Koroška cesta 160
2000 Maribor, Slovenija

Maribor, marec 2017
Navodila za Slovence brez slovenskega državljanstva ter tujce
za prijavo na podiplomske študijske programe
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
PRVI PRIJAVNI ROK
Prvi prijavni rok traja od 13. 3. 2017 do 31. 5. 2017.
Prijava prek spletnega portala eVŠ:
http://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=sl (slovenski jezik)
http://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=en (angleški jezik)
Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidati v spletni aplikaciji eVŠ pritisnejo gumb »POŠLJI«.
V primeru, da tega ne storijo, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna zavržena s sklepom.
Kandidatom predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res poslali v sistem.
Rok za predložitev obrazca prijave na Filozofsko fakulteto (za kandidate, ki se elektronsko prijavljajo brez
kvalificiranega digitalnega potrdila): 5. 6. 2017.

Za pravočasne prispele se štejejo samo prijave, ki so bile:
– do 31. 5. 2017 elektronsko oddane in podpisane z digitalnim potrdilom,
– do 31. 5. 2017 elektronsko oddane, nato pa natisnjene, podpisane in osebno oddane na
fakulteto do 5. 6. 2017,
– do 31. 5. 2017 elektronsko oddane, nato pa natisnjene, podpisane in poslane po pošti na
fakulteto z navadno pošiljko (pri čemer se upošteva datum prispetja in ne datum, ki je
naveden na pošiljki; vsaka pošiljka z navadno pošto se šteje za nepravočasno, če na
fakulteto prispe po 5. 6. 2017),
– do 31. 5. 2017 elektronsko oddane, nato pa natisnjene, podpisane in poslane po pošti na
fakulteto s priporočeno pošiljko (poštni žig priporočene pošiljke z datumom 5. 6. 2017 je v
tem primeru ustrezen, tudi če pošta na fakulteto prispe kasneje od navedenega datuma).
Rok za predložitev prilog k prijavi o izpolnjevanju pogojev za vpis: 22. 6. 2017.
Priloge k prijavi:
– overjena kopija potrdila o diplomiranju,
– potrdilo o opravljenih preizkusih znanja, iz katerega bo razvidna povprečna ocena brez zaključnega
dela in povprečna ocena z zaključnim delom (za kandidate, ki so se prijavili na študijske programe, za
katere bo sprejeta omejitev vpisa),
– dokazilo o morebitnih potrebnih opravljenih diferencialnih izpitih,
– odločba o priznavanju predhodne pridobljene izobrazbe (za kandidate, ki so predhodno izobraževanje
zaključili v tujini),
– potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika za tujce na višji zahtevnostni ravni (za tujce, ki se
vpisujejo na 2. stopnjo).
Obrazec prijave in priloge k prijavi je treba na Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru posredovati
priporočeno po pošti na naslov:
Univerza v Mariboru
Filozofska fakulteta
Koroška cesta 160
2000 Maribor

www.ff.um.si | ff@um.si | t +386 2 22 93 840 | f +386 2 22 93 625 | trr: SI56 0110 0600 0020 393 | id ddv: SI71674705

DRUGI PRIJAVNI ROK
Podatek o prostih vpisnih mestih, ponujenih v 2. prijavnem roku, bo 3. 7. 2017 objavljen na spletnih straneh
Univerze v Mariboru.
Drugi prijavni rok traja od 5. 7. 2017 do 15. 9. 2017.
Prijava prek spletnega portala eVŠ:
http://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=sl (slovenski jezik)
http://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=en (angleški jezik)
Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidati v spletni aplikaciji eVŠ pritisnejo gumb »POŠLJI«.
V primeru, da tega ne storijo, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna zavržena s sklepom.
Kandidatom predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res poslali v sistem.
Rok za predložitev obrazca prijave na Filozofsko fakulteto (za kandidate, ki se elektronsko prijavljajo brez
kvalificiranega digitalnega potrdila): 20. 9. 2017.

