Rokovnik tujci 2022/2023

PRIJAVNO-SPREJEMNI POSTOPEK
ZA VPIS TUJCEV (DRŽAVLJANOV DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE)
V PRVI LETNIK DODIPLOMSKIH IN ENOVITIH MAGISTRSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
UNIVERZE V MARIBORU V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023

I. PRVI PRIJAVNI ROK
Tujci (državljani držav nečlanic EU) oddajo prijavo za vpis v prvi letnik študijskih programov
Univerze v Mariboru od 15. februarja do 20. aprila 2022 preko eVŠ portala:


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

Prijavo za vpis1 kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s
kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske
infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS2, ki deluje v okviru
Državnega centra za storitve zaupanja.
Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom
(kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa
(uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 20. aprila 2022.

OPOZORILO
Kandidati lahko v prijavi navedejo po prednostnem vrstnem redu do tri študijske želje
študijskih programov Univerze v Mariboru.
Po 20. aprilu 2022 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več
mogoče.

INFORMATIVNI DAN
Informativni dnevi na visokošolskih zavodih Univerze v Mariboru bodo potekali 11. in 12.
februarja 2022.

Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo
posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) (Uradni list RS, št. 206/21) v Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in
odpravo posledic covid-19 (ZZUOOP), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 152/20, v 108. členu
ohranja, da se ne glede na določbe predpisov, ki urejajo izvedbo prijavno-sprejemnih postopkov za vpis,
v prijavno-sprejemnih postopkih za vpis tudi za študijsko leto 2022/2023 na visokošolskih zavodih v
Republiki Sloveniji prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti preko
informacijskega sistema eVŠ, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti.
2
Storitev SI-PASS je enotna točka za preverjanje identitete različnih uporabnikov ter elektronsko
podpisovanje vlog in ostalih dokumentov. SI-PASS se praviloma uporablja v okviru opravljanja
posameznih elektronskih storitev.
1
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1. Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev
V prijavno-sprejemnih postopkih za študijsko leto 2022/2023 kandidati vsa k prijavi zahtevana
dokazila, navedena spodaj, vlagajo po elektronski poti pristojni visokošolski službi UM preko
portala eVŠ v roku, določenim v Razpisu za vpis.
1. Kandidati, ki imajo ob prijavi že zaključeno srednješolsko izobraževanje in imajo
dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, jih oddajo skupaj s prijavo v eVŠ, oziroma jih
oddajo najkasneje do konca prijavnega roka, 20. aprila 2022.
2. Kandidati, ki bodo srednješolsko izobraževanje zaključili letos, morajo oddati vsa
dokazila v eVŠ najkasneje do 1. avgusta 2022, v skladu z zahtevo za dopolnitev prijave.
3. V izbirni postopek se vključijo tudi kandidati, ki jim bo zaključno spričevalo izdano po 1.
avgustu in jim bo odločba o priznanju srednje šole izdana do vključno 15. avgusta 2022.

1.1 Zahtevana dokazila













E-kopija ali fotografija osebnega dokumenta na podlagi pisne privolitve kandidata;
državljani iz držav nečlanic EU predložijo potni list - stran z osebnimi podatki
kandidata, kjer naj bo razvidno ime, priimek, datum in kraj rojstva ter državljanstvo.
E-kopija ali fotografija zaključnega spričevala, za katerega kandidat želi, da se prizna
za obravnavo v prijavno-sprejemnem postopku.
E-kopija ali fotografija sodno overjenega prevoda zaključnega spričevala,
(opravljenega s strani sodnega tolmača), v slovenski ali angleški jezik. Kandidat bo o
posredovanju prevoda zaključnega spričevala naknadno pozvan na spletnem portalu
eVŠ. Če je listina izdana v cirilici ali v rokopisu, je prevod obvezen.
E-kopije ali fotografije dokazil o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih
obveznostih med izobraževanjem (letna spričevala za vse letnike srednje šole). V
primeru, da mora kandidat poslati prevode dokazil, bo zanje pozvan naknadno na
spletnem portalu eVŠ; Če je listina izdana v cirilici ali v rokopisu, je prevod obvezen.
E-kopija ali fotografija kratkega kronološkega opisa celotnega izobraževanja,
relevantnega za postopek prijave za vpis in priznavanja tujega izobraževanja (kratek
opis v nekaj stavkih, vključno z zaporedjem poteka oz. letnicami izobraževanja).
E-kopija ali fotografija dokazila o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ustrezni
ravni ali ustrezno drugo dokazilo o znanju slovenskega jezika – samo v primerih, ko je
to vpisni pogoj za študijski program; glej točko 1.3.
E-kopija ali fotografija odločbe o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen
nadaljevanja izobraževanja.
Dodatno dokazilo: organ priznavanja izobraževanja lahko zahteva, da vlagatelj priloži
dodatna dokazila, če so ta potrebna za presojo vloge. V tem primeru bo kandidat
pozvan zanje naknadno na spletnem portalu eVŠ.
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1.2 Legalizacija dokumentov

