6. TEČAJI IN IZPITI IZ SLOVENSKEGA JEZIKA

8. ŠOLNINE

Kandidatom, ki so končali osnovno in/ali srednjo šolo v
RS ali dvojezično srednjo šolo v tujini ali so že pridobili
diplomo na dodiplomskem študijskem programu v RS
ni potrebno opravljati izpita iz slovenskega jezika.

Višino šolnine določi visokošolski zavod in je enaka
šolnini za izredni študij za državljane RS. Šolnino
kandidati plačajo ob vpisu na fakulteto za tekoče
študijsko leto.
Cenik je objavljen na spletni strani www.um.si/studij/
financiranje/Strani/default.aspx
Plačila šolnine za redni dodiplomski študij so
oproščeni tuji državljani s stalnim prebivališčem v
RS in ki so sami oz. so starši/skrbniki davčni zavezanci
RS, državljani EU, državljani držav, s katerimi ima RS
sklenjene sporazume o sodelovanju.

OSNOVNA RAVEN
Andragoški zavod
Maribor
Maistrova 5
2000 Maribor
tel.: +386 (0)2 23 41 111

SREDNJA RAVEN
Filozofska fakulteta UM
Koroška 160
2000 Maribor
tel.: +386 (0)2 22 93 787

OSNOVNA, SREDNJA IN VISOKA RAVEN
Univerza v Ljubljani
Center za slovenščino kot drugi / tuji jezik
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
tel.: +386 (0)1 241 86 47
E-mail: center-slo@ff.uni-lj.si
Spletna stran: www.centerslo.net

7. PRIZNAVANJE TUJEGA IZOBRAŽEVANJA
Imetnik tuje listine, ki želi nadaljevati izobraževanje na
UM v skladu z Zakonom o priznavanju in vrednotenju
izobraževanja vloži vlogo za priznavanje na naslov:

UNIVERZA V MARIBORU

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

Informacije o postopku priznavanja:
UM, Služba za pravne, kadrovske in splošne zadeve
Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Tel.: +386 (0)2 3 55 221
E-mail: janja.gracnar@um.si
www.um.si/studij/priznavanje/Strani/default.aspx

9. SEZNAM FAKULTET UM
Ekonomsko-poslovna fakulteta (EPF)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko (FERI)
Fakulteta za energetiko (FE)
Fakulteta za gradbeništvo (FG)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (FKBV)
Fakulteta za logistiko (FL)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (FNM)
Fakulteta za organizacijske vede (FOV)
Fakulteta za strojništvo (FS)
Fakulteta za turizem (FT)
Fakulteta za varnostne vede (FVV)
Fakulteta za zdravstvene vede (FZV)
Filozofska fakulteta (FF)
Medicinska fakulteta (MF)
Pedagoška fakulteta (PEF)
Pravna fakulteta (PF)
Interdisciplinarni študijski programi
Gospodarsko inženirstvo (FG, FS in EPF)
Mehatronika (FERI in FS)
Informacijska varnost (FVV)

Ustvari si bodočnost!

INFORMACIJE O VPISU NA
DODIPLOMSKI ŠTUDIJ
UNIVERZE V MARIBORU
ZA TUJE DRŽAVLJANE

VISOKOŠOLSKA
PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA
Slomškov trg 15
2000 Maribor
Slovenija

Tel: 02/ 23 55 263, 02/ 23 55 264
Fax: 02/ 23 55 265
vpis@um.si
www.vpis.um.si

10. BIVANJE V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH
Tuji študenti imajo možnost bivanja v študentskih
domovih, če so štipendisti ministrstva za visoko šolstvo
RS oz. je tako določeno z meddržavnimi sporazumi.
Informacije: www.studentskidomovi.uni-mb.si

