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NOVA UNIVERZA, FAKULTETA ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE 

Mestni trg 23, 1000 Ljubljana 

Tel.: 05 934 47 62 

E-mail: referat@fsms.nova-uni.si 

Spletno mesto: https://fsms.nova-uni.si 

 

INFORMATIVNO MESTO  

Referat za študijske zadeve, Mestni trg 23, 1000 Ljubljana. 

 

INFORMATIVNI DNEVI 

Ljubljana (Mestni trg 23, 1000 Ljubljana): četrtek, 21. 5. 2020 ob 16:00.  

 

RAZPIS ZA VPIS  

V DVOLETNI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE SLOVENSKI ŠTUDIJI V 
ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21 

 

Fakulteta izvaja akreditirani magistrski študijski program za pridobitev strokovnega naslova 
magister/magistrica slovenoslovja (za imenom in priimkom). 

 

Stopnja študija 

Druga stopnja. 

Trajanje študija   

Študij po programu Slovenski študiji 2. stopnja traja dve leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS. 

Kraj izvajanja študijskega programa  

Ljubljana.  

Način izvajanja študija  

Študij se izvaja na IZREDNI način.  

 

 

 

 

https://fsms.nova-uni.si/


 2 

 

POSTOPEK PRIJAVE IN ROKI ZA PRIJAVO ZA VPIS IN IZVEDBO VPISA V 1. LETNIK 

 

Prijavni roki: 

1. rok: 15. 6. 2020 – 14. 8. 2020 

2. rok: 1. 9. 2020 – 11. 9. 2020 

3. rok: 24. 9. 2020 – 25. 9. 2020 do 12. ure 

 

Vpisni roki: 

1. rok: 20. 8. 2020 – 27. 8. 2020 

2. rok: 16. 9. 2020 – 22. 9. 2020 

3. rok: 26. 9. 2020 – 29. 9. 2020 

 

Vpisni pogoji 

Na študijski program Slovenski študiji 2. stopnje se lahko vpiše, kdor je zaključil: 

a) študijski program prve stopnje humanistične usmeritve;  
b) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij družboslovnih in poslovnih 

ter upravnih ved ter dosegel najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ter opravil dodatne 
študijske obveznosti v obsegu 16 kreditnih točk po ECTS. Kandidati lahko dodatne 
študijske obveznosti opravijo med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov 
pred vpisom v magistrski študij, in sicer po individualnem programu, ki ga potrdi 
Študijska komisija;  

c) študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 
kreditnih točk po ECTS ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 24 kreditnih 
točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med študijem na 
prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij, in sicer po 
individualnem programu, ki ga potrdi Študijska komisija; 

d) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe z drugih strokovnih 
področij, sprejet med 1. 1. 1994 in 11. 6. 2004, ter opravil dodatne študijske obveznosti 
v obsegu 16 kreditnih točk po ECTS. Te lahko kandidati opravijo med študijem na prvi 
stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij, in sicer po 
individualnem programu, ki ga potrdi Študijska komisija; 

e) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 1. 1. 1994, z 
drugih strokovnih področij ter opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 24 
kreditnih točk po ECTS. Dodatne študijske obveznosti kandidati lahko opravijo med 
študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij in 
sicer po individualnem programu, ki ga potrdi Študijska komisija. 

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
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Merila za izbiro ob omejitvi vpisa 

V primeru, da število prijav za vpis v magistrski program bistveno presega število razpisanih 
mest oziroma njegove zmogljivosti (kadrovske, prostorske, opreme in druge) bo fakulteta v 
skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, vpis omejila.  

Pri tem se bodo pri izbiri kandidatov upoštevali naslednji kriteriji: 

 povprečna ocena na dodiplomskem študiju do 60 % točk (vsaka desetinka povprečne 
ocene kandidata/ke nad oceno 5,0 daje eno točko);  

 ocena diplomskega dela – do 40 % točk (vsaka ocena nad 5,0 daje eno točko).  

O tem odloča Študijska komisija.  

