1. СТУДИРАЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО МАРИБОР
Структурата на додипломските студиски програми, кои се изведуваат како редовни и вонредни студии:

ИНТЕГРИРАНИ МАГИСТЕРСКИ
СТУДИСКИ ПРОГРАМИ
ОД 2. СТЕПЕН

УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИСКИ
ПРОГРАМИ
ОД 1. СТЕПЕН

ВИСОКОШКОЛСКИ СТРУЧНИ
СТУДИСКИ ПРОГРАМИ
ОД 1. STOPNJE

5 или 6 години
300 или 360 ECTS

3 или 4 години
180 или 240 ECTS

3 години
180 ECTS

2. ПРИЈАВА И УПИСИ

5. ЗНАЕЊЕ НА
СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИК

Странците и Словенците без
словенечко државјанство можат
за запишување во 1ва година
на додипломските студии да се
пријават од 5ти февруари до 1ви
јуни 2015.

Предавањата на Универзитетот
во Марибор се изведуваат
на словенечки јазик, затоа
знаење на словенечкиот јазик е
препорачливо.

Електронска пријава на
 E-application in eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava

Високообразовни заводи на УМ,
кои бараат потврда за положен
испит по словенечки јазик:

Државјаните на државите-членки
на ЕУ имаат право до образоване
на високообразовните ѕаводи во
Република Словенија под исти
услови, по иста постапка и во
исти рокови како државјаните на
Република Словенија.

3. ОПШТО УСВОЕНИ
УСЛОВИ ЗА УПИС
ВО 1ва ГОДИНА НА
ДОДИПЛОМСКИТЕ
СТУДИИ
Во 1ва година од додипломските
студии можат да се запишат
странци и Словенци без
словенечко државјанство, доколку
ги исполнуваат следните услови:
 завршено средно образование;
 знаење на словенечки јазик
(гледај точка 5);
 завршена постапка за
признавање на странско
образование за намена
за продолжување на
образованието (гледај точка 7);
 завршена проверка на посебни
надареност, способности и
вештини.

пред уписот во 1. година
додипломски студии:
 Педагошки факултет, освен за
програмот Музичка педагогика
(C);
 Филозофски факултет (С).
 Медицински факултет (*)

4. УВЕРЕНИЈА ЗА
ИСПОЛНУВАЊЕТО НА
УПИСНИТЕ УСЛОВИ
 Заверена копија на исправа, на
која е видливо државјанството;
 судско заверен превод на
исправа, на која е видливо
државјанството;
 заверени копии на
средношколските свидетелства
(дипломата и свидетелствата
на последните две години од
средното образование);
 судско заверени преводи на
дипломата и свидетелствата
за последните две години
од завршеното средно
образование;
 одлука за признавање на
образованието за намена на
продолжување на обрзованието
или одлука за нострификација на
свидетелствата (гледај точка 7);
 потврда за положен испит по
словенечки јазик (гледај ја
точка 5).

пред уписот во 2. година
додипломски студии:
 Машински факултет (O);
 Правен факултет (O);
 Педагошки факултет (програм
Музичка педагогика) (С);
 Факултет за здравствени науки
(O);
 Факултет за безбедносни науки (С)
O – основно ниво; S – средно ниво

Останатите високообразовни заводи
на УМ за упис во додипломските
студиси програми не бараат потврда
за положен испит по словенечки
јазик (Факултет за електротехника,
компјутерски науки и информатика
(FERI), Факултет за градежништво
(FG), Факултет за логистика (FL),
Факултет за енергетика (FE),
Факултет за природни науки
и математика (FNM), Факултет
за економија и бизнис (EPF),
Факултет за организациски науки
(FОV), Факултет за земјоделство и
биосистемски науки (FKBV), Факултет
за хемија и хемиска технологија
(FKKT), Факултет за туризам (FT),
Факултет за здравствени науки (FZV).
* Сите кандидати треба да имаат потврда
ѕа положен испит на ниво C2, нивоа кои
се дефинирани од страна на Заедничката
европска референтна рамка за јазици
(CEFR). Како исполнет услов се смета и
положен словенечки јазик на крајните
тестирања во средно образование
(матурата), потврда дека словенечкиот
јазик бил предмет во последната година
за време на средносто образование
(свидетелство), потврда за положен
испит по словенечки јазик на ниво С2
или друг документ кој е еквивалентен на
гореспоменатите.

