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TOČKA: Razpisi za vpis

Predlagatelj gradiva: Univerzitetna služba za 1. in 2. stopnjo; Univerzitetna služba za doktorski
študij; Visokošolska prijavno informacijska služba – VPIS
Poročevalec: prof. dr. Barbara Novak, prorektorica
Koordinacija priprav besedil in razpisnih mest za razpise za vpis v naslednje študijsko leto za vse
tri stopnje, se na članicah UL začnejo že poleti, za obravnavo na Senatu UL so usklajeni formalni
in akreditirani pogoji za vpis, merila za izbiro kandidatov in predlagano število razpisnih mest.
Zaradi epidemiološke situacije se univerza še usklajuje s pristojnim ministrstvom glede načina
komunikacije s kandidati za vpis in glede načina komunikacije s sistemom eVŠ, zato je ta del, ki
predstavlja informacijo kandidatom v uvodnih delih razpisa in pri posameznih študijskih
programih, še nedorečen. V besedila bo vključen po dogovoru s pristojnim ministrstvom, in ko
bodo pogoji za izvedbo postopkov v okviru eVŠ dogovorjeni.
Priloge:
- Preglednice z razpisanimi mesti za Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske
študijske programe UL za študijsko leto 2021/2022
- Preglednica z razpisanimi mesti za Razpis za vpis v magistrske študijske programe UL za
študijsko leto 2021/2022
- Preglednica z razpisanimi mesti za Razpis za vpis v doktorske študijske programe UL za
študijsko leto 2021/2022
- Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za Slovence brez slovenskega državljanstva in
tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) za vpis na Univerzo v Ljubljani v
študijskem letu 2021/2022
Predloga sklepov:
SKLEP št. 4.1.:
Senat UL sprejme predloge Razpisov za vpis v dodiplomske in enovite magistrske, magistrske in
doktorske študijske programe v študijskem letu 2021/2022.

SKLEP št. 4.2.:
Senat UL sprejme sklep, da se v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v prvi letnik dodiplomskega
študija v študijskem letu 2021/2022 sprejme omejitev vpisa za tiste dodiplomske in enovite
magistrske študijske programe v prvih prijavah, navedene na prvem mestu, pri katerih število
prijavljenih kandidatov za vpis presega število razpisanih mest za 10 ali več odstotkov (velja za
Slovence in državljane držav članic EU).
SKLEP št. 4.3.:
Senat UL sprejme Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za Slovence brez slovenskega
državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) za vpis na Univerzo v Ljubljani v
študijskem letu 2021/2022.

