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Navodila za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU, Slovence brez slovenskega 

državljanstva in državljane držav nečlanic EU – tujce za vpis v višji letnik in na vzporedni študij v 
študijske programe 2. in 3. stopnje 

Filozofske fakultete Univerze v Mariboru 
 

 
1. ČASOVNICA  

1. PRIJAVNI ROK 
Prijava prek spletnega portala eVŠ:  
https://portal.evs.gov.si/prijava/  (slovenski jezik) 
https://portal.evs.gov.si/prijava/?lang=en   (angleški jezik) 

 1. 9. 2022 do 16. 9. 2022 
do 12.00 ure 

ODDAJA VLOGE ZA PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI NA UNIVERZI V MARIBORU za 
kandidate, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik 

do 18. 5. 2022 

ROK ZA PREDLOŽITEV PRILOG K PRIJAVI O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA VPIS 
Priloge k prijavi: 
– potrdilo o diplomiranju ali diplomske listine,  
– potrdilo o opravljenih preizkusih znanja, iz katerega bo razvidna povprečna ocena brez 
zaključnega dela in povprečna ocena z zaključnim delom, – odločba o priznavanju predhodne 
pridobljene izobrazbe (za kandidate, ki so predhodno izobraževanje zaključili v tujini), 
– potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 (za kandidate, ki se vpisujejo 
na vse študijske programe 2. stopnje Slovenski jezik in književnost) in potrdilo o opravljenem 
izpitu iz slovenskega jezika na ravni C2 (za kandidate, ki se vpisujejo na študijski program 
2.stopnje Psihologija). 
– prijavi za vzporedni študij je potrebno priložiti potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v 
višji letnik visokošolskega zavoda, na katerem je že vpisan, potrdilo o povprečni oceni študija 
in soglasje dekana tega visokošolskega zavoda.  
 
Ustrezna dokazila o znanju slovenskega jezika na ravni B2 so: 
a)  potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, 
b) opravljene obveznosti iz predmetov Lektorat slovenščine za tujce 1 in Lektorat slovenščine 
za tujce 2 na FF UM, 
c) spričevalo o zaključeni osnovni šoli v RS ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim 
jezikom, 
d) maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa 
srednjega strokovnega 
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik, 
e) spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem 
izobraževanju ali o 
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom, 
f) diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v RS v študijskem programu, in 
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 
 
Ustrezna dokazila o znanju slovenskega jezika na ravni C2 so: 
a)  opravljen predmet Slovenskega jezika pri splošni maturi ali v zadnjem letniku srednje 
 šole, ko se je predmet predaval,  
b) potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na nivoju C2 oziroma druga 
enakovredna listina. 

16. 9. 2022 
Kandidati vsa k prijavi 
zahtevana dokazila vlagajo 
po elektronski poti preko 
informacijskega sistema 
eVŠ 
 
16. 9. 2022 
Ustrezna dokazila o znanju 
slovenskega jezika na ravni 
B2 ali C2, morajo prispeti 
po elektronski pošti: 
- za vpis na 2. stopnjo na 
elektronski naslov: 
daniela.milosevic@um.si  
 

VPIS SPREJETIH KANDIDATOV  
Najkasneje do 30. 9. 2022 
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2. DODATNA NAVODILA IN POJASNILA KANDIDATOM  

 
Za vpis v višji letnik morate kandidati oddati Vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru na 
Komisijo za študijske zadeve FF UM za priznavanje obveznosti po Merilih za prehode med študijskimi programi 
(Uradni list RS, št. 95/10, 17/11 in 14/19) skladno s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih 
programih Univerze v Mariboru št. 012/2019/2. 

 

Zadnji rok za oddajo popolne vloge za priznavanje obveznosti po Merilih za prehode, za vpis na študijske 
programe 2. stopnje v študijskem letu  2022/2023  je 18. 5. 2022. 

 
4. CENIK 
 
Cenik storitev za študijsko leto 2022/2023 je 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: daniela.milosevic@um.si   

Za vpis na študijske programe 3. stopnje: 
Telefon: 02 2293 775 

e-pošta: jasna.zolnir@um.si   
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