RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022 - VSE TRI STOPNJE ŠTUDIJA

1. Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe:
Članice UL za študijsko leto 2021/2022 razpisujejo mesta za:
a) slovenske državljane in državljane držav Evropske unije: (redni študij 7996 - 0,8 %
manj kot lansko leto, (lansko leto 8065 mest), izredni študij 904 - 13,6 % manj kot
lansko leto (lansko leto 1046 mest));
b) Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljani držav nečlanic Evropske
unije): (redni študij 850 - 1,0 % manj kot lansko leto (lansko leto 859), izredni
študij 110 - 9,8 % manj kot lansko leto (lansko leto 122));
c) vzporedni študij in študij diplomantov: (redni študij 343 - 0,3% več kot lansko leto
(lansko leto 342), izredni študij 82 - enako kot lansko leto)).
V primerjavi z lanskim študijskim letom pri razpisu vpisnih mest ni večjih odstopanj.

2. Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje:
- 218 je na UL akreditiranih magistrskih študijskih programov (nekateri študijski programi se ne
razpisujejo vsako študijsko leto, nekateri skupni programi, ki jih izvajajo članice s tujci, se ne
razpisujejo v naših razpisih, ampak v tujini).
- 156 študijskih programov je razpisanih za študijsko leto 2021/2022, en program, uvrščen v
razpis za vpis je v postopku akreditacije na NAKVIS in bo razpisan le v primeru, da bo
pravočasno akreditiran (razpisanih programov je 33 manj kot lani - letos je v razpis uvrščenih
manj študijskih programov UL FF, ker je UL FF izvedla združevanje študijskih programov in s
tem zmanjšala njihovo število).
- 10.319 je razpisanih vpisnih mest skupaj za slovenske in tuje državljane (380 mest manj kot
lani),
- 1.807 razpisanih vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva (t. j.
17,51 % vseh razpisanih mest, 174 mest manj kot lani) - v seštevek niso vključena mesta po
merilih za prehode UL FDV, ki so razpisana skupaj za državljane Republike Slovenije in EU ter
za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva.
3. Razpis za vpis v doktorske študijske programe:
‐ 21 razpisanih doktorskih študijskih programov; 20 štiriletnih in 1 triletni
‐ 944 razpisanih vpisnih mest – za 8 mest več kot lani; od tega 942 razpisanih vpisnih mest
skupaj za slovenske in tuje državljane ter 2 razpisani vpisni mesti posebej za Slovence brez
slovenskega državljanstva in tujce. Povečanje števila razpisnih mest so predlagale članice
izvajalke interdisciplinarnega doktorskega programa Humanistika in družboslovje, vsi ostali
programi so predlagali enako število vpisnih mest kot lani.

