Dokazila, potrebna za postopek prijave za vpis in priznavanja tujega izobraževanja

Opis priloge

Legalizacija
Brez legalizacije

1. Sken ali fotografija listin/e o zaključenem izobraževanju v
tujini, za katerega želite, da se prizna za obravnavo v prijavnosprejemnem postopku, brez legalizacije.
Verodostojnost kopije listine o izobraževanju bomo preverjali
pri izdajatelju izvirne listine oz. pristojnemu organu države
izvora listine s strani visokošolskega zavoda.
V kolikor visokošolski zavod ne bo mogel potrditi
verodostojnosti listine, se bo kandidate/-ke pozvalo, naj
pošljejo:
Original listin/e o zaključenem izobraževanju v tujini, za
katerega želite, da se prizna za obravnavo v prijavnosprejemnem postopku, ki je legaliziran po predpisih in glede
na državo izvora.
Zahteve po legalizaciji glede na državo izvora listin/e:

Splošen seznam za ostale države

Apostille
Države podpisnice Haaške
konvencije:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Republika Avstrija
Republika Bolgarija
Republika Bosna in
Hercegovina
Češka republika
Francija
Grčija
Republika Hrvaška
Republika Madžarska
Republika Romunija
Republika Severna
Makedonija
Republika Srbija

Zakon o legalizaciji listin v
mednarodnem prometu
Vse ostale države

https://www.hcch.net/en/instr
uments/conventions/statustable/?cid=41
Pristojni organi za
legalizacijo:
https://www.hcch.net/en/instr
uments/conventions/authoriti
es1/?cid=41

2. Sken ali fotografija prevoda listine o izobraževanju iz prve točke v slovenski ali angleški jezik, če zapis na listini ni v latinici in je zapisana v rokopisu
(zadostuje kopija prevoda, ki jo je opravil sodno zaprisežen tolmač). Glede potrebe po prevodu listine se pozanimajte na recognition@uni‐lj.si.

3. Sken ali fotografijo dokazil/a o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med izobraževanjem (na primer razredna spričevala za vsa
leta srednje šole) in prevod spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole v slovenski ali angleški jezik, če zapis na listini ni v latinici in je zapisana v rokopisu
(zadostuje kopija prevoda, ki jo je opravil sodno zaprisežen tolmač). Glede potrebe po prevodu listine se pozanimajte na recognition@uni‐lj.si.
4. Sken ali fotografija lastnoročno podpisanega (kandidatov podpis) kronološkega opisa izobraževanja, relevanten za vpis pri nadaljevanju izobraževanja.
5. Sken ali fotografija dokazil/-a o opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na ustrezni ravni ali ustrezno drugo dokazilo – samo v primerih, ko je to vpisni
pogoj za študijski program. Več informacij o drugih ustreznih dokazilih: http://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani.
6.
6. Sken ali fotografija osebnega dokumenta:
- državljani držav članic EU: osebna izkaznica ali potni list (stran z osebnimi podatki kandidata),
- tuji državljani iz držav nečlanic EU: potni list (stran z osebnimi podatki kandidata).

