NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA
KJE DOBIM INFORMACIJE O PRIJAVNO-SPREJEMNEM POSTOPKU ZA VPIS V 1.
LETNIK DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA?
Osebno:

Visokošolska prijavno-informacijska služba UL

Kongresni trg 12, Ljubljana; p. p. 524, 1001 Ljubljana
Telefonsko: *386 1 241-85-85,
*386 1 241-85-86
Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.00 osebno in od 12.00 do 15.00 po telefonu
Po e-pošti: admission@uni-lj.si

KJE DOBIM INFORMACIJE O POSTOPKU PRIZNAVANJA SREDNJEŠOLSKEGA
IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA?
Informacije o postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani:
Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12, 1001 Ljubljana
Tel.: *386 1 241- 85- 85, *386 1 241- 85- 86
Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.00 osebno in od 12.00 do 15.00 po telefonu.
E-pošta: recognition@uni-lj.si

KDAJ IN KAKO SE PRIJAVIM?
Kandidati oddajo prijavo 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.
PRVI PRIJAVNI ROK
Prijavijo se lahko:
•
•

s kvalificiranim digitalnim potrdilom, državljani R Slovenije in državljani držav članic EU se
prijavijo od 12. februarja do 18. marca 2019, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji
državljani držav nečlanic EU od 12. februarja do 19. aprila 2019.
brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom). V tem primeru
morajo pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi državljani R Slovenije in državljani
držav članic EU poslati tudi natisnjen in podpisan prijavni obrazec (priporočeno po pošti) do
22. marca, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic EU pa
do 24. aprila 2019.

DRUGI PRIJAVNI ROK
Prijavijo se lahko:
•
•

s kvalificiranim digitalnim potrdilom, državljani R Slovenije in državljani držav članic EU se
prijavijo od 22. do 29. avgusta 2019, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani
držav nečlanic EU od 11. do 13. septembra 2019.
brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom). V tem primeru
morajo pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi državljani R Slovenije in državljani
držav članic EU poslati tudi natisnjen in podpisan prijavni obrazec (priporočeno po pošti) do
3. septembra, Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic EU
pa do 14. septembra 2019.

Slovenci in državljani držav članic EU se lahko prijavijo z drugo prijavo, če niso oddali Prve
prijave za vpis in tisti, ki niso bili sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi napisanih študijskih
programov ter kandidati, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem
roku, oziroma so se izpisali iz tega študijskega programa do vključno 16. 8. 2019.
Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic EU se lahko
prijavijo z drugo prijavo, če se v izbirnem postopku prvega prijavnega roka niso uvrstili v nobenega
od v prijavi navedenih študijskih programov, bodisi zaradi neizpolnjevanja vpisnih pogojev, bodisi
zaradi premajhnega števila točk v primeru omejitve vpisa.

SEM TUJI DRŽAVLJAN IN IMAM STALNO BIVALIŠČE V SLOVENIJI IN SO STARŠI
OZIROMA EDEN OD STARŠEV / SKRBNIKOV REZIDENTI R SLOVENIJE ZA DAVČNE
NAMENE, KDAJ IN NA KATERA VPISNA MESTA SE PRIJAVIM?
V tem primeru se kandidat prijavi v rokih in na vpisna mesta, ki so razpisana za slovenske
državljane in državljane držav članic EU.

SEM OSEBA S PRIZNANO MEDNARODNO ZAŠČITO ALI PROSILEC
MEDNARODNO ZAŠČITO, KDAJ IN NA KATERA MESTA SE PRIJAVIM?

ZA

Kandidati se prijavijo na ista vpisna mesta in v istih rokih kot slovenski državljani.

