oziroma vlogo za priznavanje

Okviren seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek
:
original
,
Original mora biti legaliziran na podlagi:
mora biti

pravilno izpolnjen, oziroma

Legalizacija originala se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim sporazumom odpravljena v celoti.
je dostopen na spletni strani:
http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bilater
alni_sporazumi.
iz prve alineje

,
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,

iroma informacijah v zvezi s postopkom, kandidati predhodno
:
Univerza v Ljubljani, p.p. 362, 1001 Ljubljana, telefon +386 (1) 241
85, +386 (1) 241
a: recognition@uni-lj.si, spletna stran: https://www.uni-lj.si/; uradne ure: od ponedeljka
do petka od 9.00 do 11.00 osebno in od 12.00 do 15.00 po telefonu;
Univerza v Mariboru
63
recognition@um.si, spletna stran: http://www.um.si/studij/priznavanje; uradne ure: od ponedeljka do
11.00 in 13.00
Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, telefon +386 (5) 611
vpis@upr.si, spletna stran: http://www.upr.si; uradne ure so objavljene na spletni strani
https://www.upr.si/sl/studij/vpis-up;
Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, telefon +386 (5) 331
34, elektronska
, spletna stran: http://www.ung.si; uradne ure: od ponedeljka do petka:
2

Kandidati, ki se prijavljajo

, se o

pozanimajo
oddajajo prijavo.
OPOZORILO
oziroma sklepa o priznavanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju
(Uradni list
dva meseca od prejema popolne
vloge.
v prijavno
sprejemnem postopku.
IX. IZBIRNI POSTOPEK
Prvi prijavni rok
Kandidati, ki bodo v Prvi prijavi na prvem mestu
o omejitvi vpisa

ne bo sprejet sklep

Kandidati, ki bodo v Prvi prijavi na prvem mestu
omejitvi vpisa

bo sprejet sklep o

programih z neomejenim vpis
so ta program v Prvi prijavi napisali na drugem ali tretjem mestu, bodo izbrani v skladu z merili, ki so s

napisali na prvem mestu, se kandidati, ki so ga napisali na drugem ali tretjem mestu, vanj ne morejo uvrstiti.

2

-inf
navedeni zgoraj pri Univerzi v Mariboru).
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Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 25. julija 2019. Vsak kandidat bo prejel sklep o
rezultatu izbirnega postopka
Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno uvrstijo:
kandidati, ki spl
v jesenskem izpitnem roku opravljajo preizkuse posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti,
ek priznavanja v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju

brez omejitve vpisa
kandidat s seznama.
Na seznam sprejetih se naknadno uvrstijo tudi kandidati s posebnim statusom,
v rednem izbirnem postopku niso bili
90
na katere so bili sprejeti, pisno seznanila z rezultati izbirnega postopka najpozneje do 20. septembra 2019.
Drugi prijavni rok

za vpis.
IX. Izbirni postopek
ena ob omejitvi vpisa.

prvi prijavni rok

Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 24. septembra 2019. Vsak kandidat bo prejel
sklep o rezultatu izbirnega postopka.
informacijske
Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno
dijski program brez omejitve vpisa
s seznama sprejetih.
Na seznam sprejetih se naknadno uvrstijo tudi kandidati s posebnim statusom

v drugem roku

ostih vpisnih mest na roku

I.
razpisa)
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X. DODELITEV STATUSA KANDIDATA S POSEBNIM STATUSOM
Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata hkrati z oddajo prijave za vpis, v kateri
statusom
anju prijave za vpis na
).
,
invalidnost oziroma posebne potrebe, ki so nastale

:

(3. ali 4. letnik
izjemne socialne razmere

,
ali

.
z dokazili kandidati
:
v prvem prijavnem roku najkasneje do 21. junija 2019. Dodeljeni status kandidata s posebnim statusom
v drugem prijavnem roku najkasneje do 29. avgusta 2019,
na naslov

prijavno informacijskih

:

program, v prijavn
informacijska
lski zavod Univerze na
Primorskem;

v Novi Gorici.
O dode

kandidatih s posebnim statusom veljajo samo za prijavno sprejemni postopek po tem razpisu v prvem in
statusom
kandidati na spletni strani https://www.uni-lj.si/, www.um.si/vpis, www.ung.si, www.upr.si. Kandidati naj se
z informacijami seznanijo pred izpolnjevanjem prijave.
XI.

