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1.

Prijava za vpis

Izbira razpisa za vpis in vrste prijave za vpis

Za prikaz razpisov za vpis z odprtim prijavnim rokom morate iz spustnega menija1 izbrati
državljanstvo in stopnjo študija. Glede na izbrano, se prikažejo razpisi za vpis in prijavni roki ter vrste
prijave, ki imajo razpisana vpisna mesta za izbrani prijavni rok.

1.1 Državljanstvo
Izbrano državljanstvo na tem koraku se prenese na naslednji korak med podatke o državljanstvu in ga
ni mogoče več spreminjati.
Povezava med državljanstvom in razpisanimi vpisnimi mesti:
Vpisna mesta za državljane
Vpisna mesta
Republike Slovenije in
državljane članic Evropske
unije
Državljanstvo
Slovenija
DA
druge države EU
DA
ne EU države
NE
(DA, če ima kandidat stalno
prebivališče v Sloveniji in je
davčni zavezanec Republike
Slovenije.)

Vpisa mesta za Slovence brez
slovenskega državljanstva in za
tujce
NE
NE
DA
(NE, če ima kandidat stalno
prebivališče v Sloveniji in je
davčni zavezanec Republike
Slovenije.)

Privzeta vrednost v polju Državljanstvo je država Slovenija.
Če je izbrana država članice Evropske unije, se pod poljem »Izberi državljanstvo« prikaže dodatno
vprašanje ali ima kandidat že slovenski EMŠO – »Slovenski EMŠO že imam«:
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•

Če je odgovor »Da«, se pojavi dodatno okno za vnos EMŠO številke, ki se v nadaljevanju
pojavi tudi na osebnih podatkih.

•

Če je odgovor »Ne«, se bo v nadaljevanju izpolnjevanja prijave v ozadju prijave za vpis
avtomatsko kreirala 13‐mesta identifikacijska številka kandidata, ki se bo izpisala na izpisu
prijave.

Spustni meni prikličete s klikom na puščico na desnem robu polja ali tako, da začnete tipkati želeno besedo v polje.
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Če je izbrana tuja država, ki ni članica Evropske unije, se na zaslonu prikažeta dodatni vprašanji, na
katere mora kandidat odgovoriti z da ali ne – to sta vprašanji:
• Sem Slovenec(ka) brez slovenskega državljanstva
• Izpolnjujem oba pogoja, imam stalno prebivališče v Sloveniji in sem davčni zavezanec
Republike Slovenije. (Da ste davčni zavezanec v Republiki Sloveniji šteje tudi, če so davčni
zavezanci v Republiki Sloveniji vaši starši ali skrbniki.)

1.2 Stopnje študija
Posamezna stopnja na tem koraku pomeni v nadaljevanju prikaz razpisov za vpis na študijske
programe:
I. prva stopnja:
o dodiplomski visokošolski strokovni študijski programi,
o dodiplomski univerzitetni študijski programi,
o enoviti magistrski študijski programi druge stopnje2,
II. druga stopnja:
o magistrski študijski programi,
III. tretja stopnja:
o doktorski študijski programi.

1.3 Vrsta prijave
Vrsto prijave izberete tako, da v besedilu izbranega razpisa za vpis preverite pogoje in merila za vpis.
Pregled možnih vrst prijave glede na izbrano stopnjo študija:
Vrsta prijave
Vpis po merilih za
Vpis v 1. letnik
Stopnja
prehode
Prva stopnja
DA
DA
Druga stopnja
DA
DA
Tretja stopnja
DA
DA

Vzporedni vpis
DA
DA
NE

Vpis za
diplomante
DA
NE
NE

Nadaljevanje z izpolnjevanjem prijave:
Shrani vnesene podatke na tem koraku in odpre naslednji korak prijave za vpis.
Prekine vnos izpolnjevanja prijave in se vrne na vhodno stran v prijavo ali na seznam
aktivnih vlog.
2

Glede razpisa za vpis, pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa se za enovite magistrske študijske programe druge
stopnje uporabljajo določbe Zakona o visokem šolstvu za univerzitetne študijske programe prve stopnje.

