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Spoštovani!
Za vse,ki ste se odločili, da nadaljujete izobraževanje, smo pripravili kratka navodila, ki vam bodo olajšala postopek
prijave in vpisa na univerzo ter diagram poteka prijavno-sprejemnega postopka, ki je predstavljen na naslednji strani.
Vse pomembne informacije o prijavi, vpisu, razpisanih študijskih programih in vpisnih pogojih lahko najdete v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2013/2014, ki bo objavljen le
v elektronski obliki 31. januarja 2013.
Navodila:
1.

Prvi prijavni rok poteka od 5. februarja do 5. marca 2013. Prijavite se lahko po pošti z ustreznim prijavnim obrazcem ali v elektronski obliki na spletni strani: www.vpis.um.si, www.vpis.uni-lj.si, www.ung.si, ali www.vpis.upr.si.

2.

Prijavo izpolnite natančno! Podpišite se!

3.

Oddate lahko samo eno Prvo prijavo za vpis. Če študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu,
izvaja visokošolski zavod Univerze v Mariboru, morate prijavo priporočeno poslati na naslov Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v Mariboru. V primeru,da študijski program,v prijavnem obrazcu naveden na
prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Ljubljani, Univerze na Primorskem ali samostojni visokošolski
zavod, pošljete prijavo na naslov Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v Ljubljani, če pa študijski
program, v prijavnem obrazcu naveden na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v Novi Gorici, pošljite
prijavo na naslov Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v Novi Gorici.

4.

Potrdilo o oddani priporočeni pošiljki shranite do zaključka prijavno-sprejemnega postopka.

5.

Ko boste prejeli računalniški izpis o stanju vaše Prve prijave, preverite, ali so navedeni podatki pravilni. Morebitne
napake sporočite VPIS-ni službi.

6.

Na predlog univerz bo Vlada RS konec aprila 2013 potrjevala omejitve za posamezne študijske programe. Informacije o študijskih programih z omejitvijo vpisa bodo objavljene v javnih občilih ter na spletni strani Visokošolske
prijavno-informacijske službe.

7.

Preizkusi nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti bodo na visokošolskih zavodih od 26. junija do 10. julija 2013 v
spomladanskem roku in od 10. do 12. septembra 2013 v jesenskem roku. Obvestila o opravljanju izpitov pošiljajo
visokošolski zavodi, obveščeni pa boste najpozneje pet dni pred izpitom v prvem prijavnem roku, v drugem prijavnem roku pa najpozneje dva dni pred izpitom.

8.

Sklep o rezultatu izbirnega postopka prvega prijavnega roka boste prejeli najpozneje do 25. julija 2013.

9.

Vpisi kandidatov sprejetih v prvem prijavnem roku bodo od 26. julija do 16. avgusta 2013, v drugem prijavnem
roku pa od 25. do 28. septembra 2013. K vpisu boste pisno povabljeni s strani visokošolskih zavodov.
OPOZORILO! Če se vpisa ne boste udeležili, bo štelo, da odstopate od vpisa, vaše vpisno mesto pa se bo kot
prosto vpisno mesto razpisalo v drugem prijavnem roku. Drugi prijavni rok bo potekal od 22. do 29. avgusta
2013. Prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena 21. avgusta 2013. Prijavite se lahko po pošti
z ustreznim prijavnim obrazcem ali v elektronski obliki na spletni strani: www.vpis.um.si, www.vpis.uni-lj.si,
www.ung.si, ali www.vpis.upr.si.

10. Sklep o rezultatu izbirnega postopka boste prejeli najpozneje do 24. septembra 2013.
11. Tretji prijavni rok traja od 1. do 5. oktobra 2013. V tretjem roku se na redni študij lahko prijavijo kandidati, ki so
oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih
študijskih programov in kandidati, ki se prijavljajo na izredni študij. V tretjem roku se lahko prijavijo tudi študenti,
ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili.
V tretjem roku se lahko prijavijo tudi kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program,
ki se ne bo izvajal.
Vse dodatne informacije dobite v visokošolskih prijavno-informacijskih službah slovenskih univerz in na samostojnih
visokošolskih zavodih.
Veliko uspeha!

