UL KDŠ, 14. 1. 2014

ROKOVNIK PRIJAVNO-SPREJEMNEGA POSTOPKA ZA SLOVENCE
BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCE (DRŽAVLJANE
DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE) ZA VPIS V PRVI LETNIK NA
UNIVERZO V LJUBLJANI V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/2015
Prvi prijavni rok


od 5. februarja do 31. maja 2014

Kandidati v prijavi lahko napišejo po prednostnem vrstnem redu tri študijske želje.
Po 31. maju 2014 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče.

Informativni dan
14. in 15. februarja 2014 bo organiziran informativni dan na visokošolskih zavodih.
14. februarja 2014 ob 8.15 uri bo organiziran informativni dan za zamejske Slovence in tuje
državljane iz držav nečlanic Evropske unije, ki bo potekal v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
(Kongresni trg 12, Ljubljana).

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev do 1. avgusta 2014
Kandidati pošljejo Prijavno-informacijski službi Univerze v Ljubljani naslednja dokazila:
- overjene kopije zaključnega spričevala in spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole,
- prevode spričeval v slovenščino ali angleščino,
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika (če študijski program to zahteva),
- overjeno kopijo identifikacijskega dokumenta,
- odločbo o priznanju v tujini pridobljenega spričevala za namen nadaljevanja izobraževanja.
Kandidati, morajo poslati vsa dokazila, vključno z odločbo o priznanju srednješolske izobrazbe, do
1. avgusta 2014.
V izbirni postopek se vključijo tudi kandidati, ki jim je zaključno spričevalo izdano po 1. avgustu
2014 in jim je odločba o priznanju srednje šole izdana do vključno 26. avgusta 2014.

Preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti


Od 26. junija do 9. julija 2014

Preizkuse opravljajo na posameznih visokošolskih zavodih, ki kandidatom najmanj pet dni pred
preizkusom pošljejo obvestilo o datumu in poteku preizkusov.

Informacija o številu prijavljenih kandidatov
15. aprila in 20. junija 2014 bodo na spletu objavljeni podatki o številu prijav za posamezni študijski
program.
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Sklep o omejitvi vpisa 7. julija 2014
Informacije o omejitvi vpisa bodo na spletni strani Univerze v Ljubljani objavljene 7. julija 2014.

Izbirni postopek prijavljenih kandidatov končan do 27. avgusta 2014
VPIS UL izvede izbirni postopek za vse prijavljene kandidate najkasneje do 27. avgusta 2014.

Sklepi o rezultatu izbirnega postopka za vpis v prvi letnik do 5. septembra 2014
Vsem kandidatom z veljavno prijavo bo izdan pisni Sklep o rezultatu izbirnega postopka do 5.
septembra 2014.

Pritožbeni rok
Pritožbeni rok traja do 19. septembra 2014. O pritožbi/prošnji odloča komisija za pritožbe kandidatov
ob sprejemu na univerzo Univerze v Ljubljani.

Vpis v prvi letnik po prvem roku do 30. septembra 2014
Kandidati, sprejeti v izbirnem postopku prvega roka, se lahko vpišejo na fakulteto ali akademijo na
osnovi pisnega sklepa.
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