Rokovnik tujci 2018/2019

PRIJAVNO-SPREJEMNI POSTOPEK ZA VPIS
SLOVENCEV BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCEV (DRŽAVLJANOV DRŽAV
NEČLANIC EVROPSKE UNIJE)
V PRVI LETNIK DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZO V MARIBORU V ŠTUDIJSKEM LETU
2018/2019

I. Prijavni rok
Tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva se lahko prijavijo za vpis v prvi letnik od 6.
februarja do 20. aprila 2018:


E – prijava preko spletnega portala eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/ .

OPOZORILA
Kandidati v prijavi lahko navedejo po prednostnem vrstnem redu do tri študijske želje.
Po 20. aprilu 2018 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več
mogoče.

1. Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev
Kandidati morajo poslati vsa dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, vključno z odločbo o
priznavanju srednješolske izobrazbe, do 1. avgusta 2018.
Kandidati, ki bodo letos zaključili svoje srednješolsko izobraževanje, lahko vsa dokazila,
vključno z odločbo o priznavanju, pošljejo najkasneje, do vključno 18. avgusta 2018.
Predpisana dokazila:
 overjena kopija listine, iz katere je razvidno državljanstvo,
 overjeni prevod v slovenski ali angleški jezik listine, iz katere je razvidno
državljanstvo (prevoda ni treba prilagati za listine v naslednjih jezikih: angleščina,
hrvaščina ter bosanščina in srbščina, če je pisava listine v latinici),
 overjena kopija zaključnega spričevala in overjeni kopiji spričeval zadnjih dveh
letnikov srednje šole,
 overjeni prevod zaključnega spričevala in spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole
v slovenski ali angleški jezik (prevoda ni treba prilagati za listine v naslednjih jezikih:
angleščina, hrvaščina ter bosanščina in srbščina, če je pisava listine v latinici),
 potrdilo o znanju slovenskega jezika oz. opravljenem izpitu iz slovenščine (v primeru,
da študijski program to zahteva),
 odločba o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja
izobraževanja,
 Izvirnik zaključnega spričevala (*samo kandidati, ki so v postopku pridobivanja
odločbe o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja
izobraževanja),
 Neoverjene kopije preostalih letnih spričeval zaključene srednje šole (*samo
kandidati, ki so v postopku pridobivanja odločbe o priznavanju v tujini pridobljene
izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja),
 Kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, ki ga kandidat pripravi in podpiše
sam (*samo kandidati, ki so v postopku pridobivanja odločbe o priznavanju v tujini
pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja).
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IZPIT IZ SLOVENSKEGA JEZIKA
Tuji državljani, ki se vpisujejo na študij na Univerzo v Mariboru (na študijske programe, ki
zahtevajo izpit iz slovenskega jezika), bodo lahko opravljali izpit iz slovenskega jezika na
Filozofski fakulteti UM. Izpit se lahko opravlja tudi na drugih inštitucijah.

2. Preizkusi nadarjenosti
Preizkuse nadarjenosti (25. maja ter od 25. junija do 6. julija 2018) bodo prijavljeni tuji
državljani opravljali na posameznih visokošolskih zavodih v rokih in na način, določen v
Razpisu za vpis v študijskem letu 2018/2019. Preizkusi se izvajajo na posameznih
visokošolskih zavodih, ki kandidatom najmanj pet dni pred preizkusom pošljejo obvestilo o
datumu in poteku preizkusov.
3. Informacija o številu prijavljenih kandidatov
Na spletnem naslovu www.vpis.um.si bodo 23. maja 2018 objavljeni podatki o številu prijav
za posamezni študijski program.

4. Sklep o omejitvi vpisa
VPIS UM bo do 20. junija 2018 na podlagi števila prijavljenih kandidatov in glede na razpisano
število vpisnih mest določil omejitev za posamezne študijske programe in na spletnem
naslovu www.vpis.um.si objavil informacije o omejitvi vpisa.

5. Razvrščanje prijavljenih kandidatov
VPIS UM in VPIS UL bosta na osnovi meril za izbiro, objavljenih v razpisu za vpis, izvedla
izbirni postopek oz. postopek razvrščanja za vse prijavljene kandidate najkasneje do 28.
avgusta 2018.
V izbirni postopek se vključijo tudi kandidati, katerim bo zaključno spričevalo izdano po 20.
juliju 2018 in jim bo odločba o priznanju srednje šole izdana do vključno 20. avgusta
2018.

6. Sklepi o rezultatu izbirnega postopka za vpis v prvi letnik
Vsem kandidatom z veljavno prijavo bo izdan pisni Sklep o rezultatu izbirnega postopka
najkasneje do 7. septembra 2018. Sklep bo kandidatu poslan na sporočeni poštni in e-poštni
naslov za obveščanje.

7. Pritožbeni rok
Kandidati se lahko na Sklep o rezultatu izbirnega postopka pritožijo do 22. septembra 2018
pristojni komisiji Univerze v Mariboru.

II. Drugi prijavni rok (na članicah)
V drugem prijavnem roku, ki bo potekal od 12. do 14. septembra 2018, se na še prosta oziroma
razpisana vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prve prijave za vpis in tisti,
ki se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi navedenih študijskih programov. Kandidati
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lahko oddajo največ tri prijave. V eni prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega

izpolnjuje pogoje za vpis.
Prijavo za vpis v 1. letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov kandidati
oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.


E – prijava preko spletnega portala eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/ .

Kandidati vso zahtevano dokumentacijo do zaključka prijavnega roka pošljejo oz.
dostavijo neposredno na fakulteto na katero se prijavljajo.
Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim
imenom in geslom) morajo obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 14.
septembra 2018, ga nato tudi natisniti, podpisati in ga poslati priporočeno po pošti
fakulteti oz. akademiji do 15. septembra 2018.
Drugi prijavni rok poteka neposredno na fakultetah, zato si lahko kandidati vse potrebne
informacije pridobijo na referatih za študentske zadeve fakultet.

III. Vpis v prvi letnik
Kandidati, sprejeti v izbirnem postopku prvega in drugega prijavnega roka, se bodo lahko s
prejetim Sklepom o rezultatu izbirnega postopka vpisali na referatu visokošolskega zavoda,
kamor bodo sprejeti, najkasneje do 30. septembra 2018. Kandidati, ki bodo naknadno
uvrščeni na seznam sprejetih kandidatov (pritožbeni postopek), se bodo lahko vpisali
najkasneje do 30. oktobra 2018.

Visokošolska prijavno - informacijska služba UM

3

