DRUGI PRIJAVNI ROK ZA VPIS V MAGISTRSKE
ŠTUDIJSKE PROGRAME UL PEF V ŠTUDIJSKEM
LETU 2022/2023
Drugi prijavni rok traja od 16. do 20. septembra 2022.
V drugem prijavnem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki
na dan 20. 9. 2022 izpolnjujejo pogoje za vpis.

ŠTEVILO RAZPISANIH ŠTUDIJSKIH MEST
Študijski program, smer
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Pomoč z umetnostjo

-
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Poučevanje, Likovna pedagogika
Poučevanje, Poučevanje na razredni
stopnji
Poučevanje, Predmetno poučevanje
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10

10
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10

-

-

13

-

10

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

PRIJAVA ZA VPIS
Kandidati se prijavijo na razpis tako, da izpolnijo in oddajo elektronsko prijavo preko portala eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. K prijavi elektronsko vložijo tudi vse zahtevane priloge in dokazila. Na
navedeni spletni strani so objavljena tudi podrobnejša navodila za izpolnjevanje prijave za vpis, podrobnejše
informacije o dokazilih, potrebnih za prijavo za vpis in priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja
izobraževanja.
Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana do zaključka prijavnega roka preko
portala eVŠ.
Ko uspešno oddate elektronsko prijavo, prejmete na svoj e-naslov elektronsko sporočilo o
uspešno oddani prijavi.
Ne pozabite ponovno oddati prijave, če jo boste po oddaji še urejali.
Če prijavo v eVŠ prekličete se šteje, da je niste oddali.
POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU PRIJAVE ZA VPIS - Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov: ekc@gov.si

telefon: 080 20 02 (ponedeljek – petek: od 8.00 do 22.00)
telefon za klice iz tujine: + 386 1 478 85 90

ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE
Rok za izpolnitev in oddajo elektronske prijave preko portala eVŠ je 20. 9. 2022.
Rok za vložitev dokazil v eVŠ je 20. 9. 2022
DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV
Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo skeni ali fotografije
izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov.
Diplomantom Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani dokazil ni potrebno vlagati. Podatke o zaključku študija,
povprečni oceni in oceni diplome bomo pridobili iz lastnih evidenc.
OMEJITEV VPISA IN IZBIRNI IZPIT
V primeru več prijavljenih kandidatov, kot je razpisanih študijskih mest, bo sprejet sklep o omejitvi vpisa in
razpisan izbirni izpit. Sklep bo objavljen na spletni strani Pedagoške fakultete UL.
Kandidati bodo vabilo k izbirnemu izpitu prejeli po elektronski pošti.
IZBIRNI POSTOPEK
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov, ki
bodo na dan 20. 9. 2022 izpolnjevali vse pogoje za vpis.
Izbirni postopek za vpis kandidatov v magistrske študijske programe druge stopnje v študijskem letu 2022/2023
bo potekal v skladu z merili in kriteriji, ki so določeni v posameznem študijskem programu. 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 2022/2023 se zaključi 30. 9. 2022!

