ŠTUDIJSKO
USMERJANJE V
4. LETNIKU
Gabrijela FIDLER, univ.dipl.psih.

AKTIVNOSTI V 4. LETNIKU



Predstavitev možnosti izobraževanja in
točkovanje (Pismo dijakom zaključnih letnikov)
Razpis (predstavitev ob izidu)
Postopek vpisa



Izpolnjevanje Prve prijave za vpis (sami)










Analiza poklicnih namer in prijav
Testiranje lastnih poklicnih interesov
Informacije :

(TŠI)

http://gimnazija.scv.si (svetovalna služba/karierna orientacija)

Predstavitve fakultet in druge dejavnosti v
okviru študijskega usmerjanja



Predinformativni dan – 27. januar 2014 (lani blizu 50
visokošolskih ustanov)



ŠŠK: študenti –dijakom – 27. januar 2014

Sistem terciarnega izobraževanja

STOPNJE IN VRSTE
ŠTUDIJA
Stopnja
študija

Bolonjski
študij

Trajanje
študija v
letih

Stari študijski
programi

Trajanje
študija v
letih

1. stopnja

visokošolski
strokovni

3-4

visokošolski
strokovni

3-4

1. stopnja

univerzitetni

3-4

-

-

2. stopnja

magistrski

1-2

univerzitetni

4-6

BOLONJSKI ŠTUDIJ
Skrajšanje časa študija/ne za vse poklice

Tutorstvo/mentorstvo

ECTS
Izbirnost

Sprotno preverjanje
znanja
Priznavanje
neformalno
pridobljenih znanj

Mobilnost
Skrb za kvaliteto

Manjši obseg
zaključnega dela

Nove metode poučevanja –
Student Centred Study, PBL

Modularnost
Priloga k diplomi

ECTS in ocenjevalna lestvica
ECTS – European Credit Transfer
System






predmeti so ovrednoteni s KT
(kreditne točke), kar omogoča
primerjavo med študijskimi programi
→ študentska mobilnost
KT odraža količino dela, ki ga
“zahtevajo” študijske obveznosti
(predavanja, vaje, študij literature,
pisanje seminarskih nalog, priprava
na izpit, … ) za posamezni predmet
1 KT = cca 25 ur dela
“povprečnega” študenta (vsak
letnik = 60 KT to je med 1500 do
1800 ur dela študenta/letnik – redni
študij praviloma pomeni vsako leto en
letnik)

Slov. ECTS Opis ocene
10

A

ODLIČNO: nadpovprečno
znanje z zanemarljivimi
napakami

9

B

PRAV DOBRO:
nadpovprečno znanje z
nekaj napakami

8

C

PRAV DOBRO: dobro
znanje z nekaj
pomembnejšimi napakami

7

D

DOBRO: zadovoljivo znanje
z nekaj pomanjkljivostmi

6

E

ZADOSTNO: znanje
zadovoljuje le minimalne
kriterije

5-1

FX..F NEZADOSTNO: potreben je
poglobljen in temeljit
nadaljnji študij

8

Priloga k diplomi


Kaj vsebuje?








Informacije o visokošolskem sistemu
Informacije o uspešnosti študenta (ocene)
Poenoten opis narave, stopnje, vsebine in statusa
študijskega programa, ki ga uspešno zaključil
diplomant
Ključne kompetence pridobljene v času študija

Zakaj priloga k diplomi?
Zaradi večje preglednosti nad pridobljenimi
veščinami in znanji diplomanta, kar omogoča
ustrezno zaposlitev oziroma vpis na nadaljnji študij

KAM PO MATURI?