 

Vpisna mesta 2020/2021 

 

Slovenski študiji 2. stopnja  Izredni študij 

1. letnik  20 

 

Način prijave: 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se 
prijavlja:  

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč 
prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno 
poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo 
oddal po pošti (priloge morajo biti v originalu ali v overjeni fotokopiji; v spremnem 
dopisu mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis); 

2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora 
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s 
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu 
zavodu (priloge morajo biti v originalu ali v overjeni fotokopiji); 

3. z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), natisnjenega 
obrazca ne pošilja po pošti. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu 
priloge k prijavi, in jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (priloge morajo biti v 
originalu ali v overjeni fotokopiji; v spremnem dopisu  mora biti naveden sklic na 
številko prijave za vpis). 

 

 

 



 4 

Kot pravočasna se upošteva pod: 

 
1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka 

prijavnega roka; 
2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v 

zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana do zaključka 
prijavnega roka na sedež fakultete: Nova  univerza, Fakulteta za slovenske in 
mednarodne študije, Referat za študentske in študijske zadeve, Mestni trg 23, 1000 
Ljubljana; 

3. prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do zaključka prijavnega 
roka. 

Priloge k prijavi1  

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

 

Prijavni roki: 

1. rok: od 15. 6. 2020 – 14. 8. 2020 

2. rok: od 1. 9. 2020 – 11. 9. 2020 

 

Vpisni roki: 
1. rok: od 21. 8. 2020 – 27.8.2020 
2. rok: od 17. 9. 2020 – 29. 9. 2020 

Vpisni pogoji 

 

V magistrski študijski program Slovenski študiji 2. stopnje lahko prehajajo: 

 študenti in diplomati magistrskih študijskih programov II. stopnje,  

 diplomanti univerzitetnih študijskih programov sprejetih pred 11. 6. 2004 (nebolonjski 
študijski programi), 

 diplomanti študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali 
visokošolski strokovni program, sprejetih pred 11. 6. 2004 (nebolonjski študijski 
programi) 

 

Prehodi so mogoči med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih 
izidov; 

 med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred 
vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem 

                                                 
1 Glej prilogo k temu razpisu. 
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kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se 
nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Kandidat se lahko vključi v drugi letnik študijskega programa Slovenski študiji 2. stopnje, če mu 
je v postopku priznavanja zaradi prehoda prizna vsaj toliko ECTS kot je pogoj za vpis v višji 
letnik študijskega programa Slovenski študiji 2. stopnje. Študent mora izpolnjevati tudi vpisne 
pogoje na programu, na katerega prehaja. Za reševanje prošenj kandidatov za prehode je 
pristojna Študijska komisija. 

Vpisna mesta 2020/2021 

 

Slovenski študiji 2. stopnje Izredni študij 

2. letnik 20 

 

Način prijave 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se 
prijavlja:  

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč 
prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno 
poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo 
oddal po pošti (priloge morajo biti v originalu ali v overjeni fotokopiji; v spremnem 
dopisu mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis); 

2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora 
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s 
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu 
zavodu (priloge morajo biti v originalu ali v overjeni fotokopiji); 

3. z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), natisnjenega 
obrazca ne pošilja po pošti. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu 
priloge k prijavi, in jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (priloge morajo biti v 
originalu ali v overjeni fotokopiji; v spremnem dopisu  mora biti naveden sklic na 
številko prijave za vpis). 

Kot pravočasna se upošteva pod: 

 
1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka 

prijavnega roka; 
2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v 

zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana do zaključka 
prijavnega roka na sedež fakultete: Nova  univerza, Fakulteta za slovenske in 
mednarodne študije, Referat za študentske in študijske zadeve, Mestni trg 23, 1000 
Ljubljana; 
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3. prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do zaključka prijavnega 
roka. 

