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Vpisne informacije
Razpis za vpis na študijske programe druge stopnje najdete na tej strani.
Razpis za vpis na študijske programe tretjo stropnje najdete na tej strani.
Rok za prijavo na drugo in tretjo stopnjo je 1. september 2021.
Prijavo za vpis v prvi letnik magistrskega in doktorskega študija (na tej strani najdete navodila za izpolnjevanje
prijave) oddate preko spletne strani eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.
Tam naložite tudi vse zahtevane priloge. Letos se ničesar ne pošilja fizično po pošti.
Obvestilo o tem, ali ste sprejeti na želeni program in navodila za vpis boste predvidoma prejeli do 20. 9. 2021.
Tehnična pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem ter pomoč pri težavah z
izpolnjevanjem elektronske vloge: ekc@gov.si
Navodila za že vpisane študente za vpis v višje letnike študija najdete v nadaljevanju te strani.
1. septembra 2021 smo dobili obvestilo UL, da se v študijskem letu 2021/22 lahko podaljša status študenta tudi
iz razloga Covid–19, v kolikor študent še ni izkoristil te možnosti.
Informativni dnevi 2. stopnja+
31.05.2021 12:00
Geologija
1.06.2021 12:00
Geotehnologija
1.06.2021 12:00
Metalurgija in materiali

na spletu
na spletu
na spletu

V kolikor bodo informativni dnevi preko spleta, bodo povezave objavljene na tej strani.
Informativni dan 3. stopnja+
Za 3. stopnjo informativni dan ni predviden. Morebitna vprašanja pošljite na majda.strakl@ntf.uni-lj.si ali
pokličite na 01/4704-647.
Se lahko prijavim na študij brez diplome?+
DA.
Na študij se morate obvezno prijaviti do 1. 9. 2021, tudi če študija do takrat še ne boste zaključili.
Študij boste morali zaključiti pred zaključkom vpisa. Zadnji dan vpisa je 30. 9. 2021.
Kdaj bo vpis?+
V primeru, da bo prijavljenih več študentov kot je razpisanih mest, bo izveden izbirni postopek. Izbranim
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kandidatom bodo navodila za vpis poslana po elektronski pošti predvidoma do 20.9.2021.
Izpolnjen in podpisan vpisni list moramo dobiti v referat najpozneje do 30.9.2021.
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