Prijavno – sprejemni postopek 2016/2017

Državljani RS in EU s srednjo šolo v tujini

PRIJAVNO‐SPREJEMNI POSTOPEK ZA VPIS V PRVI LETNIK ŠTUDIJA
ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE IN
DRŽAVLJANE DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE
S SREDNJO ŠOLO V TUJINI
1. SPLOŠNE INFORMACIJE
Predstavljen prijavno‐sprejemni postopek je namenjen:
 državljanom držav članic Evropske unije,
 državljanom Republike Slovenije,
 drugim tujim državljanom, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali njihovi
starši rezidenti Republike Slovenije za davčne namene,
ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini.
Prijavno‐sprejemni postopek izvaja Visokošolska prijavno‐informacijska služba Univerze v Mariboru:
Univerza v Mariboru
Visokošolska prijavno‐informacijska služba
Slomškov trg 15
2000 Maribor
Slovenija
Tel: +386 2 235 5261
E‐mail: vpis@um.si
Internet: http://www.vpis.um.si
Uradne ure: vsak dan od ponedeljka do petka med 9.00 in 11.00 uro in med 13.00 in 14.00 uro.
Informacije o prijavno‐sprejemnem postopku za vpis v prvi letnik dodiplomskega študija so dostopne
v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu
2016/2017, na spletni strani Visokošolske prijavno‐informacijske službe Univerze v Mariboru in na
spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport http://www.mizs.gov.si/si/.
Informacije o študijskih programih so objavljene na spletnih straneh fakultet in na spletni strani
Univerze v Mariboru http://www.um.si.

2. PRIJAVA
Kandidati se lahko za vpis v prvi letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov
prijavijo v treh prijavnih rokih:
‐ prvi prijavni rok,
‐ drugi prijavni rok,
‐ tretji prijavni rok.
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2.1 Prvi prijavni rok
Prvi prijavni rok poteka od 5. februarja do 4. marca 2016.
Prijavo lahko kandidati oddajo v elektronski obliki v slovenskem ali angleškem jeziku na spletnem
portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ ali http://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=en.
Preko spletnega portala eVŠ se bo mogoče prijaviti na dva načina:



s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali
z uporabniškim imenom in geslom.

Če se bo kandidat prijavil s kvalificiranim digitalnim potrdilom mora prijavo za vpis elektronsko oddati
v eVŠ do 4. marca 2016.
Če se bo kandidat prijavil brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom),
mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 4. marca 2016, nato isto prijavo natisniti,
podpisati in jo priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavno‐informacijski službi največ
pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
Kot pravočasno oddana prijava se šteje:


če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom: kot pravočasna se upošteva
prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim
potrdilom v eVŠ do 4.3.2016. Natisnjenega obrazca po pošti se ne pošilja.



če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in
geslom): kandidat mora oddati elektronsko prijavo v eVŠ do 4.3.2016, nato isto prijavo
natisniti, podpisati in jo s prilogami priporočeno poslati po pošti do 9.3.2016 na naslov
pristojne visokošolske prijavno‐informacijske službe.

2.2. Drugi prijavni rok
Drugi prijavni rok poteka od 22. do 29. avgusta 2016.
Podatki o prostih vpisnih mestih za drugi rok bodo objavljeni 19. avgusta 2016 na spletnih straneh
visokošolskih prijavno‐informacijskih služb in na spletnem portalu eVŠ.
Prijavo lahko kandidati oddajo v elektronski obliki v slovenskem ali angleškem jeziku na spletnem
portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ ali http://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=en.
Preko eVŠ se bo mogoče prijaviti na dva načina, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z
uporabniškim imenom in geslom.
Če se bo kandidat prijavil s kvalificiranim digitalnim potrdilom mora prijavo za vpis elektronsko oddati
v eVŠ do 29. avgusta 2016.
Če se bo kandidat prijavil brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom),
mora prijavo elektronsko oddati v eVŠ do 29. avgusta 2016, nato isto prijavo natisniti, podpisati in jo
priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavno‐informacijski službi največ pet dni po roku,
določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
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Kot pravočasno oddana prijava se šteje:


če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom: kot pravočasna se upošteva
prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim
potrdilom v eVŠ do 29.8.2016. Natisnjenega obrazca po pošti se ne pošilja.



če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in
geslom): kandidat mora oddati elektronsko prijavo v eVŠ do 29.8.2016, nato isto prijavo
natisniti, podpisati in jo s prilogami priporočeno poslati po pošti do 3.9.2016 na naslov
pristojne visokošolske prijavno‐informacijske službe.