 
Priloge k prijavi2  
 

VPISNA MESTA ZA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJE 
ŠTUDENTE  

 

Prijavni roki: 
1. rok: 1. 6. 2020 – 30. 6. 2020 
2. rok: 3. 8. 2020 – 31 .8. 2020 

 

Vpisni roki: 
1. rok: 20. 7. 2020 – 29. 7. 2020 
2. rok: 14. 9. 2020 – 23. 9. 2020 

 

Vpisna mesta 2020/2021 

 

Slovenski študiji 2. stopnja Izredni študij 

1. letnik 10 

 

Način prijave 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ Prijavo za vpis 
kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se 
prijavlja:  

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč 
prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno 
poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo 
oddal po pošti (priloge morajo biti v originalu ali v overjeni fotokopiji; v spremnem 
dopisu mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis); 

2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora 
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s 
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu 
zavodu (priloge morajo biti v originalu ali v overjeni fotokopiji); 

3. z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), natisnjenega 
obrazca ne pošilja po pošti. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu 
priloge k prijavi, in jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (priloge morajo biti v 

                                                 
2 Glej prilogo k temu razpisu. 
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originalu ali v overjeni fotokopiji; v spremnem dopisu  mora biti naveden sklic na 
številko prijave za vpis). 

 

Kot pravočasna se upošteva pod: 

 
1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka 

prijavnega roka; 
2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v 

zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana do zaključka 
prijavnega roka na sedež fakultete: Nova  univerza, Fakulteta za slovenske in 
mednarodne študije, Referat za študentske in študijske zadeve, Mestni trg 23, 1000 
Ljubljana; 

3. prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do zaključka prijavnega 
roka. 

Priloge k prijavi3  

 
VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ  
 

Prijavni roki: 
1. rok: 15. 6. 2020 – 14. 8. 2020 
2. rok: 1. 9. 2020 – 11. 9. 2020 

 

Vpisni roki: 
1. rok: 21. 8. 2020 – 27. 8. 2020 
2. rok: 17. 9. 2020 – 29. 9. 2020 

 

Vpisna mesta 2020/2021 

 

Slovenski študiji 2. stopnja Izredni študij 

1. letnik 5 

 

Način prijave 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se 
prijavlja:  

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč 
prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno 

                                                 
3 Glej prilogo k temu razpisu. 
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poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo 
oddal po pošti (priloge morajo biti v originalu ali v overjeni fotokopiji; v spremnem 
dopisu mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis); 

2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora 
obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s 
prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu 
zavodu (priloge morajo biti v originalu ali v overjeni fotokopiji); 

3. z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), natisnjenega 
obrazca ne pošilja po pošti. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu 
priloge k prijavi, in jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (priloge morajo biti v 
originalu ali v overjeni fotokopiji; v spremnem dopisu  mora biti naveden sklic na 
številko prijave za vpis). 

Kot pravočasna se upošteva pod: 

 
1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka 

prijavnega roka; 
2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v 

zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana do zaključka 
prijavnega roka na sedež fakultete: Nova  univerza, Fakulteta za slovenske in 
mednarodne študije, Referat za študentske in študijske zadeve, Mestni trg 23, 1000 
Ljubljana; 

3. prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do zaključka prijavnega 
roka. 

 
Priloge k prijavi4  

 

*** 

Razpis za vpis je sprejel senat Fakultete za slovenske in mednarodne študije Nove univerze s 
sklepom št. 1/20  na 1. korespondenčni seji, dne 23. 1. 2020 ter senat Nove univerze s sklepom 
št. S1/20 na 1. korespondenčni seji, dne 24. 1. 2020.   

 

 

                     prof. dr. Polona Tratnik               prof. dr. Matej Avbelj 

                         dekanja NU, FSMŠ                     rektor NU 

                        

 

 

 

 

                                                 
4 Glej prilogo k temu razpisu. 



 1 

PRILOGE K PRIJAVI – SLOVENSKI ŠTUDIJI II. STOPNJE 

 

ZAP. 
ŠT. 

IME PRILOGE IME PRILOGE 
(ANGLEŠKO) 

OPIS PRILOGE OPIS PRILOGE 
(ANGLEŠKO) 

ALI JE 
PRILOGA 
OBVEZNA
? (DA/NE) 

ALI JE 
MOGOČ
E 
PRILOG
O 
ODDATI 
ELEKTR
ONSKO? 