*OPOZORILO:
Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bomo preverjali pri izdajatelju izvirne
listine oz. pristojnem organu države izvora listine s strani visokošolskega zavoda. V
primeru, da visokošolski zavod ne bo mogel potrditi verodostojnosti listine, vas bomo
pozvali, da nam posredujete originalne listine, kot je navedeno spodaj:
- Kandidati z listinami, izdanimi v državah podpisnicah bilateralnih sporazumov (R Bosna
in Hercegovina, R S. Makedonija, R Srbija) z R Slovenijo, ter listinami izdanimi v
R Hrvaški, Avstriji, Bolgariji, Češki, Franciji, Grčiji, Madžarski in Romuniji, morajo
predložiti original listine o zaključenem izobraževanju ter overjeni kopiji ** spričeval
3. in 4. letnika.
- Kandidati z listinami, izdanimi v državah podpisnicah Haaške konvencije morajo
predložiti listino o zaključenem izobraževanju legalizirano s pečatom apostille ter
overjeni kopiji** spričeval 3. in 4. letnika.
- Kandidati z listinami, izdanimi v ostalih, Non-Haag državah (ki nimajo podpisanih
bilateralnih sporazumov z R Slovenijo in niso podpisnice Haaške konvencije), morajo listino
o zaključenem izobraževanju overiti v skladu z internimi predpisi posamezne tuje države,
vključno z Ministrstvom za zunanje zadeve. Žig in podpis pooblaščene osebe Ministrstva
za zunanje zadeve tuje države je potrebno overiti s strani diplomatskega ali konzularnega
predstavništva Republike Slovenije v tujini, ki je akreditirano za to državo oz. s strani
Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Kopiji spričeval 3. in 4. letnika je potrebno notarsko overiti**.

** Kopije listin morajo biti overjene pri notarju v vaši državi ali uradni osebi katerekoli
Upravne enote v R Sloveniji.

1.3 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 javnih izobraževalnih ustanovah
v tujini, v katerih je stopnja znanja slovenskega jezika navedena v skladu s Skupnim evropskim
jezikovnim okvirom (SEJO/CEFR).
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2. Preizkusi nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti
Preizkuse nadarjenosti, spretnosti in sposobnosti v prvem prijavnem roku bodo prijavljeni tuji
državljani opravljali od 24. junija do 8. julija 2022 na način, določen v Razpisu za vpis v
študijskem letu 2022/2023. Preizkusi se izvajajo na posameznih visokošolskih zavodih
Univerze v Mariboru, katere kandidate najmanj pet dni pred preizkusom obvestijo o datumu
in poteku preizkusov.
3. Informacija o številu prijavljenih kandidatov
Na spletnem naslovu UM https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/postopek-vpisa.aspx
bodo 13. maja 2022 objavljeni podatki o številu prijav za posamezni študijski program.

