POGOSTA VPRAŠANJA
1. Kje in kako dobiti več informacij o magistrskem študiju (2. stopnja)?
V kolikor v naboru pogostih vprašanj in odgovorov niste našli informacij, ki jih
potrebujete, se lahko obrnete na naš referat.
2. Kdaj in kje je objavljen razpis za vpis na magistrski študij?
Razpis za vpis na magistrski študij za študijsko leto 2017/2018 je že objavljen, in sicer:
- na spletnih straneh Univerze v Ljubljani ,
- na spletnih straneh Referata za magistrski študij (2. stopnja).
3. Kakšni so pogoji za vpis na posamezne študijske programe 2. stopnje?
4. Kaj so »skupni študijski programi«?
5. Kje je objavljenih več informacij o magistrskih študijskih programih (2. stopnja)
Filozofske fakultete?
6. Kako poteka prijava na razpis za vpis na magistrski študij (2 stopnja)?
7. Do kdaj je možna prijava na razpis za vpis na magistrski študij (2. stopnja) na FF?
8. Je možno oddati več prijav hkrati?
Na Filozofsko fakulteto lahko pošljete samo eno prijavo za vpis, v kateri navedete največ
tri želje.
9. Katera dokazila je potrebno priložiti in ali je možen vpis na 2. stopnjo brez
potrdila o diplomiranju?
10. Ali se diplomanti »starega univerzitetnega« dodiplomskega študija lahko
vpišejo na magistrski program (2. stopnja) na Filozofski fakulteti?
Lahko, vendar so plačniki šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu
(imajo že doseženo isto raven izobrazbe). V študijskem letu 2016/2017 šolnina znaša
2.800 EUR na letnik; v študijskem letu 2017/2018 bo šolnina znašala 3.000 EUR na
letnik.
11. Kako se na razpis za vpis prijavijo tisti, ki so študij zaključili v tujini?
Kandidati, ki so študij zaključili v tujini, se prijavijo na enak način, kot kandidati, ki so
študij zaključili v Sloveniji.
Postopek se začne s prijavo kandidata na študij v Republiki Sloveniji, ki se odda v
elektronski obliki na portalu eVŠ.
Priznavanje tuje izobrazbe / Recognition of foreign education
12. Ali so diplomanti 1. stopnje ob vpisu na magistrski študij (2. stopnja) plačniki
šolnine?
NE, razen v primeru, ko se vpišejo na izredni študij.
13. Ali se na magistrski študij (2. stopnja) lahko vpišejo diplomanti drugih fakultet?
Lahko, če je tako določeno s študijskim programom.
V tem primeru kandidat na oddelek, ki izvaja program, na katerega se želi vpisati pošlje
prošnjo za določitev dodatnih obveznosti za vpis (t. i. diferencialnih izpitov).
14. Kako poteka opravljanje t. i. diferencialnih izpitov na Filozofski fakulteti?

15. Ali se lahko t. i. diferencialne izpite opravlja tekom 1. letnika magistrskega
študija?
NE, t. i. diferencialni izpiti morajo biti v skladu z 38.a členom Zakona o visokem šolstvu
opravljeni pred vpisom na magistrski študij (2. stopnja).
16. Kdaj in kako bodo kandidati obveščeni o rezultatih razpisa?
Kandidati bodo obveščeni takoj, ko bo opravljeno preverjanje vpisnih pogojev in izbira
kandidatov, predvidoma po 20. 9. v tekočem študijskem letu. Na programih, kjer bo v
prvem roku prijavljenih več kandidatov kot je razpisnih mest, bo izbor kandidatov
potekal po zaključenem jesenskem izpitnem obdobju, in sicer 19. septembra 2017.
Prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 18. septembra 2017.
Pisno obvestilo o rezultatih razpisa (zaradi varovanja osebnih podatkov informacij po
telefonu ne dajemo) bodo prejeli na naslov, ki so ga navedli ob prijavi.
17. Kdaj bo potekal vpis v prvi letnik magistrskega študija (2. stopnja)?
Vpis na magistrski študij poteka do 30. 9. (do tega datuma je potrebno opraviti
elektronski vpis), vpisno dokumentacijo pa pošiljamo predvidoma še do 10. 10.
18. Kako poteka vpis v prvi letnik magistrskega študija (2. stopnja)?
Vpis kandidatov (ki izpolnjujejo vse vpisne pogoje in so izbrani na razpisu) poteka
elektronsko, preko informacijskega sistema VIS, in sicer do 30. septembra.
Za vpis kandidati prejmejo (na naslov, ki ga navedejo v prijavi na razpis):
- geslo za uporabo sistema VIS,
- pogodbo o podiplomskem magistrskem študiju (dobijo in izpolnijo jo le plačniki
šolnine) in
- račun za plačilo vpisnine (če ste plačnik šolnine poleg tega prejmete še račun za
1. obrok le-te), ki ga prejmete v vaš elektronski predal v pdf obliki.
19. Kakšni so pogoji za vpis v višji letnik?
Za napredovanje iz prvega v drugi letnik drugostopenjskega študijskega programa mora
študent oz. študentka opraviti študijske obveznosti za 1. letnik v tolikšnem obsegu, da
doseže 90 odstotkov ECTS, predpisanih s predmetnikom in posameznimi učnimi načrti
za prvi letnik, v obsegu 54 od 60 ECTS.
20. Kakšni so pogoji za vpis v dodatno leto?
V dodatno leto se lahko študent vpiše po zaključku zadnjega letnika pod pogojem, da v
času študija ni ponavljal ali spremenil študijskega programa, ne glede na obseg
doseženih kreditnih točk.
21. Kako poteka vpis v višji letnik / ponovni vpis / vpis v dodatno leto magistrskega
študija (2. stopnja)?
22. Kdaj je vpis v prvi letnik magistrskega študija (2. stopnja) zaključen?
Vpis bo veljaven, ko boste v Referat za magistrski študij (2. stopnja) FF poslali:
- natisnjen in podpisan vpisni list za tekoče študijsko leto,
- izpolnjeno in podpisano pogodbo o študiju (2 izvoda) – le če ste plačnik šolnine.
POZOR: Nepopolna dokumentacija ne omogoča dejanskega vpisa v letnik.
Študentsko izkaznico vam bomo poslali takoj, ko bo izdelana (predvidoma v mesecu
novembru). O vseh dogodkih boste pisno obveščeni po elektronski pošti.
23. Kdaj vpisani študenti prejmejo vpisno dokumentacijo?

