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Kako se prijavim?
 Prijavo za vpis  kandidat odda z elektronsko vlogo na spletnem portalu 

eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/

https://portal.evs.gov.si/prijava/


 Prijavo za vpis kandidat odda s kvalificiranim digitalnim potrdilom,
AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali
uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS , ki deluje v
okviru Državnega centra za storitve zaupanja.



Magistrski študijski programi

Prijava na programa:
- Gospodarski inženiring (PTF)

- Slovenistika (FH)

Prijava na programe:
- Fizika in astrofizika (FN)

- Medijske umetnosti in prakse (AU)
- Načrtovanje in vodenje odprtega 

izobraževanja (PTF)
- Okolje (FZO)

- Vinogradništvo in vinarstvo (FVV)
- Znanost o materialih (FN)

 Kandidati skupnega Evropskega magistrskega programa Migracije in 
medkulturni odnosi (Erasmus Mundus) se prijavljajo po posebnem 
postopku in v drugačnih rokih. Več informacij: 
https://www.emmir.org/applications

https://www.emmir.org/applications


 Prijava za vpis in nanjo vezani postopki bodo potekali elektronsko
preko portala eVŠ vključno z vsemi zahtevanimi dokazili, ki so se
doslej pošiljala po navadni pošti in obveščanjem o izbiri (vročanje
sklepa).

Prijavo je potrebno po vnosu podatkov potrditi in poslati!



Doktorski študijski programi



 Prijava za vpis in nanjo vezani postopki bodo potekali elektronsko 
preko portala eVŠ vključno z vsemi zahtevanimi dokazili, ki so se 
doslej pošiljala po navadni pošti in obveščanjem o izbiri (vročanje 
sklepa). 

 Prijavo je potrebno po vnosu podatkov potrditi in poslati!



Roki za prijavo 2022/23
Roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa v podiplomske študijske programe

magistrski študijski 
programi 

doktorski študijski 
programi 

1. prijavni rok 15. 2. - 30. 3. 15. 2. - 30. 3.

2. prijavni rok 1. 4. - 1. 7. 1. 4. - 1. 7.

3. prijavni rok 1. 8. - 1. 9. 1. 8. - 1. 9.

zapolnitev 
mest

10. - 25. 9. 10. - 25. 9.

POZOR:
 Kandidati, ki so v času oddaje prijave že zaključili predhodno izobraževanje in

imajo dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev in le-teh ni mogoče pridobiti iz
javnih evidenc, jih predložijo elektronsko prek portala eVŠ skupaj s prijavo,
oziroma najkasneje do konca prijavnega roka, v katerem oddajajo prijavo.

 Kandidati, ki v tekočem študijskem letu zaključujejo predhodno izobraževanje,
oddajo dokazila na portal eVŠ najkasneje do 1. 8., če so se na študij prijavili v
prvem in drugem prijavnem roku ter najkasneje do 25. 9., če so se na študij
prijavili v tretjem prijavnem roku ali roku za zapolnitev mest.

 Kandidati skupnega Evropskega magistrskega programa Migracije in medkulturni
odnosi (Erasmus Mundus) se prijavljajo po posebnem postopku in v drugačnih
rokih. Več informacij: https://www.emmir.org/applications

https://www.emmir.org/applications


Vpisna mesta 2022/23
Vpisna mesta na magistrskih študijskih programih

Državljani 
držav članic 
EU, redni 
študij

Državljani 
držav članic 
EU, izredni 
študij

Ostali, 
redni 
študij

Ostali, 
izredni 
študij

Slovenistika 20 5 6 0

Gospodarski inženiring 30 5 8 4

Fizika in astrofizika 15 5 * *

Znanost o materialih 20 5 * *

Načrtovanje in vodenje 
odprtega izobraževanja

25 5 * *

Vinogradništvo in 
vinarstvo

20 5 * *

Okolje 20 5 * *

Medijske umetnosti in 
prakse

10 5 * *

Migracije in medkulturni 
odnosi

35 0 * 0

* skupna vpisna mesta z državljani držav članic EU



Vpisna mesta 2022/23
Vpisna mesta na doktorskih študijskih programih

* enoletni program za izpopolnjevanje, ki se izvaja z Univerzo Iuav iz Benetk

Fakulteta za podiplomski študij

Fizika 10

Humanistika 10

Kognitivne znanosti jezika 10

Krasoslovje 10

Materiali 10

Molekularna genetika in biotehnologija 10

Študiji kulturne dediščine 10

Znanosti o okolju 10

Ekonomika in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske 
dediščine (2nd level master)*

10



Podrobne informacije

 o razpisu za vpis na spletni strani MIZS: 
https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis

 o oddaji prijave na spletnem portalu eVS: 
https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo

 o  prijavi, vpisu in priznavanju izobraževanja tujih spričeval na 
Univerze v Novi Gorici na spletni strani: 
https://www.ung.si/sl/vpisi/

Kontakt

 E: studentska.pisarna@ung.si
 T: 05 3315 234
 T: 05 9099 717

https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis
https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo
https://www.ung.si/sl/vpisi/
mailto:studentska.pisarna@ung.si