V drugem prijavnem roku se lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali Prve prijave za vpis in kandidati,
ki ne bodo sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi navedenih študijskih programov.
Izjemoma se bodo lahko prijavili tudi kandidati, ki bodo oddali Prvo prijavo in bodo sprejeti v prvem
prijavnem roku, če bodo imeli za to upravičene razloge. V tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo
oziroma najkasneje do 29. avgusta 2016 na naslov pristojne visokošolske prijavno‐informacijske službe
poslati pisno prošnjo z dokazili.
Kandidati, ki so bili v prvem roku sprejeti in želijo uveljavljati upravičene razloge za oddajo Druge
prijave, morajo prijavo oddati najkasneje do 29. avgusta 2016, tudi če pristojni organ univerze oziroma
samostojnega visokošolskega zavoda o njegovi pisni prošnji še ni odločal.
Kandidati, za katere izbirni postopek prvega prijavnega roka še ne bo zaključen do 29. avgusta 2016,
lahko oddajo Drugo prijavo za vpis do 29. avgusta 2016. V primeru, da se bodo uvrstili na enega izmed
študijskih programov iz Prve prijave za vpis, se postopek glede njihove prijave v drugem roku ustavi
(Druga prijava se izloči iz postopka).

2.3. Tretji prijavni rok
Tretji prijavni rok poteka od 1. do 3. oktobra 2016.
Podatki o prostih vpisnih mestih za tretji prijavni rok bodo objavljeni 30. septembra 2016 na spletnih
straneh visokošolskih prijavno‐informacijskih služb, na spletni strani eVŠ in na spletnih straneh
visokošolskih zavodov.
V tretjem roku se lahko na redni študij prijavijo:
‐
‐
‐
‐

kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili
v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov;
kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal,
študentje, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še
niso izkoristili in
diplomanti višjih strokovnih šol, ki na dodiplomskih študijskih programih in enovitih
magistrskih študijskih programih druge stopnje še niso bili vpisani oziroma se v izbirnem
postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov, če
so oddali prvo ali drugo prijavo.

Prijavijo se lahko tudi kandidati za izredni študij.
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Kandidat v razpisanem prijavnem roku odda prijavo v slovenskem ali angleškem jeziku na spletnem
portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ ali http://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=en. Prijaviti se
je mogoče:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom ‐ natisnjenega obrazca po pošti se ne pošilja, temveč se
prijava za vpis v eVŠ odda do 3. oktobra 2016. Po pošti mora kandidat najkasneje do 3. oktobra
2016 visokošolskemu zavodu priporočeno poslati le predpisana dokazila.
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) ‐ kandidat mora
oddati prijavo elektronsko v eVŠ do 3. oktobra 2016, nato isto prijavo natisniti, podpisati in jo
skupaj z zahtevanimi dokazili priporočeno poslati po pošti visokošolskemu zavodu največ dva
dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.
Kot pravočasno oddana prijava se upošteva:



če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom: prijava, ki je bila izpolnjena in
oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 3. 10. 2016 in
če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in
geslom): prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 3. 10. 2016, natisnjena v istem besedilu, kot je
besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana
visokošolskemu zavodu na naslov naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca
prijave za vpis do 5. 10. 2016.

Vsak kandidat lahko odda največ tri prijave. V eni prijavi kandidat napiše en študijski program, za
katerega izpolnjuje pogoje za vpis.
3. VPISNI POGOJI
Pogoji za vpis so določeni in navedeni pri vsakem posameznem študijskem programu v Razpisu za vpis
v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2016/2017.
Splošni vpisni pogoji so:
 uspešno zaključeno srednješolsko izobraževanje, na osnovi katerega se v postopku
priznavanja v tujini pridobljenega izobraževanja kandidatu prizna splošna matura/zaključni
izpit pred 1.6.1995 (za univerzitetne in enovite magistrske študijske programe) ali poklicna
matura/zaključni izpit po 1.6.1995 (za visokošolske strokovne študijske programe);
 izveden postopek priznavanja v tujini pridobljenega izobraževanja, v katerem se izda odločba
o priznavanju v tujini pridobljenega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja;
 uspešno opravljen preizkus posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti (za določene
študijske programe);
 Medicinska fakulteta zahteva potrdilo o znanju slovenskega jezika na ravni C2.

