UNIVERZA V LJUBLJANI
UNIVERZA V MARIBORU
UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UNIVERZA V NOVI GORICI
SAMOSTOJNI VISOKOØOLSKI ZAVODI

Prijava za vpis v øtudijskem letu 2011/2012 za vzporedni øtudij, za
diplomante oziroma za nadaljevanje øtudija po merilih za prehode
Pred izpolnjevanjem preberite razpis za vpis. Podatke vpisujte z VELIKIMI TISKANIMI ŒRKAMI.
Prijavo poøljite na fakulteto, akademijo ali visoko strokovno øolo.

I. OSEBNI PODATKI

(napiøite jih tako, kot so navedeni v rojstnem listu, osebni izkaznici ali potnem listu)

IME
PRIIMEK

DEKLIØKI PRIIMEK

SPOL (obkroæite)

1 - moøki

2 - æenski

ENOTNA MATIŒNA ØTEVILKA OBŒANA (vpiøite v okenca)

9

Tuji(e) dræavljani(ke) vpiøite rojstni datum.
Dan

Mesec

Leto

II. STALNO BIVALIØŒE
ULICA (NASELJE) IN HIØNA ØTEVILKA
POØTA

POØTNA ØTEVILKA (vpiøite v okenca)

TELEFON

DRÆAVA

NASLOV ELEKTRONSKE POØTE (E-mail)

III. NASLOV ZA OBVESTILA

PRENOSNI TELEFON (GSM)

(napiøite le, œe je drugaœen od stalnega bivaliøœa)

IME NASLOVNIKA
PRIIMEK NASLOVNIKA
ULICA (NASELJE) IN HIØNA ØTEVILKA
POØTA

POØTNA ØTEVILKA (vpiøite v okenca)

TELEFON

DRÆAVA

IV. PODATKI O DRÆAVLJANSTVU

(pred izpolnjevanjem obvezno preberite navodila, obkroæite ustrezen odgovor in dopiøite podatke)

1 – sem dræavljan(ka) Republike Slovenije,
2 – sem tuji(a) dræavljan(ka) s stalnim bivaliøœem v Sloveniji in sem (oziroma so starøi/skrbniki)
davœni(a) zavezanec(ka) Republike Slovenije,
6 – sem dræavljan(ka) dræave Evropske unije, dræavljan(ka)
3 – sem tuji(a) dræavljan(ka) s stalnim bivaliøœem v tujini, dræavljan(ka)
4 – sem Slovenec(ka) brez slovenskega dræavljanstva, dræavljan(ka)
5 – imam dvojno dræavljanstvo
in
V. PRIJAVLJAM SE
1–
2–
3–
4–

(obkroæite øtevilko odgovora)

za nadaljevanje øtudija v viøjem letniku,
za vzporedni øtudij,
kot diplomant(ka) za vpis v prvi letnik,
kot diplomant(ka) za vpis v viøji letnik.

.

VI. PRIJAVLJAM SE ZA ØTUDIJ
UNIVERZA V/NA
VISOKOØOLSKI ZAVOD
ØTUDIJSKI PROGRAM IN SMER

LETNIK

1 - prvi

(obkroæite)

2 - drugi

3 - tretji

4 - œetrti

0 - drugo (napiøite)

VRSTA ØTUDIJA

(obkroæite)

1 - univerzitetni

2 - visokoøolski strokovni

NAŒIN ØTUDIJA

(obkroæite)

1 - redni

2 - izredni

KRAJ ØTUDIJA

(napiøite le, œe je zunaj sedeæa visokoøolskega zavoda)

VII. PODATKI O IZOBRAZBI
Visokoøolski zavod, kjer sem vpisan(a) oziroma sem diplomiral(a)
IME VISOKOØOLSKEGA ZAVODA
KRAJ

DRÆAVA

ØTUDIJSKI PROGRAM IN SMER

LETNIK (obkroæite)

1 - prvi

2 - drugi

3 - tretji

4 - œetrti

5 - peti, øesti

6 - absolvent(ka)

0 - drugo (napiøite)
DATUM IZDAJE DIPLOME (vpiøite le, œe ste æe diplomirali)
Dan

V øtudijski program se prijavljam (obkroæite øtevilko odgovora)
1 – kot diplomant(ka) univerzitetnega øtudijskega programa,
2 – kot diplomant(ka) visokoøolskega strokovnega øtudijskega programa,
3 – kot diplomant(ka) viøjeøolskega øtudijskega programa,
4 – kot øtudent(ka) (obkroæite)
1 - prvega

2 - drugega

3 - tretjega

4 - œetrtega

5 - petega, øestega letnika

6 - absolvent(ka)
0 – drugo (napiøite)
Srednjo øolo sem konœal(a) s (obkroæite øtevilko odgovora)
1 – sploøno maturo,
2 – poklicno maturo,
3 – zakljuœnim izpitom po 1. 6. 1995,
4 – zakljuœnim izpitom oziroma srednjeøolsko diplomo pred 1. 6. 1995,
0 – drugo (napiøite)

Mesec

Leto

VIII. DOKAZILA, KI JIH PRILAGAM PRIJAVI (obkroæite)
1 – overjeno fotokopijo originalne diplome univerzitetnega øtudijskega programa,
2 – overjeno fotokopijo originalne diplome visokoøolskega strokovnega programa,
3 – overjeno fotokopijo originalne diplome viøjeøolskega øtudijskega programa,
4 – potrdilo o opravljenih izpitih,
5 – potrdilo visokoøolskega zavoda o opravljenih obveznostih za vpis v viøji letnik,
6 – soglasje matiœnega visokoøolskega zavoda za vzporedni øtudij,
7 – zakljuœno spriœevalo srednje øole,
0 – drugo (napiøite)

IX. OPOMBE

(œe æelite sporoœiti øe kakøen podatek, ki je pomemben pri obravnavi vaøe prijave, napiøite)

S podpisom jamœim za resniœnost podatkov, navedenih v tem prijavnem obrazcu.
Podatke iz te prijave in priloæenih dokazil Visokoøolski zavod zbira, hrani, obdeluje in posreduje v skladu z 82. œlenom Zakona
o visokem øolstvu (Ur.l. RS, øt. 119/06, 64/08, 86/09 in 62/10-ZUPJS) ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.
RS, øt. 94/07) ter Zakonom o centralnem registru prebivalstva (Ur.l. RS, øt. 72/06).