LANIC EVROPSKE UNIJE
I IMAJO
EPUBLIKI SLOVENIJI IN SO SAMI ALI NJIHOVI
REZIDENTI REPUBLIKE SLOVENIJE
TER OSEBE S PRIZNANO
IN PROSILCI ZA MEDNARODNO

D
in

i

ter osebam
), se

prijavijo na vpisna mesta,
rokih, kot je opisano v

I. razpisa. Dokazilo

in v
in prosilcih za
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(Ministrstvo za
notranje zadeve Republike Slovenije)
kandidati dobijo v:
(Kongresni trg 12, p. p. 524,
1001 Ljubljana, https://www.uni-lj.si/, tel.: +386 (1) 241
85, +386 (1) 241
86, elektronska
admission@uni-lj.si), uradne ure: od ponedeljka do petka: od 9.00 do 11.00 osebno in od 12.00
samost
Maribor, tel.: +386 (2) 235

vpis@um.si), uradne ure: od ponedeljka do petka:
(Titov trg 4, 6000 Koper, tel.
vpis@upr.si), uradne ure: objavljene na spletni strani

+386(5) 611
https://www.upr.si/sl/studij/vpis-up,

(Vipavska 13, 5000 Nova
studentska.pisarna@ung.si), uradne ure: od

Gorica, tel. + 386 (5) 331

naveden

VIII.

XII. OPOZORILO ZA
spremeniti
se morajo prijaviti tako kot drugi kandidati.
(https://portal.evs.gov.si/prijava/).
Kandidati, ki so

spremenili
ponavljati prvi

ponavljanje letnika

na svoj

XIII. PRIJAVA ZA VPIS V VI

lahko
.

skega programa, v katerega so se vpisali v preteklih letih, ne
skega programa, v
letnika. Informacije o postopku in pogojih vpisa za
.
(PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI

ANJE)
9.
program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, morajo prijavo oddati
do 18. marca 2019.
Vpisna mesta za vpis

https://portal.evs.gov.si/prijava/.
program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis,

v razpisu. Na ta

V prijavi kandidat

1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom
dda do 18. marca 2019 oziroma 17. septembra 2019
ijavi, ki so zahtevane pod VII.
pisa oziroma
(na prilogi mora biti naveden sklic
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila
do 18. marca 2019 oziroma do 17. septembra 2019, nato natisniti,
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podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane pod VII.
programu,
Kot

tri dni po roku,

:
1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom
18. marca 2019 oziroma
17. septembra 2019 in
2) prijava, ki je bila
do 18. marca 2019 oziroma 17. septembra 2019, natisnjena v
istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v
poslana
na naslov naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega
obrazca prijave za vpis do 22. marca 2019 oziroma 20. septembra 2019.

P
11. 6. 2004
u.
,

vpis, so
VIII.
XIV.
Prijavni rok za vzporedni vpis in vpis na mesta za diplomante traja od 1. do 17. septembra 2019.
posebne nadarjenosti, sposobnosti in
spretnosti, morajo prijavo oddati do 18. marca 2019.
Vpisna mesta v 1. letnik
.

Kandidati za vzporedni vpis oziroma vpis na mesta za diplomante oddajo prijavo za vpis preko
https://portal.evs.gov.si/prijava/.
prijav. V prijavi kandidat
, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis,
prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom
18. marca 2019 oziroma 17. septembra 2019
tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII.
razpisa oziroma
u
prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila
za vpis poslati elektron
do 18. marca 2019 oziroma 17. septembra 2019, nato natisniti,
podpisati in ga s prilogami, ki so zahtevane pod VII.
oziroma navedene v tem poglavju
tri
Kot

:
1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom
18. marca 2019 oziroma
17. septembra 2019 in
2) prijava, ki je bila
do 18. marca 2019 oziroma 17. septembra 2019, natisnjena v
na naslov naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca
prijave za vpis do 22. marca 2019 oziroma 20. septembra 2019.
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v zgoraj
navedenih rokih.
,

je zahtevan (podatek kandidati dobijo neposredno na v

.