Potrdila o vpisu (6 x), izpolnjeno in potrjeno vlogo za izdajo subvencionirane mesečne
vozovnice, podpisan izvod pogodbe o študiju (le če ste plačnik šolnine) boste dobili po
pošti na naslov, ki ste ga navedli ob vpisu najkasneje v roku 7 dni po tem, ko bomo od vas
prejeli VSO zahtevano vpisno dokumentacijo.
24. Do kdaj mora biti vpis zaključen?
Vpis študentov v programe 2. stopnje mora biti zaključen najkasneje do 30. 9.
25. Kdaj se začnejo predavanja na magistrskem študiju (2. stopnja) in kje je objavljen
urnik?
Vse informacije v zvezi z začetkom predavanj dobite na oddelku, ki določen magistrski
študijski program (2. stopnja) izvaja. Urniki pa so objavljeni na spletni strani.
26. Kje je objavljen obrazec za izbiro zunanjih izbirnih predmetov in ponudba
zunanjih izbirnih predmetov?
27. Kje je objavljen cenik Filozofske fakultete?
28. Kako do potrdila za Zoisovo štipendijo o uvrstitvi med najboljših 5 % študentov?
Za informacijo o uvrstitvi med najboljših 5% študentov se lahko osebno obrnete na
Referat za magistrski študij (2. stopnja), kjer vam bomo obrazec v primeru uvrstitve tudi
potrdili. To bo možno predvidoma v začetku oktobra (oz. po zaključku vseh
septembrskih izpitnih rokov).
29. Kako pridobim / uporabljam uporabniško ime in geslo za vstop v sistem VIS?
Z uporabniškim imenom, ki ste ga prejeli ob vpisu, skladno z navodili najprej prevzamete
digitalno identiteto.
- povezava do navodil in ID portala za prevzem identitete
- direktna povezava za prevzem identitete
V primeru težav z digitalno identiteto:
- pozabljeno geslo
- pozabljeno uporabniško ime
- sprememba gesla
- prijava pomoči
30. Kolikokrat lahko v času študija ponavljam letnik?
Zakon o visokem šolstvu v 66. členu določa, da študent lahko enkrat v času študija
ponavlja letnik ali spremeni študijski program oziroma smer zaradi neizpolnitve
obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.
31. Kakšen je postopek ponovnega vpisa v isti letnik?
Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno izpolnjevati pogoje, predpisane s posameznim
študijskim programom. Študent ima pravico, da enkrat v času študija (na eni stopnji)
ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v
prejšnjem programu ali smeri, vendar pa mu status študenta v tem primeru preneha ob
zaključku zadnjega semestra in tako nima pravice do vpisa v dodatno leto. Za študente, ki
so vključno od študijskega leta 2012/2013 dalje spremenili študijski program ali
ponavljali letnik, vpis v dodatno leto (absolventski staž) ni mogoč.
32. Ali se lahko redno zaposlim in obdržim status študenta?
33. Primerjava »starih« in novih »bolonjskih« programov
34. Obvestilo za študente, ki želijo uveljavljati poseben status

35. Ali obstaja obrazec za priznavanje izpitov in kam se pošlje prošnja?
Prošnjo izpolnite v VIS-u, jo natisnete in podpišete, obvezno izpolnite tabelo, ki je
sestavni del prošnje in pridobite podpis nosilca predmeta/ov na Filozofski fakulteti,
ji priložite kopije vseh dokazil o opravljenih obveznostih in jo pošljite v Referat za
magistrski študij (2. stopnja).
36. Ali obstaja obrazec za priznavanje neformalno pridobljenega izobraževanja?
Obrazec za priznavanje neformalno pridobljenega izobraževanja izpolnite v sistemu
VIS in ga natisnjenega skupaj z vsemi dokazili pošljete v Referat za magistrski študij (2.
stopnja).
37. Kje so objavljeni roki za oddajo prošenj?
Prošnje, katerih oddaja je časovno omejena, so objavljene na naših spletnih straneh.
38. Kje so objavljene informacije v zvezi z izdelavo magistrskega dela?
39. Kje pridobiti informacije v zvezi z mednarodnimi izmenjavami?