KATERE DOKUMENTE NAJ POŠLJEM?
Kandidati morajo poslati naslednja dokazila:
- original listine o opravljenem izobraževanju, za katero želijo, da se prizna pravica dostopa,
prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja. Original mora biti
legaliziran na podlagi Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo
spričevalo pridobljeno), žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen; oz. Zakona o overovitvi listin
v mednarodnem prometu,
- neoverjeno kopijo listine o opravljenem izobraževanju,
- sodno overjen prevod originala listine o izobraževanju in spričeval v slovenski ali angleški jezik
(na zahtevo pooblaščene osebe),
- overjeni kopiji spričeval zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja in neoverjene kopije
spričeval ostalih letnikov srednje šole,
- lastnoročno podpisan kronološki opis izobraževanja,
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenščine na ravni B2 (za študijske programe Akademije za
gledališče, radio, film in televizijo, Fakultete za farmacijo, Fakultete za upravo, Medicinske
fakultete, Pravne fakultete in Zdravstvene fakultete; v program Novinarstvo na Fakulteti za
družbene vede, v programe Slovenistika, Primerjalna književnost in literarna teorija, Psihologija
na Filozofski fakulteti ter v program Pedagoška matematika na Fakulteti za matematiko in fiziko).
Kandidatom, ki so končali osnovno ali srednjo šolo v Sloveniji ali dvojezično šolo s slovenskim
jezikom, izpita ni treba opravljati.
Kandidati, ki so prijavljeni v študijske programe drugih univerz, naj preverijo zahtevo po
opravljenem izpitu iz slovenščine, angleščine oz. italijanščine v razpisu za vpis.
Kopije spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole morajo biti overjene pri notarju, uradni osebi
upravne enote ali pri uradni osebi VPIS UL.
Kandidatom, ki že imajo odločbo o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval, pridobljeno po
prejšnjih predpisih pred 21. 1. 2005, ni treba ponovno opravljati postopka priznavanja. Poslati
morajo overjene kopije spričeval zadnjih dveh letnikov, zaključnega spričevala srednje šole ter
original oziroma overjeno kopijo odločbe.

Diploma o mednarodni maturi (International Baccalaureat - IB) in zaključno spričevalo Evropske
mature (European Baccalaureate Certificate) sta enakovredna maturitetnemu spričevalu v
Republiki Sloveniji in zanju ni potreben postopek priznavanja srednješolske izobrazbe.
Kandidati, ki so srednjo šolo končali z mednarodno maturo v tujini, lahko pošljejo računalniški izpis
diplome o mednarodni maturi s spletne strani IBO.

DO KDAJ MORAM POSLATI ZAHTEVANE DOKUMENTE?
PRVI PRIJAVNI ROK
Slovenci in državljani držav članic EU do 5. julija 2019, najkasneje do 10. septembra
2019:
Če bo Visokošolska prijavno-informacijska služba prejela vse zahtevane dokumente do 5. julija
2019, bosta kandidatom Sklep o rezultatu izbirnega postopka in Sklep o priznavanju izobraževanja
poslana do 25. julija 2019. Kandidati, ki pošljejo vsa dokazila po tem datumu, vendar najkasneje do
10. septembra, bodo prejeli rezultat izbirnega postopka najkasneje do 20. septembra.
•

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic EU do
1. avgusta 2019:
V izbirni postopek se vključijo tudi prijave tujih državljanov, ki jim je bilo zaključno spričevalo,
izdano po 20. juliju 2019 in so prejeli sklep o priznanju srednje šole do 20. avgusta 2019.
•

DRUGI PRIJAVNI ROK
• Slovenci in državljani držav članic EU do 10. septembra 2019:
Kandidati pošljejo vsa zahtevana dokazila pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi
skupaj z drugo prijavo oziroma najkasneje do 10. septembra 2019.
• Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav nečlanic EU do
14. septembra 2019:
Kandidati poslati vsa dokazila najkasneje do 14. septembra 2019 fakultetam ali akademijam.

KAM MORAM POSLATI ZAHTEVANE DOKUMENTE?
Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, p. p. 524,
1001 Ljubljana morajo poslati dokumente naslednji kandidati:
•
•

državljani Republike Slovenije in državljani iz držav EU, ki se s prvo željo v prijavi
prijavljajo v študijske programe Univerze v Ljubljani ter javnih in koncesioniranih
samostojnih visokošolskih zavodov;
Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani držav nečlanic EU, ki se s
prvo željo v prijavi prijavljajo v študijske programe Univerze v Ljubljani.

V KATERIH PRIMERIH MORAM OPRAVITI IZPIT IZ SLOVENŠČINE PRED VPISOM V
PRVI LETNIK?
Izpit iz slovenščine na ravni B2 morajo kandidati opraviti, če se želijo vpisati v študijske
programe za študijske programe Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, Fakultete za
farmacijo, Fakultete za upravo, Medicinske fakultete, Pravne fakultete in Zdravstvene fakultete; v
program Novinarstvo na Fakulteti za družbene vede, v programe Slovenistika, Primerjalna
književnost in literarna teorija, Psihologija na Filozofski fakulteti ter v program Pedagoška
matematika na Fakulteti za matematiko in fiziko.
Kandidati, ki so prijavljeni v študijske programe drugih univerz, naj preverijo zahtevo po
opravljenem izpitu iz slovenščine, angleščine oz. italijanščine v razpisu za vpis.
Kandidati, ki so prijavljeni v študijske programe drugih univerz, naj preverijo zahtevo po
opravljenem izpitu iz slovenščine v razpisu za vpis.