najkasneje do vpisa.
posebne nadarjenosti, sposobnosti
do 18. marca 2019.

in spretnosti
predvideno p

ni
,

,

Diplomanti
ih
magistrskih

ih programih druge stopnje lahko prijavijo le na mesta za diplomante
pa lahko tudi v rednih rokih

v
(fotokopijo
razpisa) in potrdilo o opravljenih izpitih. Kandidati,

zgoraj navedenih rokih.
dokumenta, kot je
natisnjen in podpisan prijavni obrazec.

Kandidati. ki
pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti,
sposobnosti in spretnosti, morajo prijavo obvezno oddati do 18. marca 2019. Diplomo in potrdilo o
do 17. septembra
2019.
Na vpisna mesta za diplomante
unije.
vpis, so
VIII.
XV. VPIS
Vpis poteka
podlagi izpolnjenega vpisnega lista.

povabijo pisno ali elektronsko. Vpis se opravi na

Vpis sprejetih v prvem roku bo predvidoma od 26. julija do najkasneje 16. avgusta 2019. Vpis sprejetih v
drugem roku bo od 25. do 30. septembra 2019. Vpis sprejetih v roku za
od 27. do 30. septembra 2019.
pa najpozneje do 30. oktobra 2019
zavoda.
merilih za prehode oziroma pod pogoji za hi
diplomantov.

za

a
2019

program ni vpisal.

RAZPIS ZA VPIS 2019/2020
XVI.

NO S

brazbo, ki ustreza najmanj ravni izobrazbe, pridobljene po
izobrazbe,
skladu s
Kandidati, ki so

se lahko prijavijo in so sprejeti

.3
XVII. PRIJAVA ZA TUJCE IZ

SKE UNIJE IN SLOVENCE BREZ
NSTVA

mesta, ki so objavljena
Tu

morajo

javnih
7/16).

Na osnovi podpisanih protokolov o sodelova
Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Srbije
Slovenije in

3

vprasanja-financiranje-studija.

9/2020

http://portal.evs.gov.si/pogosta-
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Tabela 1:
Univerza oziroma

Roki za oddajo prilog k
prijavi

Prijavni roki
zavod
Univerza v Ljubljani

Univerza v Mariboru

Prvi prijavni rok: od 12. februarja do
19. aprila 2019
Drugi prijavni rok 4: od 11. do 13.
septembra 2019
Prvi prijavni rok: od 12. februarja do
19. aprila 2019
5

Univerza na Primorskem

Univerza v Novi Gorici

Fakulteta za dizajn

Fakulteta za informacijske

Drugi prijavni rok : od 11. do 13.
septembra 2019
Prvi prijavni rok: od 18. februarja do
24. maja 2019
Drugi prijavni rok: od 27. maja do 19.
julija 2019
Tretji prijavni rok: od 12. avgusta do
13. septembra 2019
Rok za zapolnitev mest: 25. in 26.
septembra 2019 do 12. ure
Prvi prijavni rok: od 12. februarja do
30. marca 2019
Drugi prijavni rok: od 1. maja do 1.
julija 2019
Tretji prijavni rok: od 1. avgusta do 1.
septembra 2019
Prijave do zasedbe mest: od 10. do 26.
septembra 2019
Prvi prijavni rok: od 12. februarja do
18. marca 2019
Drugi prijavni rok: od 22. do 29.
avgusta 2019
Prvi prijavni rok: od 12. februarja do
18. marca 2019
Drugi prijavni rok: od 22. do 29.
avgusta 2019
Rok za zapolnitev mest: 25. in 26.
septembra do 12. ure

4

programov, bodisi zaradi
Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega p
5

V drugem

Prvi prijavni rok: do 1. avgusta
2019
Drugi prijavni rok: do 14.
septembra 2019
Prvi prijavni rok: do 10. julija
avgusta 2019 za kandidate, ki
izdano v letu 2019
Drugi prijavni rok: do 14.
septembra 2019
Prvi prijavni rok: do 10. julija
2019
Drugi in tretji prijavni rok ter
rok za zapolnitev prostih mest:
d