6. КУРСЕВИ И ИСПИТИ
ПО СЛОВЕНЕЧКИ
ЈАЗИК
Кандидатите кои имаат завршено
основно или средно образование
во Словенија или имаат завршено
додипломски студии во Словенија,
не треба да полагаат испит за
словенечки јазик.

ОСНОВНО НИВО:
Andragoški zavod Maribor
Maistrova 5, 2000 Maribor
tel.: +386 (0)2 23 41 111
E-mail: info@azm-lu.si

СРЕДНО НИВО:
Filozofska fakulteta UM
Koroška 160, 2000 Maribor
tel.: +386 (0)2 22 93 775
E-mail: gjoko.nikolovski@um.si

8. ШКОЛАРИНИ
Висината на школарината ја
одредува високообразовниот
завод и е иста како школарината за
вонредни студии за државјаните на
Словенија. Школарината студентите
ја плаќаат при уписот на факултет
за тековната студиска година.
Ценовникот е објавен на интернет
страната:
www.um.si/studij/financiranje/Strani/
default.aspx
Од плаќање школарна за
редовни додипломски студии се
ослободени странски државјани
со постојано живеалиште во
Словенија и кои се самите,
односно нивните родители/
старатели се на денот на упис
реѕиденти на РС за даночни
потреби, државјани на ЕУ,
државјани на државите, со
кои има Словенија склучени
договори за соработка.

ОСНОВНО, СРЕДНО И
ВИСОКО НИВО:
Univerza v Ljubljani
Center za slovenščino
kot drugi / tuji jezik
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
тел.: +386 (0)1 241 86 47
E-mail: izpitni.center@ff.uni-lj.si
Интернет страна:
www.centerslo.net

7. ПРИЗНАВАЊЕ
НА СТРАНСКО
ОБРАЗОВАНИЕ
Кандидатите кои имаат придобиено
образование надвор од
Словенија и имаат намера да го
продолжат своето образование
на Универзитетот во Марибор,
е потребно да ги пратат своите
апликации на следната адреса:

UNIVERZA V MARIBORU

Služba za pravne, kadrovske
in splošne zadeve
Slomškov trg 15, 2000 Maribor
со припис ”Priznavanje tujega
izobraževanja”

Информации за постапката на
признавање:
UM, Služba za pravne, kadrovske in
splošne zadeve
Slomškov trg 15, 2000 Maribor
тел.: +386 (0)2 23 55 217
E-mail:
priznavanjeizobrazevanja@um.si,
tea.vorsic@um.si
www.um.si/studij/priznavanje/Strani/
default.aspx

9. ПИСОК НА
ФАКУЛТЕТИ НА УМ

Факултет за економија и бизнис (EPF)
Факултет за електротехника,
компјутерски науки и информатика
(FERI)
Факултет за енергетика (FE)
Факултет за градежништво (FG)
Факултет за хемија и хемиска
технологија (FKKT)
Факултет за земјоделство и
биосистемски науки (FKBV)
Факултет за логистика (FL)
Факултет за природни науки и
математика (FNM)
Факултет за организациски науки
(FОV)
Машински факултет (FS)
Факултет за туризам (FT)
Факултет за безбедносни науки (FVV)
Факултет за здравствени науки (FZV)
Филозофски факултет (FF)
Медицински факултет (MF)
Педагошки факултет (PEF)
Правен факултет (PF)
Интердисциплинарни студиски
програми
Индустриски инженеринг (FERI, FG,
FS и EPF)
Мехатроника (FERI и FS)
Инфрмациска безбедност (FVV и FERI)

10. СМЕСТУВАЊЕ ВО
СТУДЕНТСКИ ДОМ
Студентските домови им
овозможуваат престој на
странските студенти кои се
редовно запишани на Универзитет
во Марибор. Доколку сакате да
престојувате во студентски дом,
испратете е-mail на umsd@um.si
и ќе ви испратиме понатамошни
упатства. Повеќе за студентските
домови можете да најдете на:
www.studentskidomovi.um.si.
На Универзитетот во Марибор
помагаме и при барање на
приватни сместувања:
www.um.si/en/international/erasmus/
Pages/Accommodation.aspx.