V KATEREM PRIMERU NE POTREBUJEM POTRDILA O ZNANJU IZ SLOVENSKEGA
JEZIKA?
Kandidati, ki ne potrebujejo potrdila o znanju slovenskega jezika pred vpisom v 1. letnik, čeprav je
tako zahtevano z razpisom za vpis:
• kandidati, ki so končali osnovno ali srednjo šolo v Sloveniji,
• kandidati, ki so končali dvojezično srednjo šolo oziroma srednjo šolo s slovenskim učnim
jezikom v tujini (Italija, Avstrija).

KATERE DOKUMENTE MORAM POSLATI
KANDIDATA S POSEBNIM STATUSOM?

ZA

UVELJAVLJANJE

STATUSA

Informacije o dodelitvi statusa kandidata s posebnim statusom ter sprejemu v študijski program so
objavljene na spletni strani http://www.unilj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki/kandidati_s_posebnimi_potrebami/.

KATERI PROGRAMI SE IZVAJAJO V ANGLEŠKEM JEZIKU?
Študijski programi, ki se izvajajo v angleškem jeziku: Univerzitetna poslovna in ekonomska šola
(Ekonomska fakulteta, smer Marketing in Mednarodno poslovanje) in Geologija ter Inženirstvo
materialov (Naravoslovno-tehniška fakulteta - vpisanih mora biti najmanj 15 študentov).
Kandidati, ki so prijavljeni v študijske programe drugih univerz, naj preverijo zahtevo po
opravljenem izpitu iz angleščine oziroma italijanščine v razpisu za vpis.

KJE LAHKO OVERIM DOKUMENTE?
Kopije zahtevanih dokumentov so lahko overjene pri notarju, na upravni enoti v tujini ali v Sloveniji,
v srednji šoli, ki je izdala zaključno spričevalo, in pri uradni osebi VPIS UL ali pooblaščeni osebi za
priznavanje (Univerza v Ljubljani).

SREDNJA ŠOLA MI BO IZDALA ZAKLJUČNO SPRIČEVALO ŠELE AVGUSTA. ALI
BOM ZAMUDIL ROK ZA ODDAJO DOKUMENTOV?
Kandidati v tem primeru ne bodo zamudili roka za oddajo dokumentov.
• Slovenci brez slovenskega državljanstva in tuji državljani iz držav, ki niso članice EU: V
izbirni postopek se vključijo tudi prijave tujih državljanov, ki jim je bilo zaključno spričevalo
izdano po 20. juliju 2019 in so prejeli odločbo o priznanju srednje šole do 20. avgusta 2019.
• Državljani Republike Slovenije, ki so končali srednjo šolo v tujini, in državljani držav
članic EU, morajo oddati vse zahtevane dokumente najkasneje do 10. septembra 2019.
Pomembno je, da kandidati oddajo prijavo pravočasno v določenih rokih.

KJE DOBIM INFORMACIJE O VSEBINI IN DATUMU PREIZKUSA POSEBNIH
NADARJENOSTI, SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI?
Informacije o vsebini preizkusa posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti dobijo kandidati
na fakulteti ali akademiji, ki preizkus izvaja. Datumi preizkusov so objavljeni v vsakoletnem razpisu
za vpis.

KAJ JE TO OMEJITEV VPISA?
Če število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, je lahko za določen študijski
program sprejet sklep o omejitvi vpisa. To pomeni, da se izbere najuspešnejše kandidate glede na
njihov uspeh v srednji šoli in na preizkusu posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti (če je
preizkus zahtevan s študijskim programom).

KDAJ SE OBJAVIJO PODATKI O OMEJITVI VPISA
Informacije o omejitvi vpisa se za tuje državljane in Slovence brez slovenskega državljanstva na
spletni strani objavijo 21. junija 2019, za Slovence in državljane iz držav članic EU v prvem
prijavnem roku 19. aprila 2019.

KAKO POTEKA
SPRIČEVAL?

TOČKOVANJE

SREDNJEŠOLSKEGA

USPEHA

IZ

TUJIH

Na osnovi lestvic ocen v posameznih državah in pravil vrednotenja tujega srednješolskega uspeha
Visokošolska prijavno-informacijska služba pretvori ocene iz tujega spričevala v slovenski
ocenjevalni sistem.

