
UNIVERZA V MARIBORU

TARIFNI DEL CENIKA UNIVERZE V MARIBORU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022 TABELA 2
- DRUGI PRISPEVKI ZA ŠTUDIJ PO ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH Z JAVNO VELJAVNOSTJO

I. PRISPEVKI, ki se obračunavajo po taksah, ki jih določa Zakon o upravnih taksah (ZUT - I, Ur.l.RS 32/2016) 
 - vrednosti taksnih tarif so določene v EUR in veljajo  od 21. 5. 2016

Cena 2021
(v EUR brez DDV)

I.1. POTRDILA Tarifna številka
- izdaja potrdila za odkup delovne dobe ali uveljavljanja študijskih let 4 4,50
- posredovanje osebnih podatkov študentov iz uradnih evidenc 4 4,50
- izdaja drugih potrdil na podlagi uradnih evidenc 4 4,50
- izdaja drugih potrdil na podlagi posebnega ugotovitvenega postopka 4 4,50
I.2. IZDAJA DVOJNIKOV
- izdaja dvojnikov diplome 6 1,80
- izdaja dvojnikov priloge k diplomi 6 1,80
- posredovanje osebnih podatkov iz evidenc o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju 6 1,80
I.3. SKLEPI
- izdaja sklepa o izdaji dvojnika diplome 3 18,10
- izdaja sklepa o izdaji dvojnika priloge k diplomi 3 18,10
- izdaja sklepa o določitvi pogojev za nadaljevanje študija 3 18,10
- izdaja sklepa o priznavanju učnih enot 3 18,10
- izdaja drugih sklepov 3 18,10

Po 7. točki 24. člena ZUT so študenti oproščeni plačila takse za dokumente in dejanja v zvezi s šolanjem.

II. PRISPEVKI, ki se obračunavajo po taksah, skladno s tarifo Univerze v Mariboru - 
vrednost točke za študijsko leto 2020/2021 znaša 0,335 EUR 

Tarifna Število Cena 2021
številka točk (v EUR brez DDV)

III.1. IZPITI
- četrto (4) in nadaljnja opravljanja izpita I 100 33,5
- opravljanja izpita - za osebe brez statusa I 100 33,5
- komisijski izpit I 200 67,0
- komisijski izpit (brez statusa) I 250 83,8
- diferencialni izpit za študij na 1. stopnji I 100 33,5
- diferencialni izpit za študij na 2. stopnji I 300 100,5
- diferencialni izpit za študij na 3. stopnji I 500 167,5
- preiskus nadarjenosti in motoričnih sposobnosti - za programe LIK.P.,GL.P.,Trener, Arhitektura I 120 40,2
- izpit iz slovenskega jezika in tujega jezika s potrdilom II 300 100,5
- izpit iz slovenskega jezika na srednji zahtevnostni ravni za tujce - s potrdilom, za vpis na UM II 320 107,2
- izpit iz slovenskega jezika na višji zahtevnostni ravni za tujce - ki ustreza stopnji C2 - s potrdilom, za vpis na UM II 320 107,2
- izpit iz tujega jezika za podiplomske študente II 200 67,0
- Interni izpit iz angleškega in nemškega jezika za kandidate, ki ne dosegajo jezikovnih zmožnosti v angleščini/nemščini na ravni B2 II 160 53,6
- izbirni izpit za vpis na podiplomski študij II 750 251,3
- ostali posebni izpiti II 150 50,3
III.2. IZVEDBA PREDMETA Z IZPITOM
- izvedbo predmeta z izpitom za 1. študijsko skupino - na 1.  ali na 2. stopnji III 800 268,0
- izvedbo predmeta z izpitom za 2. študijsko skupino - na 1.  ali na 2. stopnji III 900 301,5
- izvedbo predmeta z izpitom za 3. študijsko skupino - na 1.  ali na 2. stopnji III 1000 335,0
- izvedbo predmeta z izpitom za 4. študijsko skupino - na 1.  ali na 2. stopnji III 1100 368,5
- izvedbo predmeta z izpitom za 5. študijsko skupino - na 1.  ali na 2. stopnji III 1200 402,0
- izvedbo predmeta z izpitom za 6. študijsko skupino - na EMAG stopnji III 1300 435,5
- izvedba predmeta z izpitom - na 3. stopnji III 1500 502,5
- izvedba računalniških vaj (za osebe brez statusa)  III 500 167,5
- izvedba laboratorijskih ali kliničnih vaj (za osebe brez statusa)  III 750 251,3
- izvedba lektoratov/lektorskih vaj (za osebe brez statusa) III 900 301,5
- priprava na diferencialni izpit na 1. in 2. stopnji z izpitom III 480 160,8
- priprava na diferencialni izpit na 3. stopnji z izpitom III 630 211,1
III.3. OSTALI STROŠKI
- diplomiranje (mapa za diplomsko listino,...) IV 50 16,8
- izdajo dvojnika študentske izkaznice IV 20 6,7
III.4. STROŠKI POSTOPKA ZA IZVOLITEV V NAZIV
- prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj V 6000 2.010,0
- ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj V 4650 1.557,8
- izvolitev v naziv visokošolski sodelavec in ostale nazive V 3650 1.222,8
III.5. PRIZNAVANJE IN VRENOTENJE IZOBRAŽEVANJA
- dopolnilni izpit VI 800 268,0
- stroški postopka ugotavljanja in priznavanja znanj in spretnosti pred vpisom oz. med študijem VI 500 167,5
- preverjanje ali ocenjevanje izdelkov in storitev VI 650 217,8

- prispevek za pripravo in zagovor diplomskih in magistrskih del ter doktorske disertacije za osebe brez statusa (za redni in izredni študij) VI 250 83,8
III.6. STROŠKI STROK.POROČEVALCEV V POSTOPKU IZVOLITVE V NAZIV
-  pri postopku prve izvolitve v naziv visokošolski učitelj VII 1000 335,0
-  pri postopku ponovne izvolitve v naziv visokošolski učitelj VII 800 268,0
-  pri postopku izvolitve v naziv visokošolski sodelavec in ostale nazive VII 200 67,0

Maribor, 17.06.2021 Predsednik UO UM:
izr. prof. dr. Mitja Gorenak

V cenah ni vključen DDV, ki se zaračunava v skladu z ZDDV.
Tarifni del cenika storitev UM za študijsko leto 2021/2022 je sprejel UO UM na svoji   4 . redni seji dne 17.06.2021.
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