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PROSTA VPISNA MESTA ZA DRUGI PRIJAVNI ROK V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 

ZA NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

 
Drugi prijavni rok za NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE traja od 1. septembra do 15. septembra 
2017. 

Kandidati za vpis v višji letnik oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. 
Kandidat lahko odda več prijav. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje 
pogoje za vpis. 
Prijave za vpis v višji letnik obravnavajo pristojni organi visokošolskih zavodov: 
− ob upoštevanju meril za prehode, kot so navedena pri posameznem študijskem programu za študente, ki 
želijo spremeniti študijske programe, akreditirane po 11. 6. 2004 (t.i. bolonjski študijski programi) ali 
− v skladu s postopki visokošolskega zavoda za hitrejše napredovanje za kandidate, ki prejšnjega študija 
niso končali in se želijo vpisati v isti ali nižji letnik, kot so že bili vpisani v prejšnjem študijskem 
programu. 
Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v 1. letnik študijskega 
programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi visokošolski zavod v 
prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis. 
 
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVš 
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Podrobnejše informacije so objavljene v Razpisu za vpis v dodiplomske in 
enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2017/2018. 
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  Redn
i 

Izredni 

Univerzitetni enopredmetni študijski programi prve stopnje  

BIOLOGIJA  11 - 

EKOLOGIJA Z NARAVOVARSTVOM  12 - 

FIZIKA  12 - 

MATEMATIKA  13 - 

Enoviti magistrski študijski program PREDMETNI UČITELJ - 2. 
letnik 

Usmeritve:     

IZOBRAŽEVALNA BIOLOGIJA  9 - 

IZOBRAŽEVALNA FIZIKA  9 - 

IZOBRAŽEVALNA KEMIJA  9 - 
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IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA  9 - 

IZOBRAŽEVALNO RAČUNALNIŠTVO  9 - 

IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA  9 - 

Univerzitetni dvopredmetni študijski programi prve stopnje - 3. 
letnik 

IZOBRAŽEVALNA BIOLOGIJA  13 - 

IZOBRAŽEVALNA FIZIKA  13 - 

IZOBRAŽEVALNA KEMIJA   14 - 

IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA  12 - 

IZOBRAŽEVALNO RAČUNALNIŠTVO  15 - 

IZOBRAŽEVALNA TEHNIKA  14 - 

 