ALI MORAM OPRAVITI SPREJEMNE IZPITE PRED VPISOM V ŽELENI ŠTUDIJSKI
PROGRAM?
Ne, sprejemnih izpitov ni. Če se prijavi več kandidatov, kot je vpisnih mest, se kandidate izbere na
osnovi uspeha v srednji šoli in uspeha na preizkusih posebnih nadarjenosti, sposobnosti in
spretnosti (če je tako zahtevano s študijskim programom).

SEM SLOVENEC BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN HKRATI DRŽAVLJAN
DRŽAVE ČLANICE EU. S KATERIM STATUSOM DRŽAVLJANSTVA NAJ
KANDIDIRAM?
Kandidati, ki so hkrati Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani države EU, lahko
oddajo dve prijavi, kot Slovenci brez slovenskega državljanstva in kot državljani držav članic EU.
Če so sprejeti z obema prijavama na dva različna študijska programa, lahko izberejo želeni
študijski program.

ALI PLAČAM ŠOLNINO ZA ŠTUDIJ?
Šolnine za redni dodiplomski študij ne plačajo:
• slovenski državljani,
• državljani držav članic EU in Švice, Islandije, Liechtensteina ter Norveške,
• tuji državljani s stalnim bivališčem v RS, ki so sami oziroma starši/skrbniki rezidenti RS za
davčne namene in osebe s priznano mednarodno zaščito ter prosilci za mednarodno
zaščito,
• Slovenci brez slovenskega državljanstva, štipendisti Javnega štipendijska, razvojnega,
invalidskega in preživninskega sklada RS,
• državljani držav, s katerimi ima RS sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume o
sodelovanju na področju izobraževanja oziroma vzajemnosti (Bosna in Hercegovina, Črna
gora, Kosovo, Makedonija, Srbija).
Šolnino za izredni študij plačajo vsi študenti.

KOLIKO ZNAŠA ŠOLNINA ZA LETNIK ŠTUDIJA?
Cenik je objavljen na spletni strani http://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/. Šolnina
ne vključuje obveznega zdravstvenega zavarovanja, zavarovanje je treba urediti pred začetkom
študija.

KJE UREDIM ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE?
Informacije o zdravstvenem zavarovanju dobijo kandidati na visokošolskih zavodih Univerze v
Ljubljani in na pristojni Območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (spletna stran:
http://www.zzzs.si).

KDAJ IN KAKO BOM IZVEDEL/A, ČE SEM SPREJETA V PRVEM PRIJAVNEM ROKU?
Vsem prijavljenim kandidatom bo Visokošolska prijavno informacijska služba poslala pisni sklep o
rezultatu izbirnega postopka. Slovenski državljani in državljani držav članic EU bodo ta sklep prejeli
do 25. julija 2019 oziroma najkasneje do 20. septembra, državljanom držav nečlanic EU in
Slovencem brez slovenskega državljanstva pa bo sklep o rezultatu izbirnega postopka izdan do 6.
septembra 2019.

KDAJ SE VPIŠEM NA FAKULTETO?
Vpis sprejetih slovenskih državljanov in državljanov držav članic EU v prvem roku bo potekal od
26. julija do 30. septembra, v drugem roku od 25. do 30. septembra. Vpis sprejetih Slovencev
brez slovenskega državljanstva in tujih državljanov iz držav nečlanic EU bo potekal v prvem
roku od 7. do 30. septembra.

KJE DOBIM POTRDILO O VPISU?
Potrdilo o vpisu kandidati dobijo študenti na fakulteti ali akademiji, ko se vpišejo.

ALI LAHKO DOBIM SOBO V ŠTUDENTSKEM DOMU?
Vsi študenti lahko zaprosijo za dodelitev sobe v študentskem domu.
Informacije dobijo kandidati na naslovu:
Študentski dom Ljubljana
Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Tel.: *386 1 242 10 00
E-pošta: studentski.domovi@siol.net
Spletna stran: www.stud-dom-lj.si

KJE DOBIM INFORMACIJE O NASTVANITVAH PRI ZASEBNIKIH?
Informacije dobijo kandidati na naslovu:
Zavod Študentska svetovalnica, Brezplačna posredovalnica sob m2,
Kersnikova 4, 1000 Ljubljana
Tel.: *386 1 438-02-53
E-pošta: info@svetovalnica.com
Spletna stran: www.mkvadrat.si

KJE UREDIM DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE?
Informacije o dovoljenju za prebivanje in izdaji vizumov dobijo kandidati na spletnih straneh:
www.mzz.gov.si; http://e-uprava.gov.si; www.mnz.gov.si.

