PRIJAVNI ROKI
DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU
1. prijava:
2. prijava:

najkasneje do 6. 9. 2020.
V kolikor bodo po zaključenem prijavnem roku na posameznih študijskih programih
ostala nezapolnjena vpisna mesta, jih lahko fakulteta ponudi kandidatom v posebnem
roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki bo trajal od 21. septembra 2020 do
najkasneje 22. septembra 2020 do 12. ure.

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU
1. prijava:
2. prijava:

najkasneje do 31. maja 2020. Podaljšano do 9. junija 2020
v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bo
fakulteta razpisala, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer od 6. julija 2020
do najkasneje 6. septembra 2020.
Kandidati, ki nameravajo svojo prijavo oddati v drugem prijavnem roku, morajo
upoštevati, da se vpisni postopek morda ne bo končal pravočasno.

ROKI VPISA
Vpis v podiplomske študijske programe se bo opravil po zaključku posameznega roka.
 Prvi prijavni rok:
o najkasneje do 17. septembra 2020 za državljane Republike Slovenije ter državljane držav
članic Evropske unije ter
o najkasneje do 30. junija 2020 za Slovence brez slovenskega državljanstva ter tujce.
 Drugi prijavni rok:
o V drugem prijavnem roku se bo vpis v podiplomske študijske programe opravil najkasneje do
30. septembra 2020. Iz upravičenih razlogov na podlagi pisne vloge kandidata, o katerih
odloči pristojni organ fakultete, pa se bo vpis izvršil najkasneje do 30. oktobra 2020.

ROKI ZA DIPLOMIRANJE OZ. ZA ZAKLJUČEK ŠTUDIJA
 Prvi prijavni rok:
o Državljani republike Slovenije in državljani držav ČLANIC EU: najkasneje do 11. septembra
2020 (rok za oddajo diplome v Službo za študentske in študijske zadeve je 27. 8. 2020)
o Slovenci brez slovenskega državljanstva ter tujci – državljani držav nečlanic EU: najkasneje
do 28. 6. 2020
 Drugi prijavni rok:
o Državljani republike Slovenije in državljani držav ČLANIC EU: najkasneje do 24. septembra
2020 (rok za oddajo diplome v Službo za študentske in študijske zadeve je 16. 9. 2020)
o Slovenci brez slovenskega državljanstva ter tujci – najkasneje do 11. septembra 2020 (rok
za oddajo diplome v Službo za študentske in študijske zadeve je 27. 8. 2020)
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Podatek o tem, katere izmed fakultet bodo študijske programe ponudile tudi v drugem roku, bo za
Slovence brez slovenskega državljanstva ter za tujce objavljen 1. julija 2020. V kolikor bodo za državljane
Republike Slovenije ter državljane držav članic Evropske unije po zaključenem prijavnem roku fakultete
v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest razpisale preostala prosta vpisna mesta, bo
podatek o tem objavljen 17. septembra 2020 na spletnih straneh Univerze v Mariboru.

SPLOŠNA DOLOČILA
PRVA PRIJAVA
Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem
letu 2020/21 oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni
povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava/. Ministrstvo je razpis za vpis objavilo tudi na spletnem
portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/, na katerem so objavljena tudi (pisna in video) navodila za
izpolnjevanje prijave za vpis v slovenskem in angleškem jeziku.
Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave za vpis je Enotni kontaktni center državne
uprave (EKC); e-naslov: ekc@gov.si; tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki); za tel. klice iz
tujine: 00 386 1 478 85 90. EKC nudi prijaviteljem podporo pri težavah pri vstopu v prijavo s kvalificiranim
digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem ter prvo raven pomoči za ostala vprašanja pri
izpolnjevanju e-obrazca prijave za vpis.
Za vprašanja o prijavno-izbirnih postopkih na podlagi podatkov iz razpisa za vpis bo odgovarjalo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (kandidati lahko vprašanja posredujejo na naslov: evsprijava.mvzt@gov.si), za vsa ostala vprašanja (vprašanja v zvezi s pogoji in merili za vpis, priznavanjem
izobraževanja, študijskih programov ipd.) pa se kandidati lahko obrnejo na strokovne službe rektorata
Univerze v Mariboru: poststudy@um.si ali v Službo za študentske in študijske zadeve UM FERI:
poststudy.feri@um.si)
V prvem prijavnem roku se kandidati prijavijo na način, opisan v nadaljevanju. Vsak kandidat lahko ob
prijavi na razpis na Univerzi v Mariboru odda največ 3 prijave, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v
spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V
primeru poskusa četrte in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to opozoril in prijava zanj ne
bo več mogoča. Vrstni red oddanih prijav ni pomemben, saj kandidati z vsako prijavo na razpis
kandidirajo enakovredno. Kandidati lahko svoje prijave do zaključka roka za prijavo po želji spreminjajo
ali brišejo. O vsaki spremembi bodo obveščeni tudi po elektronski pošti, navedeni v svoji prijavi.
Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na tri načine, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, brez
kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) ter z računom avtentikacijske in
avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun).

 DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU
Če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca
ne pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter
oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 6. septembra 2020. Na fakulteto Univerze
v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po elektronski poti
posredovati priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.
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Če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim
imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do 6.
septembra 2020., nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po
pošti na naslov fakultete Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program (naslov je naveden
v levem zgornjem kotu za vsako posamezno prijavo), in sicer do 10. septembra 2020. Vsaka
oddaja po roku bo onemogočena. Zaradi spremenjenih okoliščin (COVID-19) zadostuje prijava
za vpis oddana le elektronsko na portalu eVŠ. Priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta,
kandidati prav tako posredujejo po elektronski poti.
Če se kandidati prijavljajo z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun),
se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom
in poslana v eVŠ do 6. septembra 2020. Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski
program, morajo kandidati po elektronski poti posredovati priporočeno poslati le priloge, ki jih
zahteva posamezna fakulteta.
Kot pravočasna se upošteva:
 Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 6.
septembra 2020.
 Prijava, ki je bila izpolnjena z uporabniškim imenom in geslom in oddana v eVŠ do 6.
septembra 2020., natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v
eVŠ, podpisana in osebno dostavljena ali priporočeno poslana po pošti na naslov fakultete
UM, ki razpisuje študijski program, do 10. septembra 2020. Zaradi spremenjenih okoliščin
(COVID-19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko na portalu eVŠ.
 Prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 6. septembra 2020.
OPOZORILO
Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidati v spletni aplikaciji eVŠ pritisnejo gumb
»POŠLJI«. V primeru, da tega ne storijo, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna zavržena
s sklepom. Kandidatom predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo
res poslali v sistem. O pravilno oddani prijavi kandidati prejmejo potrdilo na naslov elektronske
pošte, navedene na prijavnem obrazcu.

 SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU:
Če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca
ne pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter
oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 31. maja 2020 (podaljšano do 9. junija
2020). Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po
elektronski poti posredovati priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.
Če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim
imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do 31. maja
2020 (podaljšano do 9. junija 2020)., nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali
priporočeno poslati po pošti na naslov fakultete Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski
program (naslov je naveden v levem zgornjem kotu za vsako posamezno prijavo), in sicer do 5.
junija 2020. Vsaka oddaja po roku bo onemogočena. Zaradi spremenjenih okoliščin (COVID19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko na portalu eVŠ. Priloge, ki jih zahteva
posamezna fakulteta, kandidati prav tako posredujejo po elektronski poti.
Če se kandidati prijavljajo z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun),
se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom
in poslana v eVŠ do 31. maja 2020 (podaljšano do 9. junija 2020). Na fakulteto Univerze v
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Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po elektronski
posredovati priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.

poti

Kot pravočasna se upošteva:
 Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 31. maja
2020 (podaljšano do 9. junija 2020).
 Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do 31. maja 2020 (podaljšano do 9. junija
2020)., natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ,
podpisana in osebno dostavljena ali priporočeno poslana po pošti na naslov fakultete UM,
ki razpisuje študijski program, do 5. junija 2020. Zaradi spremenjenih okoliščin (COVID19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko na portalu eVŠ.
 Prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 31. maja 2020 (podaljšano
do 9. junija 2020).
OPOZORILO
Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidati v spletni aplikaciji eVŠ pritisnejo gumb
»POŠLJI«. V primeru, da tega ne storijo, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna zavržena
s sklepom. Kandidatom predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo
res poslali v sistem. O pravilno oddani prijavi kandidati prejmejo potrdilo na naslov elektronske
pošte, navedene na prijavnem obrazcu.

OPOZORILA
1. PRIJAVA bo odprta:
a) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce: od objave razpisnega besedila do
najkasneje 31. maja 2020 (podaljšano do 9. junija 2020).
b) za državljane Republike Slovenije in državljane drža članic EU: od objave razpisnega besedila do
najkasneje 6. septembra 2020.
Zadnji rok za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 31. maj 2020 (podaljšano do 9. junija 2020) za
Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce ter 6. september 2020 za državljane Republike
Slovenije in državljane držav članic EU.
Po tem roku spremembe prijav in njihovo brisanje ne bo več mogoče.
Kandidati lahko za vpis na Univerzo v Mariboru v prvem roku pošljejo največ tri prijave.
Fakultete morajo študente, sprejete v prvem roku, vpisati do roka, ki ga vsaka fakulteta določi interno,
vendar ne kasneje kot:
a) do 30. junija 2020 za Slovence brez slovenskega državljanstva ter tujce in
b) do 17. septembra 2020 za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU.
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DRUGA PRIJAVA
V drugem roku za prijavo se lahko prijavijo kandidati:




ki niso oddali prijave v prvem roku,
ki po prvem roku niso bili sprejeti na želeni študij,
ki so se v prvem roku prijavili na študijski program, ki se ne bo izvajal.

