
 
RAZPIS ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM 

V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE  
V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 

 
2. PRIJAVNI ROK 

 
SKUPNI UVODNI DEL  

 
 

 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE  

 

!!!  

Podatki, na katerih magistrskih študijskih programih 2. stopnje Univerza na Primorskem 

razpisuje prosta vpisna mesta za 2. prijavni rok, so objavljeni na spletni strani UP in spletni 

strani posamezne članice univerze, ki izvaja posamezni študijski program. 

 

Kandidat za vpis v magistrske študijske programe Univerze na Primorskem lahko v 2. prijavnem 

roku odda eno prijavo. Podatki o prostih mestih za vpis na posameznem študijskem programu 

(za prijavo v 2. prijavnem roku) so objavljeni v tabeli »Pregled razpisanih vpisnih mest po 

posameznih magistrskih študijskih programih 2. stopnje«. 

 

Prijavo za vpis (v 1. letnik, višji letnik po merilih za prehode ali za vzporedni študij) kandidat odda 

preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Prijavi se s 

kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom.  

 

Navodila za izpolnjevanje prijave v eVŠ so objavljena na spletni strani: 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/evs_prijava_za_vpis/#c20473. 

 

Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi za vpis, so navedena v razpisu za vpis v posamezni 

študijski program. 

 

* * * * * * 

Kandidat, ki se prijavlja za vpis v magistrski študijski program, ki ga izvajajo članice UP FHŠ, UP 

FM, UP FAMNIT in UP PEF odda prijavo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ od 

19. septembra 2016 do vključno 22. septembra 2016.  

 

1.)  

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca (prijave) po 

pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 22. septembra 2016. 

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v 

eVŠ do vključno 22. septembra 2016. 

Kandidat mora priporočeno po pošti na naslov fakultete poslati tiste priloge k prijavi, ki jih je v prijavi 

označil, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis), in sicer 

do vključno 23. septembra 2016. Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za 

vpis v podiplomski študij 2016/2017«. 

 

2.)  

Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko 

prijavo v eVŠ do vključno 22. septembra 2016, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z 

http://portal.evs.gov.si/prijava/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/evs_prijava_za_vpis/#c20473


zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti (ali osebno dostaviti) na naslov fakultete 

do vključno 23. septembra 2016.  

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 22. 

septembra 2016, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ,  

podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 23. septembra 2016. Na 

ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2016/2017«. 

 

POMEMBNO!! 

 

PRIJAVA ZA VPIS PO PRETEKU NAVEDENEGA ROKA, DOLOČENEGA Z RAZPISOM UP, NI 

MOGOČA. 

 

 VPIS V VIŠJI LETNIK PO MERILIH ZA PREHODE  

Na razpisana vpisna mesta za vpis v višji letnik po merilih za prehode se kandidat prijavi po postopkih 

in v rokih, kot zapisano v poglavju »PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE«. Dokazila, ki 

morajo priti obvezno priložena k prijavi, so navedena v razpisu za vpis posamezne članice UP.  

 

 VPISANI ŠTUDENTI 

Študenti, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso 

izkoristili, se morajo prijaviti po postopkih in v rokih, kot zapisano v poglavju »PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI 

ZA ODDAJO PRIJAVE«.  

 

 PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA 

(ZAKLJUČEN PREDHODNI ŠTUDIJ V TUJINI) 

V magistrske študijske programe 2. stopnje se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili primerljiv 

študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku 

priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem 

programu.  

 

Za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja mora kandidat zaprositi pred 

vpisom v študijski program.  

 

POMEMBNO!!  

 

Kandidati se morajo za vpis v študijski program prijaviti na enak način, kot je zapisan v poglavju 

»PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE«.  

 
 Kandidati, ki že imajo odločbo o priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja 

izobraževanja (ali nostrifikacijo), upoštevajo navodila za posredovanje dokazil o izpolnjevanju 

vpisnih pogojev in odločbo (skupaj z vsemi dokazili) pošljejo na naslov fakultete. 

 Kandidati, ki še nimajo odločbe o priznanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, 

v PRIJAVI ZA VPIS označijo, da so končali izobraževanje v tujini in da še nimajo odločbe o 

priznanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. V spletnem obrazcu prijave 

izpolnijo dodatne zahtevane podatke za postopek priznavanja izobraževanja in priložijo zahtevana 

dokazila.  

 

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopni na spletni strani UP, na naslovu: 

http://www.vpis.upr.si/index.php?page=static&item=216.  

 

http://www.vpis.upr.si/index.php?page=static&item=216


 OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO 

Če število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih vpisnih mest, se šteje, da je sprejeta 

omejitev vpisa na število razpisanih mest. V tem primeru bodo kandidati izbrani v izbirnem postopku. 

Merila za izbiro so določena s posameznim študijskim programom. Informacija o študijskih programih, 

na katerih bo sprejeta omejitev vpisa, bo objavljena na spletni strani posamezne fakultete.  

 

 SKLEP O REZULTATU IZBIRNEGA POSTOPKA 

Kandidati bodo po zaključenem izbirnem postopku po pošti na naslov, ki ga bodo navedli v prijavi, 

prejeli sklep o rezultatu izbirnega postopka.  

 

 VPIS SPREJETIH KANDIDATOV 

Sprejeti kandidati bodo povabljeni k vpisu. Prejeli bodo tudi natančna navodila o postopku in terminih 

vpisa ter druge pomembne informacije, povezane s študijem.  

 

Vpis v magistrske študijske programe mora biti zaključen do 30. septembra 2016, iz upravičenih 

razlogov, o katerih odloči pristojni organ fakultete, pa najpozneje do 30. oktobra 2016.  

 

 ŠOLNINA 

Šolnine in prispevki za študij za študijsko leto 2016/2017 so določeni v Ceniku storitev Univerze na 

Primorskem v študijskem letu 2016/2017, ki ga je sprejel Upravni odbor UP in je objavljen na spletni 

strani fakultete. 

 

 TEHNIČNA POMOČ  
 

- za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem:  

Enotni kontakti center, e-naslov: ekc(a)gov.si, tel.: 080 2002 (od 7.00 do 22.00 ure med 

delavniki) 

  

- za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave:  

Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mizs(a)gov.si, tel.: 01/478 46 59 (od 9.00 do 16.00 ure 

med delavniki, v času odprtih prijavnih rokov)   

 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('lzhksn9zZfnu-rh');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('lzhksn9zZfnu-rh');

