
PRIJAVNO-SPREJEMNI POSTOPEK ZA VPIS V PRVI LETNIK 

ŠTUDIJA NA AKADEMIJI ZA GLASBO ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA 

DRŢAVLJANSTVA IN TUJE DRŢAVLJANE IZ DRŢAV NEČLANIC 

EVROPSKE UNIJE 

 

 V DRUGEM PRIJAVNEM ROKU: 

 

Kandidati se lahko prijavijo od  1. do 5. oktobra 2011 na še prosta mesta, ki bodo objavljena 

30. septembra 2011 na spletni strani Akademije za glasbo http://www.ag.uni-lj.si/, kot tudi na 

http://www.vpis.uni-lj.si/.  

 

Kandidati pošljejo Akademiji za glasbo prijavo za vpis v 1. letnik v študijskem letu 

2011/2012 (obrazec DZS, 1,71/3), v katerem napišejo en študijski program, za katerega 

izpolnjujejo pogoje za vpis. Prijavi priložijo overjene kopije spričeval in drugih dokazil. 

 

Obrazec Tretja prijava za vpis je na prodaj v papirnicah in knjigarnah v Sloveniji. Kandidati  

na Akademijo za glasbo pošljejo prijavo (obrazec DZS 1,71/3) z dokazili. 

 

V tem roku se na še prosta mesta lahko prijavijo tuji drţavljani, ki niso bili sprejeti v  

nobenega od v prvi prijavi napisanih študijskih programov in tisti, ki niso oddali Prve  

prijave za vpis. 

 

Prijav kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka, visokošolski zavod ne bo  

obravnaval. 

 

Kandidati, ki bodo oddali popolne prijave, bodo povabljeni na preizkus umetniške 

nadarjenosti in znanja, ki bo na Akademiji za glasbo 7. oktobra 2011. 

 

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU VPISNIH POGOJEV: 

 

Tuji drţavljani, ki so srednjo šolo končali v tujini,  morajo prijavi priložiti: 

- zaključno spričevalo štiriletne srednje šole, 

- spričevali zadnjih dveh letnikov srednje šole, 

- odločbo o priznanju izobraţevanja za namen nadaljevanja izobraţevanja (ali 

odločbo o nostrifikaciji spričeval, pridobljenih v tujini, če  jim je bila izdana v 

Sloveniji do 21. 1. 2005 po prejšnjih predpisih o priznavanju izobraževanja), 

- identifikacijski dokument (rojstni list ali potni list ali osebna izkaznica), 

 

Kandidati morajo poslati  kopije dokazil, overjene pri notarju ali uradni osebi upravne 

enote; odločba o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja oziroma odločba o 

nostrifikaciji je lahko originalna. Spričevala morajo biti sodno prevedena v slovenščino. 

 

Tuji drţavljani,  ki so srednjo šolo končali v Sloveniji, morajo prijavi priložiti: 

- zaključno spričevalo štiriletne srednje šole, 

- spričevali zadnjih dveh letnikov srednje šole, 

- identifikacijski dokument (rojstni list ali potni list ali osebna izkaznica). 

 

Kandidatom, ki so v RS opravili maturo po 1. 6. 1995 ali poklicno maturo v letu 2002 in 

kasneje, ni potrebno pošiljati spričeval. Zanje bo podatke poslal Državni izpitni center. 

 

http://www.ag.uni-lj.si/
http://www.vpis.uni-lj.si/


Diploma o mednarodni maturi (International Baccalaureat  - IB)  je enakovredna  

maturitetnemu spričevalu v Republiki Sloveniji in zanjo ni potreben postopek 

priznavanja srednješolske izobrazbe.   

 

IZPIT IZ SLOVENŠČINE 

Izpit iz slovenščine po programu Slovenščina za tujce na srednji ravni kandidati opravijo na 

Centru  

za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 

Naslov: 

Univerza v Ljubljani 

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik 

Kongresni trg 12 

1000 Ljubljana 

Tel.: *386 1 241 86 77 

E-pošta: center-slo@ff.uni-lj.si 

spletna stran: http://www.centerslo.net/ 

 

Izpit iz slovenščine morajo kandidati opraviti pred vpisom v 2. letnik študija.  

 

VPIS  

 

Kandidati, ki so sprejeti v drugem prijavnem roku, se vpišejo do 10. oktobra 2011. 

http://www.centerslo.net/