Vse ostale kandidate bo sistem opozoril na to, da prijava ni mogoča.
V drugem roku za prijavo se kandidati prijavijo na enak način kot v prvem. Vsak kandidat lahko v drugem
roku ob prijavi na razpis na Univerzi v Mariboru odda zgolj 1 prijavo, pri čemer se za prijavo šteje vsak
vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.).
V primeru poskusa druge in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to opozoril in prijava zanj ne
bo več mogoča. Kandidati lahko svojo prijavo do zaključka roka za prijavo po želji spreminjajo ali brišejo.
O vsaki spremembi bodo obveščeni tudi po elektronski pošti, navedeni v svoji prijavi.
Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na tri načine, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, brez
kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) ter z računom avtentikacijske in
avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun).

 DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU
Državljanom Republike Slovenije in državljanom držav članic EU je na voljo le en prijavni rok. V
kolikor bodo po zaključenem prijavnem roku fakultetam na študijskih programih ostala
nezapolnjena vpisna mesta, jih lahko te kandidatom ponudijo v posebnem roku za zapolnitev še
prostih vpisnih mest.
Če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne
pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s
kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 22. septembra 2020 do 12. ure. Na fakulteto Univerze
v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po elektronski poti
posredovati priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.
Če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim
imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do 22. septembra
2020 do 12. ure., nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali poslati po pošti na naslov
fakultete Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program (naslov je naveden v levem zgornjem
kotu prijave). Fakulteta mora podpisan obrazec prejeti najkasneje 22. septembra 2020 do 18. ure,
ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Vsaka oddaja po roku bo onemogočena. Zaradi spremenjenih
okoliščin (COVID-19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko na portalu eVŠ. Priloge, ki jih
zahteva posamezna fakulteta, kandidati prav tako posredujejo po elektronski poti.
Če se kandidati prijavljajo z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), se
natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in
poslana v eVŠ do 22. septembra 2020 do 12. ure. Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje
študijski program, morajo kandidati po elektronski poti posredovati priporočeno poslati le priloge,
ki jih zahteva posamezna fakulteta.
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Kot pravočasna se upošteva:
 Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 22. septembra 2020
do 12. ure.
 Prijava, ki je bila izpolnjena z uporabniškim imenom in geslom in oddana v eVŠ do 22.
septembra 2020 do 12. ure. , natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem
obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena oz. poslana po pošti na naslov fakultete UM,
ki razpisuje študijski program, do 22. septembra 2020 do 18. ure. Zaradi spremenjenih
okoliščin (COVID-19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko na portalu eVŠ.
 Prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 22. septembra 2020 do 12.
ure.
 SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU:
Če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne
pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s
kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 6. septembra 2020. Na fakulteto Univerze v Mariboru,
ki
razpisuje
študijski
program, morajo
kandidati po
elektronski
poti
posredovati priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.
Če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim
imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do 6. septembra
2020. , nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti na naslov
fakultete Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program (naslov je naveden v levem zgornjem
kotu prijave), in sicer do 10. septembra 2020. Vsaka oddaja po roku bo onemogočena. Zaradi
spremenjenih okoliščin (COVID-19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko na portalu
eVŠ. Priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta, kandidati prav tako posredujejo po elektronski
poti.
Če se kandidati prijavljajo z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), se
natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in
poslana v eVŠ do 6. septembra 2020. Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski
program, morajo kandidati po elektronski poti posredovati priporočeno poslati le priloge, ki jih
zahteva posamezna fakulteta.
Kot pravočasna se upošteva:
 Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 6. septembra 2020.
 Prijava, ki je bila izpolnjena z uporabniškim imenom in geslom in oddana v eVŠ do 6. septembra
2020. , natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ,
podpisana in osebno dostavljena oz. priporočena poslana po pošti na naslov fakultete UM, ki
razpisuje študijski program, do 10. septembra 2020. Zaradi spremenjenih okoliščin (COVID19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko na portalu eVŠ.
 Prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 6. septembra 2020.