Študijsko leto 2013/2014

1. ŠTUDIJ NA UNIVERZI V MARIBORU

OPOZORILO

5. ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA

Univerza v Mariboru je celovita izobraževalna in raziskovalna ustanova, ki si prizadeva za odličnost izobraževanja in povečevanje znanja s pomočjo temeljnih in
aplikativnih raziskav. Sožitje družboslovja, ekonomije,
humanistike, medicine, naravoslovja, pedagoških ved,
prava, tehnike in umetnosti ustvarja najboljše pogoje
za sodelovanje, konkurenčnost in multidisciplinarnost.
Struktura dodiplomskih študijskih programov, ki se izvajajo v obliki rednega in izrednega študija:

Kandidati, ki se želijo vpisati v študijske programe s
preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, se morajo prijaviti do 5. marca 2013.

Predavanja na Univerzi v Mariboru se izvajajo v slovenskem jeziku, zato je znanje slovenskega jezika
priporočljivo.
Visokošolski zavodi UM, ki zahtevajo potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika:

Enoviti magistrski
študijski programi
2. stopnje

5 ali 6 let
300 ali 360 ECTS

(Fakulteta za gradbeništvo (Arhitektura), Pedagoška fakulteta (Glasbena pedagogika, Likovna pedagogika, Športno
treniranje).
Državljani držav članic Evropske unije imajo pravico
do izobraževanja na visokošolskih zavodih v Republiki
Sloveniji pod enakimi pogoji, po enakem postopku in v
enakih rokih kot državljani Republike Slovenije.

3. POGOJI ZA VPIS V 1. LETNIK ŠTUDIJA
Univerzitetni študijski
programi 1. stopnje

3 ali 4 leta
180 ali 240 ECTS

Visokošolski strokovni
študijski programi
1. stopnje

3 leta
180 ECTS

2. PRIJAVA IN VPIS
Tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva se lahko za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija prijavijo
od 5. februarja do 31. julija 2013:
 z obrazcem Application form objavljenim na:
www.vpis.um.si, rubrika Tujci, ki ga s priporočeno
pošiljko pošljejo na naslov: Visokošolska prijavnoinformacijska služba, Univerza v Mariboru, p. p.
246, 2001 Maribor;
 z elektronsko prijavo, ki jo od 5. februarja do 5.
marca 2013 oddajo na: www.vpis.um.si.

V 1. letnik dodiplomskega študija se lahko tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva vpišejo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
 končana štiriletna srednja šola;
 znanje slovenskega jezika (glej točko 5);
 opravljen postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja (glej
točko 7);
 opravljen preizkus posebnih nadarjenosti sposobnosti in spretnosti (glej Opozorilo).

4. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH
POGOJEV
 Overjena kopija listine, iz katere je razvidno drža-

vljanstvo;

 sodno overjen prevod listine, iz katere je razvidno

državljanstvo;
 overjene kopije srednješolskih spričeval (zaključno
spričevalo ter spričevali zadnjih dveh letnikov srednje šole);
 sodno overjeni prevodi zaključnega spričevala ter
spričeval zadnjih dveh letnikov končane srednje šole;
 odločba o priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja ali odločba o nostrifikaciji
spričeval (glej točko 7);
 potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika
(glej točko 5).

pred vpisom v 1. letnik dodiplomskega študija:
 Pedagoška fakulteta, razen za program Glasbena
pedagogika (S);
 Filozofska fakulteta (S).
pred vpisom v 2. letnik dodiplomskega študija:
 Fakulteta za varnostne vede (S);
 Fakulteta strojništvo (O);
 Medicinska fakuteta (S)
 Pravna fakulteta (O);
 Pedagoška fakulteta
(program Glasbena pedagogika) (S);
 Fakulteta za zdravstvene vede (O);
O – osnovna raven; S – srednja raven
Ostali visokošolski zavodi UM za vpis v dodiplomske
študijske programe ne zahtevajo potrdila o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika (FERI, FG, FL,
FE, FNM, EPF, FOV, FKBV, FKKT, FT).

