
Postopek 1. prijavni rok 2. prijavni rok* zapolnitev mest**

1. korak: PRIJAVA Kandidati se prijavijo s
Prijavo za vpis v 1. letnik (preko centralnega eVŠ!!)

www.ung.si/sl/studij/vpis/vpis-I-stopnja/prijava-na-razpis/ najkasneje do od 21. do 25. od 22. do 25.

 20. marca 2023 avgusta 2023 septembra 2023 do 12. ure!)

najkasneje do  >> glej desno! 

2. korak: ODDAJA MAPE Kandidat mapo odda po eletronski pošti:

     na sprejemci.au@ung.si

ali osebno odda v: najkasneje do najkasneje do ob prijavi

     v študentsko pisarno Univerze v Novi Gorici  25. maja 2023 31. avgusta 2023

      (naslov zgoraj)

Mapo sestavlja:   1. Portfelj,   2. Motivacijsko pismo z biografijo

Če je kandidatova mapa pozitivno ocenjena, ga_jo povabimo k oddaji naloge.

3. korak: NALOGA
Kandidati s pozitivno ocenjeno mapo dobijo posebno nalogo. 
Če je kandidatova naloga pozitivno ocenjena, ga_jo 
povabimo na razgovor.

Oddaja naloge do
največ 4 dni po prejemu 

navodil.

Oddaja naloge do
4. 9.

Oddaja naloge do
največ 4 dni po prejemu 

navodil.**

4. korak: RAZGOVOR Kadidat je obveščen o

datumu in uri razgovora. med med v nekaj dneh

26. junijem 6. septembrom po

Termini za razgovore: in 7. julijem 2023 in 8. septembrom 2023  prijavi.**

5. korak: KANDIDAT JE OBVEŠČEN O REZULTATU v dveh dneh po

do 21. julija do 21. septembra opravljenem razgovoru.**

6. korak: VPIS Kandidat se vpiše 

v študentski pisarni v Novi Gorici med 25. julijem in do do

ali po elektronski pošti. 17. avgustom 2023 29. septembra 2023 29. septembra 2023

POSTOPEK OD PRIJAVE DO VPISA AKADEMIJA UMETNOSTI UNG
za 1. letnik programa Digitalne umetnosti in prakse (1. stopnja)

**Če bodo po drugem prijavnem roku še prosta 
vpisna mesta, se bodo prijave za vpis zbirale še 

do zasedbe prostih mest, vendar s prijavo, 
opravljenim preizkusom nadarjenosti do 

najkasneje                                                       
25. septembra do 12. ure.

Vsi navedeni prijavni roki veljajo za državljane EU.

*Če bodo po prvem prijavnem roku 
mesta zapolnjena, drugi prijavni rok ne 

bo razpisan.

http://www.ung.si/sl/studij/vpis/vpis-I-stopnja/prijava-na-razpis/
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