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Maribor, marec 2022                      

Navodila za Slovence brez slovenskega državljanstva za prijavo na študijske programe 3. 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 31. 5. 2022 do 23.59 

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), 
  

31. 5. 2022 
Kandidati vsa k prijavi 
zahtevana dokazila vlagajo 
po elektronski poti preko 
informacijskega sistema 
eVŠ 
 
 
 
 
  

VPIS SPREJETIH KANDIDATOV Najkasneje do 30. 6. 2022 
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ČASOVNICA  
Podatek o prostih vpisnih mestih, ponujenih v 2. prijavnem roku, bo objavljen na spletnih straneh Univerze v Mariboru. 

DRUGI 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) 

6. 7. 2022 – 8. 9. 2022 do 
23.59 

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), 
 
 

8. 9. 2022 
Kandidati vsa k prijavi 
zahtevana dokazila vlagajo 
po elektronski poti preko 
informacijskega sistema 
eVŠ 
 
 
 
 
 
 

VPIS SPREJETIH KANDIDATOV Najkasneje do 30. 9. 2022  
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3. 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 3. stopnje: 

Telefon: 02 2293 775 
e-pošta: jasna.zolnir@um.si   
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