Prvi prijavni rok: do 31. julija
2019
Drugi prijavni rok: ob prijavi
Prvi prijavni rok: do 9. avgusta
2019
Drugi prijavni rok: do 3.
septembra 2019
Rok za zapolnitev mest: do 26.
septembra do 18. ure

Univerza oziroma

Roki za oddajo prilog k
prijavi

Prijavni roki
zavod
Fakulteta za tehnologijo
polimerov
Fakulteta za uporabne
Gorici
Fakulteta za

Mednarodna fakulteta za

Nova univerza, Evropska
pravna fakulteta

Nova univerza, Fakulteta za

Univerza v Novem mestu
Fakulteta za ekonomijo in
informatiko
Univerza v Novem mestu
Univerza v Novem mestu
Fakulteta za zdravstvene
vede
okolja
Pod

Prvi prijavni rok: od 12. februarja do
18. marca 2019
Drugi prijavni rok: od 22. do 29.
avgusta 2019
Prvi prijavni rok: od 12. februarja do
18. marca 2019
Drugi prijavni rok: od 22. do 29.
avgusta 2019
Prvi prijavni rok: od 12. februarja do
25. julija 2019
Drugi prijavni rok: od 1. avgusta do
15. septembra 2019
Prvi prijavni rok: od 12. februarja do
1. avgusta 2019
Drugi prijavni rok: od 22. avgusta do
29. avgusta 2019
Prvi prijavni rok: od 1. do 30. junija
2019
Drugi prijavni rok: od 1. do 31.
avgusta 2019
Prvi prijavni rok: od 1. do 30. junija
2019
Drugi prijavni rok: od 1. do 31.
avgusta 2019

Do
Prvi prijavni rok: do 6. avgusta
2019
Drugi prijavni rok: do

Prvi prijavni rok: do 6. avgusta
2019
Drugi prijavni rok: do 3.
septembra 2019
K prijavi

Ob prijavi

Prijavni rok: od 1. maja do 31.
avgusta 2019
Prijavni rok: od 1. maja do 31.
avgusta 2019

D

Prijavni rok: od 1. maja do 31.
avgusta 2019
Prijavni rok: od 12. februarja do 30.
julija 2019

Do

sprejemnem postopku
objavijo univerze in samostojni

Evropske unije in

spletnih straneh.
https://portal.evs.gov.si/prijava/, in
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom
iz tabele 1

v rokih za priloge k prijavi iz tabele 1
stojnemu

zavodov)
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila
v prijavnem roku
prijavnega roka iz tabele 1 oz.
pet dni po roku
. Zahtevane priloge
zavodov) mora kandidat poslati v rokih za priloge k prijavi iz tabele 1.

.
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Kot

:
1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom
prijavnega roka iz tabele
1 in
2) prijava, ki je bila
v prijavnem roku, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v
prijavno
na naslov, naveden v levem zgornjem
kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis do prijavnega roka iz tabele 1 oz. najve

Informacije o prijavno
kandidati dobijo:
v
informacijski
(Kongresni trg 12, p. p. 524,
1001 Ljubljana, https://www.uni-lj.si/, tel.: +386 (1) 241
5, +386 (1) 241
, elektronska
admission@uni-lj.si), uradne ure: od ponedeljka do petka: od 9.00 do 11.00 osebno in od 12.00
do 15.00 po telefonu),
v
+386 (2) 235
vpis@um.si), uradne
11.00 in 13.00
v
(Titov trg 4, 6000 Koper,
tel.: +386 (5) 611
vpis@upr.si
Primorskem,
v
(Vipavska 13, 5000 Nova
Gorica, tel. + 386 (5) 331
studentska.pisarna@ung.si
Univerzi v Novi Gorici,
na posameznih
.
so
VIII.
XVIII.

