Prijavno-sprejemni postopek za tuje
državljane iz držav nečlanic EU in Slovence
brez slovenskega državljanstva na Univerzi
v Ljubljani izvaja:

Visokošolska prijavno
informacijska služba - VPIS UL

Visokošolska prijavno-informacijska služba
Kongresni trg 12, p.p. 524, 1001 Ljubljana
tel.: +386 (1) 241 85 85, +386 (1) 241 85 86
e-pošta: admission@uni-lj.si
spletna stran: www.uni-lj.si

Prijavno-sprejemni
postopek za vpis
v prvi letnik študija
za tuje državljane
iz držav nečlanic
Evropske unije
in Slovence brez
slovenskega
državljanstva

Informacije o prijavno-sprejemnem
postopku, študijskih programih in vpisu:
Razpis za vpis v študijskem letu 2020/2021
(elektronska objava MIZŠ, 31.1.2020
na spletni strani www.mizs.gov.si)
spletna stran: www.uni-lj.si
spletne strani fakultet in akademij

Prijava
Elektronska prijava na spletnem portalu eVŠ
portal.evs.gov.si/prijava/
brez digitalnega potrdila ali AAI računa potrebno poslati
natisnjeno in podpisano prijavo na naslov, izpisan na
e-prijavi

Postopek priznavanja izobraževanja
za namen nadaljevanja izobraževanja:

2020

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
tel.: +386 (1) 241 85 85, +386 (1) 241 85 86
e-pošta: recognition@uni-lj.si
spletna stran: www.uni-lj.si
Univerza v Ljubljani
Visokošolska prijavno
informacijska služba - VPIS
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana
www.uni-lj.si

splet

SPREJETI

sprejeti
NE

vpis na fakulteto, akademijo do 30. septembra 2020

sprejeti
DA

4. september 2020
(možnost pritožbe do 19. septembra 2020)

SKLEP O REZULTATU IZBIRNEGA POSTOPKA

24. avgust 2020

IZBIRNI POSTOPEK

27. julij 2020

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU
VPISNIH POGOJEV

22. junij 2020

SKLEP O OMEJITVI VPISA

22. maj in od 26. junija do 10. julija 2020

PREIZKUSI POSEBNIH NADARJENOSTI,
SPOSOBNOSTI IN SPRETNOSTI

maj, junij 2020

na dom

od 12. februarja do 20. aprila 2020

PRVA PRIJAVA
(na spletnem portalu eVŠ)

PISNO OBVESTILO
O PRIJAVNO-SPREJEMNEM POSTOPKU

31. januar 2020

RAZPIS ZA VPIS

na dom,
VPIS

Prijavo na UL lahko oddajo kandidati, ki se niso uvrstili v nobenega
od v prvi prijavi naštetih študijskih
programov ali se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku.

na fakultetah in akademijah UL,
ki bodo razpisale prosta vpisna
mesta

DRUGA PRIJAVA
(na spletnem portalu eVŠ)
od 9. do 11. septembra 2020

(najkasneje dva meseca
od popolne vloge)

SKLEP O PRIZNANJU

POSTOPEK PRIZNAVANJA
SREDNJEŠOLSKE IZOBRAZBE

14. in 15. februar 2020

INFORMATIVNI DAN

Prijavno-sprejemni postopek
tujih državljanov iz držav nečlanic EU in
Slovencev brez slovenskega državljanstva

