PRIJAVNO-SPREJEMNI POSTOPEK ZA VPIS V PRVI LETNIK ŠTUDIJA ZA TUJE DRŽAVLJANE IZ DRŽAV NEČLANIC
EVROPSKE UNIJE IN SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA
VPISNA MESTA

IZVAJALEC POSTOPKA ZA VPIS V PRVI LETNIK
Postopek za vpis v prvi letnik dodiplomskega študija na
Univerzi v Ljubljani izvaja Visokošolska prijavno-informacijska
služba Univerze v Ljubljani.

INFORMACIJE O PRIJAVNO-SPREJEMNEM
POSTOPKU ZA VPIS V PRVI LETNIK
Osebno: Visokošolska
prijavno-informacijska
Univerze v Ljubljani

služba

Kongresni trg 12, Ljubljana, p. p. 524, 1001 Ljubljana
Telefonsko: *386 1 241-85-85,
*386 1 241-85-86
Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.00 osebno
in od 12.00 do 15.00 po telefonu
Po e-pošti: admission@uni-lj.si

ŠTUDIJSKI PROGRAMI
V elektronski objavi Razpisa za vpis v študijskem letu
2019/2020 (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 1.
februar 2019) so objavljeni študijski programi in pogoji za vpis v
prvi letnik prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih
programov druge stopnje, ki jih izvajajo visokošolski zavodi
Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na
Primorskem, Univerze v Novi Gorici ter javni in koncesionirani
samostojni visokošolski zavodi. Informacije o posameznih
študijskih programih in o študiju na posameznem
visokošolskem zavodu kandidati dobijo na spletnih straneh
fakultet in akademij: https://www.uni-lj.si/studij/clanice/.
Za vpis v določene študijske programe morajo kandidati
opraviti tudi preizkus posebnih nadarjenosti, sposobnosti
in spretnosti. Študijski programi, ki na Univerzi v Ljubljani
zahtevajo preizkus ter datumi preizkusov se objavijo v Razpisu
za vpis v študijskem letu 2019/2020 (elektronska objava MIZŠ)
https://www.uniin
na
spletni
strani
lj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki/. Študijski programi, ki
se izvajajo v angleškem jeziku:
• študijski program Univerzitetna poslovna in ekonomska šola
(Ekonomska fakulteta)
• študijska programa Geologija in Inženirstvo materialov
(Naravoslovno-tehniška fakulteta), če bo vpisanih najmanj 15
študentov.

Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in
tuje državljane iz držav nečlanic EU za Univerzo v Ljubljani se
objavijo v Razpisu za vpis v prvi letnik v študijskem letu
2019/2020 (elektronska objava MIZŠ) in na spletni strani
https://www.unilj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki/slovenci_brez_in_tujci.
Tuji državljani s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji (RS),
ki so sami oziroma vsaj eden od staršev/skrbnikov rezidenti RS
za davčne namene ter osebe s priznano mednarodno zaščito
in prosilci za mednarodno zaščito, se prijavijo v prijavnih rokih
in na vpisna mesta za slovenske državljane in državljane držav
članic EU. Informacije o prijavno-sprejemnem postopku so
objavljene na spletni strani https://www.unilj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki/slovenci_eu

PRIJAVA
PRVI PRIJAVNI ROK
Kandidati oddajo prijavo od 12. februarja do 19. aprila 2019.
Prijavo oddajo v elektronski obliki v slovenskem ali angleškem
jeziku na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava
ali http://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=en. Kandidati, ki se
prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z
uporabniškim imenom in geslom) pošljejo natisnjen in podpisan
prijavni obrazec priporočeno po pošti do 24. aprila 2019
pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi.
V prijavi po prednostnem vrstnem redu napišejo največ tri
študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere
izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih v razpisu za
vpis, izpolnjevali pogoje za vpis.
Pomemben je vrstni red zapisanih študijskih programov
(študijskih želja), saj bo kandidat uvrščen v prvega, za
katerega bo izpolnil vpisne pogoje in v primeru omejitve vpisa
dosegel minimalno število točk, potrebnih za uvrstitev.
Komunikacija s kandidati
Pisno obvestilo o prijavno-sprejemnem postopku v prvem roku
kandidati dobijo po pošti in e-pošti v maju in juniju 2019.

