Vpis na študij v letu
2017/2018
Predstavitev staršem in
dijakom Gimnazije Vič

Dnevni red
1. Poklicni maraton 2016 na Gimnaziji Vič

2. Novosti v razpisu za vpis
3. Prijavno-sprejemni postopek za vpis v
študijskem letu 2017/2018 (rokovnik)
4. Vaša vprašanja

Poklicni maraton 2016
•
•
•
•
•
•
•
•

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje 18
Biotehniška fakulteta 27
Ekonomska fakulteta 17
Fakulteta za arhitekturo 14
Fakulteta za elektrotehniko 10
Fakulteta za farmacijo 31
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 21
Fakulteta za matematiko in fiziko (program fizika in
program matematika) 23 + 24

Poklicni maraton 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fakulteta za družbene vede 19
Fakulteta za računalništvo in informatiko 12
Fakulteta za strojništvo 18
Fakulteta za šport 5
Fakulteta za varnostne vede 11
Filozofska fakulteta 23
Medicinska fakulteta 26
Pedagoška fakulteta 17
Pravna fakulteta 12
Zdravstvena fakulteta 18

Nadaljevanje študija
• Prva stopnja:
– Visokošolski strokovni študijski programi
– Univerzitetni študijski programi

• Druga stopnja:
– Magistrski študijski programi
– Enoviti magistrski študijski programi

• Tretja stopnja:
– Doktorski študijski programi

ECTS – European Credit Transfer System
1 kreditna točka je 25-30 ur vloženega dela v študij
(predavanja, vaje, domače samostojno delo

• Struktura študija => (3+2+3) ali (4+1+3);
– 1. stopnja: 3-letna diplomska stopnja = 180 ECTS
– 2. stopnja: 2-letna magistrska stopnja = 120 ECTS
– 3. stopnja: 3-letna doktorska stopnja = 180 ECTS
– Izjeme:
• prva in druga stopnja združeni v eno stopnjo - enovit
magistrski študijski program, struktura študija 5+0 (+3)
za naziv magister stroke
• zdravnik ima 6 (+3) in dobi strokovni naziv doktor
medicine

Pomembno v razpisu za vpis
 objava razpisa za vpis le v e-obliki;
 postopek prijave e-prijava na eVŠ z digitalnim
podpisom ali geslom in sprememba v drugem roku;
 kandidati s posebnim statusom – 90 % točk
 (prijava do 3.7.2017-prvi rok in 29.8.2017-drugi rok)
 nov način točkovanja za gimnazije in strokovne šole
 Spremembe Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi
vpisa v visokem šolstvu

Pomembno v razpisu za vpis
• XII: za že vpisane študente:
Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že
spremenili študijski program, se za redni študij lahko
prijavijo, vendar je za njihov študij predvideno plačilo
šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu
• XIII: prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode)
Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih
Kandidati lahko oddajo več prijav, izpolnjevati pa
morajo pogoje za vpis v prvi letnik

Pomembno v razpisu za vpis
• XIV. Vzporedni študij in študij diplomantov – vpis v 1.
letnik
Diplomanti se vpišejo na redni študij na mesta za diplomante, na
izredni študij pa po obeh postopkih;
Za študij na teh vpisnih mestih je predvideno plačilo šolnine
(skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu)

• XVI. Šolnina se ne zaračuna za dodiplomske in podipilomske
študijske programe druge stopnje z javno veljavnostjo, ki se
izvajajo kot javna služba

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o razpisu za vpis
in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (UL 3/2017)
• 14. člen, 2. odst.: v drugem prijavnem roku se lahko prijavijo
kandidati, ki se niso prijavili v prvem roku ali se niso uvrstili v
noben študijski program ali se niso vpisali v program v
katerega so bili sprejeti ali so se iz programa izpisali do 18. 8.
2017;
• 14. člen, 5. odst.: VZ po končanem prvem prijavnem roku
lahko sprejmejo odločitev, da se študijski program ne izvaja, če
vanj ni bilo sprejeto število kandidatov, določenih z razpisom…
• 14. člen: tretjega prijavnega roka NI!
• 26. člen: dokazila se v 1. in 2. roku pošljejo VPIS-ni službi;

Splošne določbe Razpisa za vpis 2017/2018





•
•
•

X. Dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom:
upravičen razlog
izjemne socialne razmere
status vrhunskega športnika v obdobju, ki se upošteva za
sprejem
za dodelitev statusa - pisna prošnja z dokazili na naslov VPISne službe posamezne univerze najkasneje do:
prvi prijavni rok do 3. 7. 2017
drugi prijavni rok do 29. 8. 2017
status dodeljen v prvem roku se upošteva tudi v drugem roku.