4. Sklep o omejitvi vpisa
VPIC UM bo najkasneje do 13. avgusta 2022 na podlagi števila prijavljenih kandidatov in glede
na razpisano število vpisnih mest določil omejitev za posamezne študijske programe in na
spletnem naslovu https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/postopek-vpisa.aspx objavil
informacije o omejitvi vpisa.
Če število prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje določene z Razpisom za vpis (veljavne
prijave), navedenih na prvem mestu v prijavah za vpis v dodiplomske študijske programe in
enovite magistrske študijske programe druge stopnje, presega število razpisanih mest, se vpis
omeji. V primeru omejitve vpisa, se kandidati zbirajo ob upoštevanju meril za izbiro ob omejitvi
vpisa, ki so določena s študijskim programom.

5. Razvrščanje prijavljenih kandidatov
Visokošolski prijavno-informacijski center/ VPIC UM bo na osnovi meril za izbiro, objavljenih v
Razpisu za vpis, izvedel izbirni postopek oz. postopek razvrščanja za vse prijavljene kandidate
na študijske programe UM, 23. in 24. avgusta 2022.
V izbirni postopek se vključijo tudi kandidati, ki končujejo srednjo šolo v letošnjem letu in jim
bo odločba o priznavanju srednje šole izdana do vključno 15. avgusta 2022.

6. Sklep o rezultatu izbirnega postopka za vpis v prvi letnik
Vsem kandidatom z veljavno prijavo bo izdan sklep o rezultatu izbirnega postopka najkasneje
do 2. septembra 2022. Do sklepa bo kandidat lahko dostopal s svojim uporabniškim računom
preko portala eVŠ.
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7. Pritožbeni rok
Kandidati se lahko na sklep o rezultatu izbirnega postopka pritožijo do 17. septembra 2022
pristojni Komisiji za pritožbe študentov Univerze v Mariboru.

II. DRUGI PRIJAVNI ROK (na članicah)
1. Prosta vpisna mesta in prijava
Prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok na Univerzi v Mariboru bodo objavljena 6. septembra
2022.
V drugem prijavnem roku, ki bo potekal od 6. do 8. septembra 2022, se na še prosta oziroma
razpisana vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prve prijave za vpis in tisti
kandidati, ki so oddali prvo prijavo za vpis, vendar se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi
navedenih študijskih programov. Vsak kandidat lahko odda največ tri prijave za študijske
programe Univerze v Mariboru. V eni prijavi se kandidat prijavi na en študijski program, za
katerega izpolnjuje pogoje za vpis.
Prijavo za vpis v 1. letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov UM
kandidati oddajo skupaj z zahtevanimi dokazili preko elektronske vloge na spletnem portalu
eVŠ.


E-prijava preko spletnega portala eVŠ
https://portal.evs.gov.si/prijava/

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom
(kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa
(uporabniško ime in geslo) v eVŠ do 8. septembra 2022.
Kandidati vso zahtevano dokumentacijo posredujejo neposredno v eVŠ skupaj s prijavo oz. do
izteka prijavnega roka, 8. septembra 2022.
Če število prijav za študijski program, ki je v drugi prijavi naveden na prvem mestu, preseže
število prostih vpisnih mest, se kandidati izbirajo ob upoštevanju meril, ki so s študijskim
programom določena ob omejitvi vpisa.
Drugi prijavni rok poteka neposredno na fakultetah UM, zato si lahko kandidati vse potrebne
informacije pridobijo na referatih za študentske zadeve fakultet.
Preizkuse nadarjenosti v drugem prijavnem roku bodo prijavljeni tuji državljani opravljali na
posameznih visokošolskih zavodih UM od 7. do 9. septembra 2022.
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III.

VPIS V 1. LETNIK dodiplomskega študija

Sprejeti kandidati se bodo lahko s prejetim sklepom o rezultatu izbirnega postopka vpisali na
referatu visokošolskega zavoda UM, kamor bodo sprejeti, najkasneje do 30. septembra 2022
(prvi in drugi prijavni rok).
Kandidati, ki bodo naknadno uvrščeni na seznam sprejetih kandidatov iz upravičenih razlogov,
ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda UM, pa se bodo lahko vpisali najkasneje do
30. oktobra 2022, če tako na podlagi prošnje kandidata odloči pristojni organ visokošolskega
zavoda UM.
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