VPISNI POGOJI
V podiplomske študijske programe UM FERI se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje,
določene z akreditiranimi študijskimi programi. Vpisni pogoji so za vsak študijski program navedeni v
podrobnem razpisnem besedilu, ki je priloga razpisa, objavljen pa je tudi na spletni strani
http://feri.um.si/studij/programi/.
Za vpis v nekatere študijske programe morajo kandidati, ki prihajajo z drugih strokovnih področij, kot je
bil njihov predhodni študij, opraviti študijske obveznosti (diferencialne izpite), ki so bistvene za
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nadaljevanje študija. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo od
10 do največ 60 kreditnih točk, kandidati pa jih morajo opraviti pred vpisom v študijski program.
Kandidatom priporočamo, da se o diferencialnih izpitih pozanimajo v Službi za študentske in študijske
zadeve UM FERI, kjer bodo dobili informacije o tem, katere diferencialne izpite morajo opraviti ter na
kakšen način. Diferencialni izpiti se plačujejo skladno s tarifnim delom cenika Univerze v Mariboru, ki ga
vsako leto pred objavo potrdi Upravni odbor Univerze v Mariboru.

VPISNA MESTA
Kandidati se prijavijo na razpisana prosta vpisna mesta, ki so za vsak študijski program določena v
razpredelnici z vpisnimi mesti.
Število vpisnih mest za vpis v 1. letnik

Elektrotehnika
Računalništvo in informatika
Medijske komunikacije

Število vpisnih mest za
Število vpisnih mest za
državljane RS in državljane državljane nečlanic EU
članic EU
20
10
20
10
5
3

Število vpisnih mest za vpis po merilih za prehode

Elektrotehnika
Računalništvo in informatika
Medijske komunikacije

Število vpisnih mest za
državljane RS in državljane
članic EU
10
10
1

VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA SKLADNO S POGOJI ZA
HITREJŠE NAPREDOVANJE)
Po merilih za prehode se v 2. letnik lahko vpiše kdor je zaključil:


študijski program za pridobitev magisterija znanosti (sprejet pred 11. 6. 2004) in se mu ob vpisu
prizna 60 ECTS točk



univerzitetni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) in študijski program za pridobitev
specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 ECTS točk.

Prehodi so mogoči med študijskimi programi:


ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oz. učnih izidov;
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med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom
v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS)
iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega
programa.

Komisija za znanstveno-raziskovalno dejavnost UM FERI za vsakega kandidata posebej določi, kateri
predmeti se mu priznajo v zgoraj navedenem obsegu točk ECTS.
Kandidati se za vpis v višji letnik prijavijo na način in v enakih rokih kot študenti, ki se vpisujejo v 1. letnik.

DOKAZILA
Prijava mora vsebovati:
• natisnjeno elektronsko prijavnico (samo v primeru če se prijavljate brez kvalificiranega
digitalnega potrdila),
• kopijo potrdila o diplomiranju; kandidati, ki študija niso zaključili na Univerzi v Mariboru obvezno
priložijo overjeno fotokopijo,
• strukturirano biografijo in bibliografijo,
• s strani mentorja podpisan okvirni program doktorskega študija.
* Če kandidati do poteka prijavnega roka še ne bodo diplomirali, oddajo prijavo brez prilog, v opombo
pa zapišejo okvirni datum diplomiranja
Neodvisno od prijavnega postopka preko spletnega portala eVŠ morajo kandidati dokazila o
izpolnjevanju vpisnih pogojev v fizični obliki posredovati na fakulteto. Kandidati ne pošiljajo izvirnikov
spričeval in drugih dokumentov. Te morajo predložiti na vpogled ob vpisu.
Skladno s 64. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID19 (ZIUOOPE) (Uradni list RS, št. 80/20) se v prijavno vpisnih postopkih za vpis za študijsko leto 2020/21
prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega
podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. Identiteta prijaviteljev se bo
preverjala na podlagi EMŠO (za državljane RS) oziroma kopije osebnega dokumenta (za državljane
ostalih držav članic EU zadostuje osebna izkaznica ali potni list, za državljane držav ne-članic EU pa zgolj
potni list). Pristojni organ visokošolskega zavoda je dolžan pridobiti in preveriti dokazila, potrebna za
prijavo za vpis in priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, kot je določeno s
predpisi, ki urejajo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev in dokumentacijo, ki mora biti priložena vlogi
za priznavanje izobraževanja.
Državljani držav nečlanic Evropske unije, Slovenci brez slovenskega državljanstva ter državljani Republike
Slovenije, držav članic Evropske unije ter drugih tujih držav, ki so predhodno izobraževanje zaključili v
tujini, morajo, če tega še niso, prijavi priložiti odločbo o priznavanju predhodno pridobljene izobrazbe.

DODATNE INFORMACIJE
poststudy.feri@um.si
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