V/Na

......................................................................................................

X. URADNE OPOMBE

dne

(izpolni visokoøolski zavod)

....................................................................

Lastnoroœni podpis

.................................................................................

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA PRIJAVA ZA VPIS ZA VZPOREDNI ØTUDIJ,
ZA DIPLOMANTE OZIROMA ZA NADALJEVANJE ØTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Pred izpolnjevanjem prijavnega obrazca natanœno preberite RAZPIS ZA VPIS V ØTUDIJSKEM LETU 2011/2012 (Objave Ministrstva
za visoko øolstvo, znanost in tehnologijo, Ljubljana, 31. januar 2011).
Razpis za vpis dobite na enotah Zavoda za zaposlovanje, na Ministrstvu za visoko øolstvo, znanost in tehnologijo, na Ministrstvu za
øolstvo in øport, na visokoøolskih zavodih, pri vratarjih Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze
v Novi Gorici in v visokoøolskih prijavno-informacijskih sluæbah. Objavljen je tudi na spletnih straneh
www.vpis.uni-lj.si, vpis.uni-mb.si, www.vpis.upr.si in www.ung.si.
Priporoœamo vam, da za svojo uporabo prijavo fotokopirate.
Prijavo poøljite fakulteti, akademiji ali visoki strokovni øoli, kjer æelite øtudirati.

Roki za oddajo prijave:

·

kandidati(ke), ki se prijavljate za nadaljevanje øtudija po merilih za prehode, oddajte prijavo od 1. do 17. septembra 2011,
razen, œe je pri pozameznem zavodu doloœeno drugaœe;

·

kandidati(ke), ki æelite øtudirati vzporedno ali se prijavljate za øtudij kot diplomanti(ke), oddajte prijavo od 1. do 17.
septembra 2011, œe se prijavljate v øtudijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in
spretnosti, pa oddajte prijavo najkasneje do 8. marca 2011.

Informativni dan, na katerem se boste lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, s øtudijskimi programi, s poklicem, ki si ga
pridobite kot diplomant(ka), z moænostjo zaposlitve, s pogoji za nadaljevanje øtudija itd., bodo visokoøolski zavodi organizirali:

·

v petek, 11. februarja 2011 za kandidate za redni øtudij,

·

v soboto, 12. februarja 2011 za kandidate za izredni øtudij.

Navodila za izpolnjevanje rubrik I, II, III, V, VII in IX so v prijavnem obrazcu napisana pri posameznih rubrikah. Za izpolnjevanje
drugih rubrik upoøtevajte øe naslednja navodila:
IV. DRÆAVLJANSTVO

·
·
·
·
·
·

Œe ste tuji(a) dræavljan(ka) s stalnim bivaliøœem v dræavi Evropske unije, boste v prijavno-sprejemnem postopku in pri vpisu
obravnavani kot slovenski(a) dræavljan(ka).
Œe ste tuji(a) dræavljan(ka) s stalnim bivaliøœem v Sloveniji in ste oziroma so vaøi starøi/skrbniki davœni zavezanci Republike
Slovenije, boste v prijavno-sprejemnem postopku in pri vpisu obravnavani kot slovenski(a) dræavljan(ka).
Œe ste tuji(a) dræavljan(ka) s stalnim bivaliøœem v tujini ali Slovenec(ka) brez slovenskega dræavljanstva, dræavljan(ka)
neœlanice Evropske unije, boste v prijavno-sprejemnem postopku in pri vpisu obravnavani kot tuji(a) dræavljan(ka).
Œe imate hkrati status Slovenca brez slovenskega dræavljanstva in dræavljanstvo dræave Evropske unije, podœrtajte
dræavljanstvo/status, s katerim æelite nastopati v prijavno-sprejemnem postopku in pri vpisu. Vaøa odloœitev je dokonœna.
Œe imate dvojno dræavljanstvo in je eno slovensko, boste v prijavno-sprejemnem postopku in pri vpisu obravnavani kot
slovenski(a) dræavljan(ka).
Œe imate dvojno dræavljanstvo in ni nobeno slovensko, podœrtajte dræavljanstvo, ki naj se upoøteva.

VI. PRIJAVA ZA ØTUDIJ
V rubriko VI. napiøite imena univerz, visokoøolskih zavodov (akademij, fakultet in visokih strokovnih øol), øtudijskih programov in
smeri, œe so razpisane v prvem letniku. Pravilne nazive si lahko preberete v razpisu za vpis. Ne vpisujte kratic in napaœnih imen
(npr. stara imena).
VIII. DOKAZILA
Fotokopije originalnih dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev (spriœevala, potrdila itd.), ki jih boste poslali, morajo biti overjene.
Neoverjena dokazila se v prijavno-vpisnem postopku ne bodo upoøtevala. Originalnih dokumentov ne poøiljajte!

