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Navodila za Slovence brez slovenskega državljanstva  
za prijavo na študijske programe 2. stopnje  

Filozofske fakultete Univerze v Mariboru 
 
 

ČASOVNICA  

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

 do 8. 9. 2022 do 23.59 ure 

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,  
– dokazilo o morebitnih 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 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). 
 
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. 

8. 9. 2022 
Kandidati vsa k prijavi 
zahtevana dokazila vlagajo 
po elektronski poti preko 
informacijskega sistema 
eVŠ 
 
 
 
 
8. 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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ČASOVNICA  
 V kolikor bodo po zaključenem prvem prijavnem roku ostala nezapolnjena vpisna mesta, jih lahko fakulteta ponudi 
kandidatom v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki bo trajal od 21. 9. 2022 do najkasneje 22. 9. 2022 
do 12. ure. 

PRIJAVNI ROK ZA ZAPOLNITEV PROSTIH VPISNIH MEST: 
Prijava prek spletnega portala eVŠ:  
https://portal.evs.gov.si/prijava/  (slovenski jezik) 
https://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=en  (angleški jezik) 

 21. 9. 2022 do 22. 9. 2022 
do 12. 00 ure 

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,  
– dokazilo o morebitnih 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 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). 
 
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. 

22. 9. 2022 do 12.00 ure 
Kandidati vsa k prijavi 
zahtevana dokazila vlagajo 
po elektronski poti preko 
informacijskega sistema 
eVŠ 
 
 
 
 
22. 9. 2022 do 12.00 ure 
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 ŠTUDENTOM 1. STOPNJE FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V 
MARIBORU 
 

Rok diplomiranja za kandidate, ki se bodo prijavili v 1. prijavnem roku: do 8. 9. 2022. 
 

a) Študenti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki v študijskem letu 2021/2022 zaključujejo študij na 
1. stopnji brez zaključnega dela (vsi študijski programi razen programa Germanistika) in se bodo prijavili 
za vpis na študijske programe 2. stopnje, morajo oddati popolno vlogo za ugotovitev zaključenega 
dodiplomskega študija najkasneje: 

 
- do vključno 6. 9. 2022, če se prijavljajo za vpis v Prvem prijavnem roku. 
 

- Navodilo o zaključku študija na dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje je objavljeno na spletni 
povezavi: https://ff.um.si/studij/dodiplomski-studij-1-stopnja/zakljucek-studija/  

 
b) Študenti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki v študijskem letu 2021/2022 zaključujejo študij na 

1. stopnji s pripravo in zagovorom diplomskega dela – univerzitetni enopredmetni študijski program 1. 
stopnje Germanistika, 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 1. 9. 2022, če se prijavljajo za vpis v Prvem prijavnem roku. 
 
 
Navodilo o zaključku študija na dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje je objavljeno na spletni 

povezavi: https://ff.um.si/studij/dodiplomski-studij-1-stopnja/zakljucek-studija/  
 

c) Diplomantom Filozofske fakultete UM 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 Komisijo za študijske zadeve Filozofske fakultete UM. S kandidatom se bo 
sklenila pogodba, na podlagi katere bo lahko opravljal diferencialne izpite, za katere bo po opravljenih izpitih 
prejel potrdilo.  
 
Zadnji rok za oddajo popolne vloge za določitev diferencialnih izpitov 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 
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