Za pravočasne prispele se štejejo samo prijave, ki so bile:
– do 15. 9. 2017 elektronsko oddane in podpisane z digitalnim potrdilom,
– do 15. 9. 2017 elektronsko oddane, nato pa natisnjene, podpisane in osebno oddane na
fakulteto do 20. 9. 2017,
– do 15. 9. 2017 elektronsko oddane, nato pa natisnjene, podpisane in poslane po pošti na
fakulteto z navadno pošiljko (pri čemer se upošteva datum prispetja in ne datum, ki je
naveden na pošiljki; vsaka pošiljka z navadno pošto se šteje za nepravočasno, če na
fakulteto prispe po 20. 9. 2017),
– do 15. 9. 2017 elektronsko oddane, nato pa natisnjene, podpisane in poslane po pošti na
fakulteto s priporočeno pošiljko (poštni žig priporočene pošiljke z datumom 20. 9. 2017 je v
tem primeru ustrezen, tudi če pošta na fakulteto prispe kasneje od navedenega datuma).
Rok za predložitev prilog k prijavi o izpolnjevanju pogojev za vpis: 21. 9. 2017.
Priloge k prijavi:
– overjena kopija potrdila o diplomiranju,
– potrdilo o opravljenih preizkusih znanja, iz katerega bo razvidna povprečna ocena brez zaključnega
dela in povprečna ocena z zaključnim delom (za kandidate, ki so se prijavili na študijske programe, za
katere bo sprejeta omejitev vpisa),
– dokazilo o morebitnih potrebnih opravljenih diferencialnih izpitih,
– odločba o priznavanju predhodne pridobljene izobrazbe (za kandidate, ki so predhodno izobraževanje
zaključili v tujini),
– potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika za tujce na višji zahtevnostni ravni (za tujce, ki se
vpisujejo na 2. stopnjo).
Obrazec prijave in priloge k prijavi je treba na Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru posredovati
priporočeno po pošti na naslov:
Univerza v Mariboru
Filozofska fakulteta
Koroška cesta 160
2000 Maribor
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2. DODATNA NAVODILA IN POJASNILA ŠTUDENTOM 1. STOPNJE FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE
V MARIBORU
a) Študenti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki v študijskem letu 2016/2017
zaključujejo študij na 1. stopnji brez zaključnega dela (vsi študijski programi razen programa
Germanistika in Umetnostna zgodovina) in se bodo prijavili za vpis na študijske programe 2.
stopnje, morajo oddati popolno vlogo za ugotovitev zaključenega dodiplomskega študija
najkasneje:
-

do vključno 24. 8. 2017, če se prijavljajo za vpis v Prvem prijavnem roku,
do vključno 15. 9. 2017, če se prijavljajo za vpis v Drugem prijavnem roku.
Navodilo o zaključku študija na dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje je objavljeno na
spletni povezavi: http://www.ff.um.si/studenti/diplomski-postopek/bolonjska-prvastopnja/index.dot

b) Študenti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki v študijskem letu 2016/2017
zaključujejo študij na 1. stopnji s pripravo in zagovorom diplomskega dela – univerzitetni
enopredmetni študijski program 1. stopnje Germanistika in univerzitetni dvopredmetni
študijski program 1. stopnje Umetnostna zgodovina, in se bodo prijavili za vpis na študijske
programe 2. stopnje, morajo oddati popolno vlogo za ugotovitev zaključenega
dodiplomskega študija – prijavo k zagovoru diplomskega dela in izvode diplomskih del
najkasneje:
-

do vključno 22. 8. 2017, če se prijavljajo za vpis v Prvem prijavnem roku,
do vključno 13. 9. 2017, če se prijavljajo za vpis v Drugem prijavnem roku.
Rok diplomiranja za kandidate, ki se bodo prijavili v 1. prijavnem roku: do 31. 8. 2017.
Rok diplomiranja za kandidate, ki se bodo prijavili v 2. prijavnem roku: do 21. 9. 2017.
Navodilo o zaključku študija na dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje je objavljeno na
spletni povezavi: http://www.ff.um.si/studenti/diplomski-postopek/bolonjska-prvastopnja/index.dot

c) Diplomantom Filozofske fakultete UM, ki bodo diplomirali v študijskem letu 2015/2016 ni
potrebno prilagati dokazil, ker jih bo fakulteta v prijavnem postopku pridobila po uradni
dolžnosti.
3. DIFERENCIALNI IZPITI
Kandidati, ki morajo skladno z razpisnimi pogoji študijskih programov opraviti diferencialne
izpite, morajo pravočasno nasloviti pisno vlogo na fakulteto. S kandidatom se bo sklenila
pogodba, na podlagi katere bo lahko opravljal diferencialne izpite, za katere bo po
opravljenih izpitih prejel potrdilo.
4. TUJCI
Tujci morajo pred vpisom na študijske programe 2. stopnje Filozofske fakultete Univerze v
Mariboru opraviti izpit iz slovenskega jezika za tujce na višji zahtevnostni ravni. Informacije o
opravljanju izpita so objavljene na spletni strani:
http://www.ff.um.si/studenti/informacije/izpit-iz-slovenskega-jezika-za-tujce-visja-raven.dot
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Cenik storitev za študijsko leto 2017/2018 bo objavljen na spletni povezavi:
http://www.ff.um.si/studenti/ceniki/
PODROBNEJŠE INFORMACIJE O PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU
Za vpis na študijske programe 2. stopnje:
Telefon: 02 2293 781
e-pošta: mirjana.skolnik@um.si
Za vpis na študijske programe 3. stopnje:
Telefon: 02 2293 775
e-pošta: gjoko.nikolovski@um.si
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