IJE

Razpis za vpis je objavljen tudi na spletnih straneh https://portal.evs.gov.si/ in
informacijskih
https://www.uni-lj.si/), Univerze v Mariboru (www.um.si/vpis),
Univerze na Primorskem (www.upr.si in www.vpis.upr.si) in Univerze v Novi Gorici (www.ung.si).
Navodila za izpolnjevanje prijave za vpis dobite na spletni strani https://portal.evs.gov.si/. Navodila v pisni
(http://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo) kot ang
(http://portal.evs.gov.si/information-in-english) jeziku.
,e

uprave (EKC), e

:
ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine:

(01) 241
02 ali 241
https://www.uni-lj.si/,
(02) 235

61, 235

: Enotni kontaktni
ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00).

; Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, tel.:
vpis@uni-lj.si in na spletni strani

3, 235
(uradne ure od ponedeljka do petka: 9.00
,
in na spletni strani www.um.si/vpis,
; Titov trg 4, 6000 Koper,
tel.:
vpis@upr.si in na spletni strani www.upr.si in
https://www.upr.si/sl/studij/vpis-up.

; Vipavska 13, 5000 Nova Gorica,
tel.: (05) 331
34 (uradne ure: od ponedeljka do petka: 9.00 11.00 in 13.00
studentska.pisarna@ung.si in na spletni strani www.ung.si.
Informacije o razpisu za vpis in prijavno

kandidati na spletnih straneh

informacijskih sl

objavljeni tudi spletnih straneh https://portal.evs.gov.si/ in
informacijskih
Univerze v Ljubljani (https://www.uni-lj.si/), Univerze v Mariboru (www.um.si/vpis), Univerze na
Primorskem (www.upr.si in https://www.upr.si/sl/studij/vpis-up) in Univerze v Novi Gorici (www.ung.si).
https://portal.evs.gov.si/.
Podrobne informacije kandidati dobijo na posameznem zavodu.
izpitnem centru (Ljubljana,

http://www.ric.si/).

(http://www.stud-dom-lj.si/, http://www.studentskidomovi.um.si/, http://www.sd.upr.si/).
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PRILOGA 1: P

kazalo
MATURE:

),
matematika.

biologija,
biotehnologija,
ekonomija,
elektrotehnika,
filozofija,
fizika,
geografija,
glasba,
informatika,

kemija,
likovna teorija,
materiali,
mehanika,
psihologija,

sociologija,
sodobni ples,
teorija in zgodovina d
umetnostna zgodovina,
zgodovina.

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

Mednarodna
matura

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

24

25

pred 1. 6. 1995 s
petimi predmeti

Poskusna matura,

PRILOGA 2: T
prve stopnje

17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

19

20

18

Z

Poklicna matura z

18

19

20

21

22

23

maksimumom

Poklicna
matura z
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2

3

5
4

4

5

7
6

6

7

8

2

3

4

5

Lestvica 2
(materni jezik,
Lestvica 2-5
matematika, tuj
jezik)

8

9

diploma, 3. in 4.
letnik
10

dvema predmetoma,

100
99,2
98,3
97,5
96,7
95,8
95
94
93
92
91
90
87,5
85
80
75
70
67,5
65
60
55
50
47,5
45
40

Normirane
vrednosti

kazalo

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

Mednarodna matura,
Poklicna matura(1)

PRILOGA 3: T

19

18

24

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

3

5
4

9
8

2

4

5

7
6

6

7

8

Lestvica 2

8

9

10

in 4. letnik

predmetoma,

13
12
11
10

17
16
15
14

20

(2)

pred 1. 6. 1995 s

pred 1. 6. 1995 s
petimi predmeti
25

Poskusna
matura,
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(3)

2

3

4

5

Lestvica 2-5(4)

100
99,2
98,3
97,5
96,7
95,8
95
94
93
92
91
90
87,5
85
80
75
70
67,5
65
60
55
50
47,5
45
40

Normirane
vrednosti

kazalo

(4) Lestvica 2

pri

peti predmeti

Mednarodna matura:

na 20.
(3) Lestvica 2

(2)

(1)

Pojasnila k tabeli:

1. 6. 1995

, ki se ocenjuje samo na osnovi ravni zahtevnosti.
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navedene predmete
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PRILOGA 4: P
1.

kazalo

posameznika ugotovi, ali izpolnjuje

sistem.
-

ZOFVI K),

-

dijskih programih prve stopnje.