Ustrezne listine za dodelitev posebnega statusa
• Odločba o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo, Strokovno mnenje
komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, Odločba
Centra za socialno delo, Izvid in mnenje strokovne komisije za
razvrščanje otrok in mladostnikov,
• Odločba zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
• Zdravniško potrdilo zdravnika specialista,
• Potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o statusu
kategoriziranega športnika …
• Potrdilo institucije, ki se ukvarja s socialno ogroženimi
osebami, iz katerega so jasno razvidne izjemne socialne
razmere kandidata.

Uvrstitev kandidatov na seznam naknadno sprejetih
 Kandidat s posebnim statusom, ki izpolnjuje splošne pogoje za vpis, je
vključen v redni izbirni postopek skupaj z vsemi drugimi kandidati in se
razvršča v skladu z določili Razpisa za vpis in Pravilnika. Kandidat s posebnim
statusom, ki v rednem izbirnem postopku doseže minimum točk za uvrstitev v
enega od napisanih programov (bonus točk na račun pridobljenega statusa
se v tej fazi izbirnega postopka ne upošteva), je sprejet v ta študijski program
in prejme pisni sklep o rezultatu izbirnega postopka.

 Samo tisti kandidat s posebnim statusom, ki v rednem izbirnem
postopku NI sprejet v NOBENEGA od v prijavi napisanih študijskih
programov, se lahko na seznam naknadno sprejetih uvrsti, če
izpolnjuje splošne pogoje za vpis v študijski program in doseže
najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. Sprejet je v
prvega od napisanih programov v prijavi, za katerega izpolnjuje
splošne pogoje za vpis in dosega 90 % minimuma točk, potrebnih za
uvrstitev.

14. 02. 2017

Visokošolska prijavno-informacijska
služba

IZBIRNI POSTOPEK KANDIDATOV S POSEBNIM
STATUSOM
REDNO RAZVRŠČANJE
Kandidat A:
• 1. želja: EM MEDICINA, UL MF
(doseže 98% min – ni sprejet),
• 2. želja: EM FARMACIJA, UL FFA
(doseže 102 % min – sprejet).
Ni naknadnega razvrščanja z bonusom 90
% od minimuma. V rednem razvrščanju je
sprejet na 2. željo.

14. 02. 2017

NAKNADNO RAZVRŠČANJE Z
BONUSOM 90 % OD MINIMUMA

Kandidat B:
• 1. želja: EM MEDICINA, UL MF
(doseže 92% min – ni sprejet),
• 2. želja: EM FARMACIJA, UL
FFA (doseže 96 % min – ni
sprejet).
Naknadno razvrščanje z bonusom
90 % od minimuma – sprejet je na
1. željo

Visokošolska prijavno-informacijska
služba

PRIJAVNI ROKI
Prvi rok: od 6. februarja do 3. marca 2017
Prva prijava (e-prijava na portalu eVŠ)

Drugi rok: od 22. do 29. avgusta 2017
Druga prijava (e-prijava na portalu eVŠ)
Tretji rok: črtan!!!
Visokošolska prijavno-informacijska
služba

Prva prijava
 od 6. februarja do 3. marca (e-prijava !!!)

