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VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE
UL PEDAGOŠKE FAKULTETE
V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020
Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje je objavljen na strani https://www.unilj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/razpis-za-vpis-2019-2020.
ali na povezavi angleška spletna stran
Razpis študijskih programov UL Pedagoške fakultete najdete v pdf obliki med naštetimi razpisi po članicah.
INFORMATIVNI DNEVI
Informativni dnevi bodo potekali 20. 6. 2019 ob 16. uri (enoletni magistrski programi) ter 20. 6. 2019 in 5. 7.
2019 ob 16.00 uri (dveletni magistrski programi), na UL Pedagoški fakulteti, Kardeljeva ploščad 16,
Ljubljana.
PRIJAVA ZA VPIS
Kandidati se prijavijo na razpis tako, da izpolnijo in oddajo elektronsko prijavo. Prijavni obrazec je na voljo
v spletni aplikaciji eVŠ na povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava/
Prijavo na razpis lahko oddate na dva načina:
a) Z DIGITALNIM POTRDILOM
Pred začetkom izpolnjevanja prijave za vpis morate imeti v spletnem brskalniku, v katerem boste izpolnjevali
prijavo, nameščeno digitalno potrdilo in podpisno komponento ProXSign, ki jo dobite tu: http://www.sica.si/podpisna_komponenta/.
Osebni podatki prijavitelja in naslov stalnega prebivališča se prenesejo iz Centralnega registra prebivalstva.
Elektronsko podpisane prijave ni potrebno pošiljati po pošti.
Priloge (dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev), ki jih ne boste oddali elektronsko, morate do roka,
določenega z razpisom, poslati priporočeno na naslov:
UL Pedagoška fakulteta
Referat za študijske zadeve
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana
s pripisom: »PRIJAVA ZA VPIS NA MAGISTRSKI ŠTUDIJ«.
Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana z
digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom.
Ne pozabite ponovno oddati prijave, če jo boste po oddaji še urejali. Če je prijava elektronsko podpisana in
oddana, ima status »Podpisana s certifikatom«.
Če prijavo v eVŠ prekličete, se šteje, da je niste oddali.
b) Z UPORABNIŠKIM IMENOM IN GESLOM
Oddaja prijave za vpis po tej poti zahteva uporabniško ime in geslo, ki ju ustvarite ob vstopu v prijavo z
registracijo. Oboje si zapišite, ker se registracija zaključi s potrditvijo uporabniškega imena in gesla preko
spletne povezave, ki jo boste prejeli na e-naslov, naveden ob registraciji. Uporabniško ime in geslo potrebujete
tudi za ponovni vstop v prijavo.
Obrazec elektronsko poslane prijave morate OBVEZNO natisniti, podpisati ter ga do roka,
določenega z razpisom, priporočeno poslati na naslov:
UL Pedagoška fakulteta
Referat za študijske zadeve
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana
s pripisom: »PRIJAVA ZA VPIS NA MAGISTRSKI ŠTUDIJ«.
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Kot pravočasna se šteje prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo
v poslani prijavi v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana na zgornji naslov do roka, določenega
z razpisom.
Elektronsko poslane prijave v eVŠ ni mogoče popravljati. Morebitne napake ročno popravite na natisnjeni
verziji. Če prijavo v eVŠ prekličete, se šteje, da je niste oddali, tudi če ste jo pravočasno poslali po pošti.
Kontakti za pomoč pri izpolnjevanju prijave za vpis:
- enotni kontakti center, e-naslov: ekc(a)gov.si, tel.: 080 2002 (od 7.00 do 22.00 ure med delavniki),
-

podpora eVŠ, e-naslov: podpora-evs.mizs(a)gov.si, tel.: 01/478 46 59.

ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE
-

s kvalificiranim digitalnim potrdilom do 3. septembra 2019. Kandidat natisnjenega obrazca po
pošti ne pošilja! Po pošti pa mora kandidat UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila največ
pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.

-

brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) do 3. septembra
2019. Kandidat mora prijavo nato natisniti, podpisati in jo z zahtevanimi dokazili priporočeno poslati
UL PEF največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.

-

Kandidat mora vsako spremembo osebnih podatkov sporočiti v referat, prav tako mora posamezen
kandidat nemudoma pisno sporočiti morebitni odstop od prijave za vpis.

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV
Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo fotokopije izvirnih
spričeval in drugih zahtevanih dokumentov, overjene pri notarju oziroma uradni osebi katerekoli
upravne enote.
Diplomantom Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani dokazil ni potrebno prilagati. Podatke o zaključku
študija, povprečni oceni in oceni diplome bomo pridobili iz lastnih evidenc.

KANDIDATI S TUJO LISTINO
Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, zahtevo za priznavanje
izobraževanja oddajo skupaj s prijavo za vpis preko portala eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/
Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja so dosegljive na spletnih straneh:
http://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-s-tujimi-listinami/
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OMEJITEV VPISA IN IZBIRNI IZPIT
V primeru več prijavljenih kandidatov, kot je razpisanih študijskih mest, bo sprejet sklep o omejitvi vpisa.
Sklep bo objavljen na spletni strani Pedagoške fakultete UL.
V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 16. 9. 2019. V izbirni postopek se bodo uvrstile samo
pravočasno oddane prijave kandidatov, ki bodo na dan 9. september 2019 izpolnjevali vse pogoje za
vpis. Kandidati bodo vabilo k izbirnemu izpitu prejeli po elektronski pošti. Opravljanje izbirnega izpita
na katerikoli drugi dan ni mogoče! Kandidati, ki se izbirnega izpita ne bodo udeležili, bodo še vedno
sodelovali v izbirnem postopku, vendar bodo prejeli nič (0) točk za izbirni izpit.
Kandidati bodo po pošti prejeli potrdilo o doseženem številu točk na izbirnem izpitu.
IZBIRNI POSTOPEK
Izbirni postopek za vpis kandidatov v magistrske študijske programe druge stopnje v študijskem letu
2019/2020 bo potekal v skladu z merili in kriteriji, ki so določeni v posameznem študijskem programu. O
rezultatu izbirnega postopka bodo kandidati obveščeni najkasneje do 25. 9. 2019. Vsak sprejeti kandidat bo
prejel sklep o izbiri ter navodila za vstop v študentski informacijski sistem, preko katerega bo izvedel vpis.
Vpis za študijsko leto 2019/2020 se zaključi 30. 9. 2019!
ŠTEVILO RAZPISANIH ŠTUDIJSKIH MEST

Študijski program, smer

1. letnik

redni

Edukacijske politike

izredni

redni

izredni

redni

izredni

15

2

15

2

Muzejska pedagogika

15

1

Pomoč z umetnostjo

20

Inkluzivna pedagogika
Kognitivna znanost

1

2. letnik – vpis
po merilih za
prehode

Število vpisnih
mest za tujce in
Slovence brez
slovenskega
državljanstva
1. letnik

271

redni

1
3

5

Poučevanje, Likovna pedagogika

25

8

1

Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

85

20

2

Poučevanje, Predmetno poučevanje

65

10

Predšolska vzgoja

20

Socialna pedagogika
Specialna in rehabilitacijska pedagogika,
Posebne razvojne in učne težave
Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje

45
45

Število
vpisnih
mest za
vzporedni
študij

2
2

3
2

40
15

Število vpisnih mest je skupno za Slovence, Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
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