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV
Kandidati, ki so srednjo šolo končali v tujini, pošljejo:
- original listine o opravljenem izobraževanju, za katero želijo,
da se prizna pravica dostopa, prijave in obravnave v
postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja. Original mora
biti legaliziran na podlagi Haaške konvencije iz leta 1961 (na
sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo

pridobljeno), žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen, oz.
Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu,
- neoverjeno kopijo listine o opravljenem izobraževanju,
- sodno overjen prevod originala listine o izobraževanju in
spričeval v slovenski ali angleški jezik (na zahtevo
pooblaščene osebe),
- overjeni
kopiji
spričeval
zadnjih
dveh
letnikov
srednješolskega izobraževanja in neoverjene kopije spričeval
ostalih letnikov,
- lastnoročno podpisan kronološki opis izobraževanja,
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenščine na ravni B2 (za
študijske programe Akademije za gledališče, radio, film in
televizijo, Fakultete za farmacijo, Fakultete za upravo,
Medicinske fakultete, Pravne fakultete in Zdravstvene
fakultete; program Novinarstvo na Fakulteti za družbene
vede, programe Slovenistika, Primerjalna književnost in
literarna teorija, Psihologija na Filozofski fakulteti ter za
program Pedagoška matematika na Fakulteti za matematiko
in fiziko). Kandidati, ki so prijavljeni v študijske programe
drugih univerz, naj preverijo zahtevo po opravljenem izpitu iz
slovenščine, angleščine oz. italijanščine v razpisu za vpis.
Kopije spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole morajo biti
overjene pri notarju, uradni osebi upravne enote ali pri uradni
osebi VPIS UL.
Kandidatom, ki že imajo odločbo o nostrifikaciji v tujini
pridobljenih šolskih spričeval, pridobljeno po prejšnjih predpisih
pred 21. 1. 2005, ni treba ponovno opravljati postopka
priznavanja. Poslati morajo overjene kopije spričeval zadnjih
dveh letnikov, zaključnega spričevala srednje šole ter original
oziroma overjeno kopijo odločbe.
Diploma o mednarodni maturi (International Baccalaureat IB) in zaključno spričevalo Evropske mature (European
Baccalaureate Certificate) sta enakovredna maturitetnemu
spričevalu v Republiki Sloveniji in zanju ni potreben postopek
priznavanja srednješolske izobrazbe.

ROKI ZA ODDAJO DOKAZIL
Kandidati pošljejo vsa zahtevana dokazila v čim krajšem času
po njihovem prejemu. Rok za izdajo odločbe o priznavanju
srednje šole za namen nadaljevanja izobraževanja lahko traja
do dveh mesecev.
Kandidati v prvem prijavnem roku pošljejo vsa zahtevana
dokazila pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi.
Kandidati morajo poslati vsa dokazila najkasneje do 1.
avgusta
2019.
V
izbirni
postopek
se

PRIJAVNO-SPREJEMNI POSTOPEK ZA VPIS V PRVI LETNIK ŠTUDIJA ZA TUJE DRŽAVLJANE IZ DRŽAV NEČLANIC
EVROPSKE UNIJE IN SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA
vključijo tudi kandidati, ki jim je zaključno spričevalo, izdano po
20. juliju 2019 in jim je odločba o priznanju srednje šole izdana
do vključno 20. avgusta 2019.
V drugem prijavnem roku morajo kandidati poslati vsa dokazila
najkasneje do 14. septembra 2019 fakultetam ali akademijam.

INFORMACIJA O ŠTEVILU PRIJAVLJENIH
KANDIDATOV
Na spletni strani https://www.unilj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki/ se 24. maja 2019
objavijo podatki o številu prijav v posamezne študijske
programe v prvem prijavnem roku, ki jih izvajajo članice
Univerze v Ljubljani.

POSTOPEK PRIZNAVANJA IZOBRAŽEVANJA ZA
NAMEN NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA
Informacije o postopku priznavanja spričeval dobijo kandidati
na spletni strani: http://www.unilj.si/studij/koristne_informacije/priznavanje_tuje_izobrazbe/.
Pooblaščena oseba, ki vodi postopek priznavanja za namen
nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani:
Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12, p. p. 362, 1001 Ljubljana
Tel.: *386 1 241- 85- 85, *386 1 241- 85- 86,
Uradne ure: od ponedeljka do petka od 9.00 do 11.00
osebno in od 12.00 do 15.00 po telefonu
E-pošta: recognition@uni-lj.si

IZPIT IZ SLOVENŠČINE
Kandidati lahko opravijo izpit iz slovenščine v Sloveniji ali v
tujini, na jezikovnih šolah, ki omogočajo izpit iz slovenščine na
ravni B2. V okviru Univerze v Ljubljani ga lahko opravijo na
Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik:
Univerza v Ljubljani
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana
Tel.: *386 1 241-86-77
Uradne ure: vsak delovnik od 9.00 do 11.00 in od 14.00 do
15.00, vsako prvo sredo v mesecu do 17. ure
E-pošta: center-slo@ff.uni-lj.si
Spletna stran: http://www.centerslo.si/

OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO
Če število prijavljenih kandidatov za vpis presega število
razpisanih vpisnih mest, lahko visokošolski zavodi sprejmejo
sklep o omejitvi vpisa. Informacije o omejitvi vpisa v prvem
prijavnem roku se objavijo 21. junija 2019 na spletni strani
https://www.unilj.si/studij/prijavno_sprejemni_postopki/Slovenci_brez_in_tujci/.