 20. aprila: soglasje Vlade RS o omejitvi vpisa
 od 23. junija do 6. julija: preizkusi nadarjenosti,
sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih
( UL AG Glasbena umetnost – samo 19. maja )

 do 25. julija: pošiljanje pisnih sklepov
kandidatom
 od 26. julija do 14. avgusta: vpis sprejetih v
prvem prijavnem roku

Rokovnik- datumi preizkusov (prvi rok)
Visokošolski zavod – program

Datum preizkusa

Veljavnost

Akademija za glasbo – glasbena umetnost

19. maj 2017

Samo za tekoče leto

Akademija za glasbo – glasbena pedagogika

23. junij 2017

Samo za tekoče leto

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

26. junij - 6. julij 2017

Samo za tekoče leto

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

29. junij - 6. julij 2017

Samo za tekoče leto

Biotehniška fakulteta – Krajinska arhitektura

23. junij 2017

Samo za tekoče leto

28. junij - 1. julij 2017

Samo za tekoče leto

27. in 28. junij 2017

Samo za tekoče leto

3. in 4. julij 2017

Samo za tekoče leto

26. junij 2017

Samo za tekoče leto

3. julij 2017

Samo za tekoče leto

27. junij 2017

Samo za tekoče leto

Pedagoška fakulteta – Glasbena pedagogika

27. junij ali 30. junij 2017

Trajna

Pedagoška fakulteta – Likovna pedagogika

28. junij ali 30. junij 2017

Trajna

Pedagoška fakulteta – Športno treniranje

29. junij 2017

Samo za tekoče leto

26. - 28. junij 2017

Samo za tekoče leto

UNIVERZA V LJUBLJANI

Fakulteta za arhitekturo – Arhitektura, Urbanizem
Fakulteta za šport
Naravoslovnotehniška fakulteta – Oblikovanje tekstilij in oblačil
Pedagoška fakulteta – Likovna pedagogika
Zdravstvena fakulteta – Laboratorijska zobna protetika
UNIVERZA V MARIBORU
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
– Arhitektura

SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVOD
Fakulteta za dizajn

14. 02. 2017

Visokošolska prijavno-informacijska
služba

Druga prijava – za nesprejete; za kandidate, ki se
niso prijavili ali za sprejete, ki se niso vpisali v prvem roku;

 21. avgust: Objava prostih vpisnih mest: spletne
strani univerz in na spletnem portalu e-VŠ
 od 22. do 29. avgusta (e-prijava na portalu e-VŠ)
 od 6. do 8. septembra: opravljanje preizkusov
posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti
 do 25. septembra: sklepi o rezultatu izbirnega
postopka za drugi rok
 od 26. do 30. septembra: vpis sprejetih v drugem
prijavnem roku

e-VŠ prijava - MIZŠ
 https://portal.evs.gov.si/prijava/
 Prijava z digitalnim potrdilom
 Prijava z geslom + natisnjeno, podpisano
prijavo, poslano po pošti - priporočeno

Digitalno potrdilo
• SIGEN-CA - na upravni enoti - brezplačno
• AC NLB
• POŠTA ® CA
• HALCOM-CA
Digitalno potrdilo mora biti izdano
na prijavitelja.
Digitalno potrdilo je enakovreden dokument
osebni izkaznici.

Digitalno potrdilo
• SIGEN-CA je za fizične osebe brezplačna, podeljuje jo
Ministrstvo za notranje zadeve. Več informacij na:
http://www.sigen-ca.si/pridobitev_fizicni.php
Uporabite lahko vsa spletna kvalificirana digitalna
potrdila za fizične osebe uradnih overiteljev v
Republiki Sloveniji. To so:
• Pomembno: Upoštevajte, da je za pridobitev
digitalnega potrdila treba do 10 dni od oddaje vloge.
Glede namestitve digitalnega potrdila upoštevajte
navodila overitelja.

Razpis za vpis Univerze v Ljubljani
Samostojni visokošolski zavodi
• Število razpisanih mest - 9412
• Redni študij: - 8197
• Izredni študij: - 1215

 23 fakultet in 3 akademije
 13 samostojnih visokošolskih zavodov

Podatki za pridobivanje informacij
 Spletna stran Gimnazija Vič www.gimvic.org

 Publikacija Analiza prijave in vpisa je
objavljena na spletni strani www.vpis.uni-lj.si
 Spletna stran Univerze v Ljubljani www.uni-lj.si
in Univerze v Mariboru www.uni-mb.si

Vaša vprašanja?