(DA/NE) 

VRSTA PRIJAVE 
PRI KATERI SE 
PRILOGA 
PRIKAŽE (VSE 
VRSTE, PRVI VPIS 
V 1. LETNIK, 
VZPOREDNI VPIS, 
VPIS PO MERILIH 
ZA PREHODE,  
TUJCI) 

ALI JE 
PRILOGA 
VEZANA NA 
PRIZNAVANJE 
IZOBRAŽEVAN
JA 
(DA/NE/OBOJ
E) 

PRILOGA JE 
VEZANA ZA 
DOLOČEN 
ŠTUDIJSKI 
PROGRAM 
(NAVEDITE 
KATERI) 

1.  Dokazilo o 
pridobitvi 
ustrezne 
dodiplomske 
izobrazbe. 

Proof of 
appropriate 
undergraduate 
education. 

Original ali overjena 
kopija dokazila o 
pridobitvi ustrezne 
dodiplomske 
izobrazbe. 

 

Original or 
certified copy 
of proof of 
appropriate 
undergraduate 
education.  

Da. Ne. Vse vrste. Oboje. Magistrski 

program 

Slovenski 

študiji 2. 

stopnje. 

 

2. Potrdilo o 
diplomiranju z 
razvidno 
oceno 
diplome. 

Graduation 
certificate 
with 
graduation 
grade. 

Original ali 
overjena kopija 
potrdila o 
diplomiranju z 
razvidno oceno 
diplome. 

 

Original or 
certified copy 
of graduation 
certificate 
with 
graduation 
grade. 

Da. Ne. Vse vrste. Oboje. Magistrski 

program 

Slovenski 

študiji 2. 

stopnje. 

 

3. Potrdilo o 
povprečni 
oceni na 

Certificate of 
grade point 
average from 

Original ali 
overjena kopija 
potrdila o 
povprečni oceni na 

Original or 
certified copy 
of certificate 
of grade point 
average from 

Da. Ne. Vse vrste. Oboje. Magistrski 

program 

Slovenski 
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dodiplomskem 
študiju. 

undegraduate 
studies.  

dodiplomskem 
študiju. 

 

undegraduate 
studies. 

 

študiji 2. 

stopnje. 

 

4. Osebni 
dokument. 

 

Personal 
document. 

Kopija osebnega 
dokumenta.  

Copy of 
personal 
document. 

Da. Ne. Vse vrste. Oboje. Magistrski 

program 

Slovenski 

študiji 2. 

stopnje. 

 

5. Soglasje 
matične 
fakultete. 

 

Parent 
institution's 
consent. 

Original soglasje 
matične fakultete 
za vzporedni vpis 
na FSMŠ. 

 

Original of 
parent 
institution's 
consent for 
parallel 
enrollment in 
FSIS. 

Da. Ne. Vzporedni vpis. Oboje. Magistrski 

program 

Slovenski 

študiji 2. 

stopnje. 

 

6. Potrdilo o 
opravljenih 
izpitih za 
morebitno 
priznavanje 
izpitov.  

Confirmation 
of passed 
exams for 
potential 
recognition of 
exams. 

Original ali 
overjena kopija 
potrdila o 
opravljenih izpitih 
za morebitno 
priznavanje izpitov.  

Original or 
certified copy 
of 
confirmation 
of passed 
exams for 
potential 
recognition of 
exams. 

Ne. Ne. Vse vrste. Oboje. Magistrski 

program 

Slovenski 

študiji 2. 

stopnje. 

 

7.  Kronološki 
opis 
izobraževanja. 

Chronological 
decription of 
education. 

Kratek kronološki 
opis celotnega 
izobraževanja. 

Short 
chronological 
decription of 

Da. Ne. Tujci. Da. Magistrski 

program 

Slovenski 
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the entire 
education. 

študiji 2. 

stopnje. 

 

8. Prevodi prilog. Translated 
documents. 

Vse zahtevane 
priloge dokumenti 
morajo biti 
posredovani tudi 
prevedeni v 
slovenski jezik. 

All request 
documents 
must be 
translated in 
to Slovenian 
language. 

Da. Ne. Tujci. Da. Magistrski 

program 

Slovenski 

študiji 2. 

stopnje. 

 

 

 