IZBIRNI POSTOPEK
Če je za določen študijski program število prijavljenih
kandidatov bistveno večje od razpisanega števila vpisnih mest,
je lahko sprejet sklep o omejitvi vpisa. Kandidate se izbira po
merilih v skladu z razpisom za vpis. Merila izbire so navedena
v razpisu za vpis pri posameznih študijskih programih.
Postopek vrednotenja srednješolskega uspeha iz tujih
spričeval opravlja Visokošolska prijavno-informacijska služba.

SKLEP O REZULTATU IZBIRNEGA POSTOPKA IN VPIS
Sklep o rezultatu izbirnega postopka v prvem roku
Visokošolska prijavno-informacijska služba pošlje kandidatom
do 6. septembra 2019.
Kandidati se vpišejo do 30. septembra 2019.

DRUGI PRIJAVNI ROK
Drugi prijavni rok bo na Univerzi v Ljubljani potekal od 11. do
13. septembra 2019 na fakultetah in akademijah, ki bodo
razpisale prosta vpisna mesta. Na spletnem portalu eVŠ se
lahko prijavijo kandidati, ki se v izbirnem postopku prvega
prijavnega roka niso uvrstili v nobenega od v prijavi navedenih
študijskih programov, bodisi zaradi neizpolnjevanja vpisnih
pogojev, bodisi zaradi premajhnega števila točk v primeru
omejitve vpisa. Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega
digitalnega potrdila, pošljejo natisnjen in podpisan prijavni
obrazec priporočeno po pošti do 14. septembra 2019
fakultetam ali akademijam.

ŠOLNINA
Tuji državljani iz držav nečlanic Evropske unije, ki nimajo
sklenjenega sporazuma z RS o sodelovanju na področju
izobraževanja, plačajo šolnino za redni dodiplomski študij.
Šolnino plačajo praviloma v celoti ob vpisu na fakulteto za
tekoče študijsko leto. Višino šolnine določi visokošolski zavod
in je enaka šolnini za izredni študij za državljane RS.
Cenik je objavljen na spletni strani http://www.unilj.si/studij/cenik_storitev_za_studente. Šolnina ne vključuje
obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zavarovanje je treba
urediti pred začetkom študija.
Šolnine za redni dodiplomski študij ne plačajo:

• tuji državljani s stalnim bivališčem v RS, ki so sami oziroma
starši/skrbniki rezidenti RS za davčne namene in osebe s
priznano mednarodno zaščito ter prosilci za mednarodno
zaščito,
• Slovenci brez slovenskega državljanstva, štipendisti Javnega
štipendijska, razvojnega, invalidskega in preživninskega
sklada RS.
• državljani držav, s katerimi ima RS sklenjene dvostranske ali
večstranske sporazume o sodelovanju na področju
izobraževanja oziroma vzajemnosti (Bosna in Hercegovina,
Črna gora, Kosovo, Makedonija, Srbija).
Šolnino za izredni študij plačajo vsi tuji državljani.

ŠTIPENDIJE
Podatke o štipendijah dobijo kandidati na naslovu:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
Republike Slovenije
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
Tel.: *386 1 434-10-81
E-pošta: info@sklad-kadri.si
Spletna stran: http://www.sklad-kadri.si

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Informacije o zdravstvenem zavarovanju dobijo kandidati na
fakultetah in akademijah ter na pristojni Območni enoti Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Spletna stran: www.zzzs.si

STANOVANJE V LJUBLJANI
Informacije o stanovanju dobijo kandidati na naslovu:
Študentski dom Ljubljana
Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Tel.: *386 1 242 10 00
E-pošta: studentski.domovi@siol.net
Spletna stran: www.stud-dom-lj.si
Zavod Študentska svetovalnica, Brezplačna
posredovalnica sob m2,
Kersnikova 4, 1000 Ljubljana
Tel.: *386 1 438-02-53
E-pošta: info@svetovalnica.com
Spletna stran: www.mkvadrat.si

DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE V SLOVENIJI
Informacije o dovoljenju za prebivanje in izdaji vizumov dobijo
kandidati na spletnih straneh:
www.mzz.gov.si; http://e-uprava.gov.si; www.mnz.gov.si.