Preizkusi nadarjenosti v prvem prijavnem roku:
Fakulteta/študijski program
Fakulteta za gradbeništvo,
prometno
inženirstvo
in
arhitekturo ‐ Arhitektura

Datum preizkusa
27. junij 2016
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29. junij ali 1. julij 2016

trajna

28. junij ali 1. julij 2016

trajna

30. junij 2016

tekoče leto

Preizkusi nadarjenosti v drugem prijavnem roku:
Fakulteta/študijski program
Datum preizkusa
Veljavnost preizkusa
Fakulteta za gradbeništvo,
7. september 2016
tekoče leto
prometno
inženirstvo
in
arhitekturo ‐ Arhitektura
Pedagoška fakulteta ‐ Glasbena
8. september 2016
trajna
pedagogika
Pedagoška fakulteta ‐ Likovna
8. september 2016
trajna
pedagogika
Pedagoška fakulteta ‐ Športno
8. september 2016
tekoče leto
treniranje
Preizkus posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v drugem prijavnem roku se izvajajo le na
fakultetah, kjer so še razpisana prosta vpisna mesta.
Preizkusi nadarjenosti v tretjem prijavnem roku:
Fakulteta/študijski program
Fakulteta za gradbeništvo,
prometno
inženirstvo
in
arhitekturo ‐ Arhitektura
Pedagoška fakulteta ‐ Glasbena
pedagogika
Pedagoška fakulteta ‐ Likovna
pedagogika
Pedagoška fakulteta ‐ Športno
treniranje

Datum preizkusa
ni preizkusov

Veljavnost preizkusa
/

7. oktober 2016

trajna

7. oktober 2016

trajna

ni preizkusov

/

Preizkus posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti v tretjem prijavnem roku se izvajajo le na
fakultetah, kjer so še razpisana prosta vpisna mesta. Fakulteta se lahko kljub razpisanim prostim
vpisnim mestom odloči, da v tretjem roku ne bo izvedla preizkusov.

4. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV
Kandidati s končano srednjo šolo v tujini morajo v predpisanem roku poslati:
 overjeno kopijo zaključnega spričevala in spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole,
 prevode zaključnega spričevala in spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole v slovenski jezik
s strani stalnega sodnega tolmača, kjer je potrebno,
 odločbo o priznavanju za namen nadaljevanja izobraževanja oziroma odločbo o nostrifikaciji,
 kandidati, ki se prijavijo za vpis na Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru morajo predložiti
tudi potrdilo o znanju slovenskega jezika na ravni C2.
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Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno‐sprejemnem postopku veljajo fotokopije
izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov, overjene pri notarju, uradni osebi katerekoli
upravne enote ali pri uradnih osebah visokošolskih prijavno‐informacijskih služb univerz ter javnih in
koncesioniranih samostojnih visokošolskih zavodov (ali overjene z žigom Apostille, kjer je potrebno).
Kandidati, državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki že imajo
spričevala, pridobljena v tujini, pošljejo na naslov pristojne visokošolske prijavno‐informacijske službe
zahtevana dokazila v roku za oddajo prijave, in sicer:



do 4. marca 2016 v prvem prijavnem roku oziroma
do 29. avgusta 2016 v drugem prijavnem roku.

Kandidati, ki bodo letos končali srednjo šolo v tujini, morajo zahtevana dokazila za prvi in drugi
prijavni rok predložiti pristojni visokošolski prijavno‐informacijski službi najkasneje do 10. septembra
2016.
V tretjem prijavnem roku kandidati pošljejo zahtevane dokumente fakulteti, na katero se prijavljajo
za vpis do 3. oktobra 2016.

5. POSTOPEK PRIZNAVANJA
Informacije o postopku priznavanja dobijo kandidati na univerzi pri pooblaščeni osebi, ki vodi
postopek:
Univerza v Mariboru
Slomškov trg 15
2000 Maribor
Slovenija
Tel: +386 2 23 55 263
e‐mail: priznavanjeizobrazevanja@um.si
Spletna stran: http://www.um.si/studij/priznavanje
Za kandidate, ki še nimajo odločbe o priznavanju tujega izobraževanja, velja, da izpolnjen elektronski
obrazec za prijavo na študij, izpolnjen v eVŠ na spletnem portalu: http://portal.evs.gov.si/prijava/,
šteje tudi kot vloga za priznavanje tujega izobraževanja.
Kandidati, ki bodo oddali nepopolno prijavo, bodo individualno dodatno obveščeni po navadni in
elektronski pošti.
6. VPIS
Vpis sprejetih v prvem roku bo od 27. julija do 12. avgusta 2016, vpis naknadno sprejetih v prvem roku
pa do 30. septembra 2016.
Vpis sprejetih v drugem roku bo od 26. do 29. septembra 2016.
Vpis sprejetih v tretjem roku bo od 6. do 14. oktobra 2016.
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7. ŠOLNINE
Slovenski državljani, državljani držav članic Evropske unije in tuji državljani s stalnim bivališčem v
Republiki Sloveniji, ki so sami ali njihovi starši rezidenti Republike Slovenije za davčne namene, ne
plačujejo šolnine za redni dodiplomski študij.
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