2. Pretvarjanje ocen

kazalo

Lestvico s tremi pozitivnimi ocenami

Lestvico s

i ali odstotkovni

dobro, zadostno).
Lestvico s petimi pozitivnimi ocenami
opisane tudi z
peta zadostno.
Lestvico s

ocenami
6 in 7 je
5 je prav dobro (4), 4 je dobro (3), 3 in 2 je zadostno (2), 1 je nezadostno (1).

RAZPIS ZA VPIS 2019/2020
V primeru,
zapisana v

2 = (5 2)/(a

b), kjer velja:

Y= pretvorjena ocena;
2=

3. Vrednotenje

kazalo

posameznem letniku.
(Pravilnika o ocenjevanju zna

prizna za ta predmet oceno 2 (zadostno).

ocene zadnjega semestra.
4.

1. 6. 1995

kazalo

1. 6. 1995

Pri dveh
Pri treh opravljenih predmetih na pri

Pri
npr
letniku sr

posamezne predmete, se za posebej
ocena
predmeta, za
potrdilo o opravljenem izpitu.

v zadnjem letniku ni imel zahtevanega
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izpitu ne dodajajo.
tega(teh).
Kandidatu, ki se mu mora v skladu z
ustreznih predmetov v skladu z merili izbire.
alu vpisana pri posameznem predmetu negativna ocena, pa je iz njega
ocene vseh predmetov, ki so
predmetov, ki jih je opravljal.
5. Vrednotenja uspeha pri priznani poklicni maturi

kazalo

V primeru omejitve vpisa se v izbirnem
(materni jezik in strokovno

met) ter dva predmeta izbirnega dela poklicne mature (tuj jezik

uspeh na poklicni
jezik in strokovno

poklicni maturi, up
predmeta skupnega dela poklicne mature (materni jezik in strokovno
ocenjena predmeta izbirnega dela poklicne mature (tuji jezi
mature (materni jezik in strokovno

v zadnjem letniku ni imel zahtevanega predmeta,
Kandidat lahko izpit iz posameznega predmeta opravlja tudi v R Sloveniji
ustrezno potrdilo o
opravljenem izpitu.
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Kandidat lahko izpit iz posameznega predmeta opravlja tudi v R
Sloveniji v skla
potrdilo o opravljenem izpitu.
predmet poklicne mature (materni je
v zadnjem letniku ni imel zahtevanega
Kandidat lahko izpit iz posameznega predmeta opravlja tudi v R
potrdilo o opravljenem izpitu.
Kandidat lahko izpit iz posameznega predmeta opravlja
ustrezno potrdilo o opravljenem izpitu.
tega(teh).
sana pri posameznem predmetu negativna ocena, pa je iz
vseh predmetov,
predmetov, ki jih je opravljal.
6. Vrednotenje

kazalo

ZOFVI K

v zadnjem letniku ni imel zahtevanega predmeta, za ta predmet
Kandidat lahko izpit iz posameznega predmeta opravlja tudi v R Sloveniji v skladu z
ravljenem
izpitu.
Kandidat lahko izpit iz posameznega predmeta opravlja tudi v
potrdilo o opravljenem izpitu.

v zadnjem letniku
Kandidat lahko izpit iz posameznega predmeta opravlja tudi v R Sloveniji v skladu z d

Kandidat lahko izpit iz posameznega predmeta opravlja tudi v R Sloveniji v
opravljenem izpitu.

ocenjeni predmet.

predmetov, na

v zadnjem letniku

k.

matematika), se v primeru omejitve vpisa v skladu z merili izbire ocenam iz predmetov skupnega dela
nivojske
lestvice (predmeti opravljeni na osnovnem nivoju).
u
maturi.
Sloveniji.
ma enakim imenom, kot jih poznamo
a le tega.

a le na
je 20.
mature vpisana pri posameznem predmetu negativna ocena, pa je iz
jo ocene vseh predmetov,
predmetov, ki jih je opravljal.
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7. Vrednotenje uspeha pri evropski maturi

kazalo

eniji in zato ni potreben postopek priznavanja.
8. Vrednotenje uspeha pri mednarodni maturi

Sloveniji in zanjo ni potreben postopek priznavanja.

kazalo