+ samostojni
visokošolski
zavodi

MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA


Univerza v Ljubljani (3 akademije, 23 fakultet)
www.vpis.uni-lj.si



Univerza v Mariboru (16 fakultet) www.vpis.uni-mb.si



Univerza v Novi Gorici (4 fakultete in 1 visoka šola)



Univerza na Primorskem (5 fakultet in 1 visoka šola)
www.vpis.upr.si



Javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi (5
fakultet in 8 visokih šol)



Nekoncesionirani zasebni samostojni visokošolski zavodi (4
fakultete, 9 visokih šol)



Višje šole

Deficitarni poklici
Inženirji in tehnologi v industriji in proizvodnji
Zdravniki
Zobozdravniki
Pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok
Analitiki in snovalci informacijskih sistemov
Inženirji strojništva ipd.
Inženirji elektrotehnike ipd.
Farmacevti
Inženirji gradbeništva
Strokovnjaki za informacijsko, komunikacijsko
tehnologijo

Suficitarni poklici
Arhitekti
Bibliotekarji, dokumentalisti ipd.

Sociologi, antropologi ipd.
Filozofi, zgodovinarji, politologi
Novinarji
Prevajalci, tolmači, lektorji in drugi
jezikoslovci
Tajniki ipd.
Uradniki v računovodstvu in
knjigovodstvu
Uradniki v statistiki, financah,
zavarovalništvu

Perspektivni poklici v EU so leta 2020
•Medicinska sestra
•Zdravnik
•Menedžer v bolnišnici
•Tržni svetovalec
•Strokovnjak oglaševanja
•Pravni svetovalec
•Špediter
•Skladiščnik
•Diplomirani logistik
•Elektroinženir
•Sistemski informatik
•Programer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemski admin. računal.
iT projektni menedžer
Specialist za pokojn. zav.
Pozavarovalničar
Kontrolor letenja
Elektronik
Letalski inženir
Strojni inženir
Podjetniški svetovalec
Učitelj
Revizor

Vir: Švicarski raz. inštitut Prognos (objava: nemški tednik Focus)
Predstavitev trga dela

RAZPIS ZA VPIS
•

Objava na spletnih straneh (MIZKŠ in VPIS-ne službe),
samo v elektronski obliki; 31.1.2013

•

Prijavno sprejemni postopek za posamezen rok (1., 2.,
3.), kontaktne informacije, vpis diplomantov, vzporedni
študij, tujci in Slovenci brez slovenskega državljanstva

•

Razpis za posamezne univerze (UL, UM, UP, UNG) ter
javne in koncesionirane (nekoncesionirane samostojne
visokošolske zavode)

•

Povzetek razpisnih mest in informacije za bodoče
študente – pozor pri spremembah obsega vpisa (vpliv na točke)
15

RAZPIS ZA VPIS - PRIMER
Fakulteta

Študijski program
Trajanje študija
Usmeritev

16

RAZPIS ZA VPIS - PRIMER
Vpisni pogoji

Omejitev

17

Pravilnik oz. skupne določbe razpisa




I. PRIJAVA ZA VPIS
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge
na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/
a) s kvalificiranim digitalnim potrdilom (brez pošiljanja)





SIGEN-CA (www.sigen-ca.si),
POŠTA®CA (postarca.posta.si),
HALCOM-CA (www.halcom.si),
AC NLB (www.nlb.si).

b) uporabniško ime in geslo (natisne, podpiše, pošlje)



Oddaja e_prijave je OBVEZNA za vse kandidate.
Pošiljanje natisnjenega prijavnega obrazca je
OBVEZNO za kandidate, ki se prijavijo brez
kvalificiranega
digitalnega
potrdila + PODPIS!!!
1.2.2014
Visokošolska prijavnoinformacijska služba

Pravilnik oz. skupne določbe razpisa
POMEMBNA SPREMEMBA:
V drugem roku se na še prosta mesta lahko
prijavijo kandidati, ki niso bili sprejeti v
nobenega od v Prvi prijavi napisanih študijskih
programov. Drugo prijavo lahko oddajo tudi
tisti, ki niso oddali Prve prijave za vpis.
(narejena analiza)


1.2.2014

Visokošolska prijavnoinformacijska služba

Pravilnik oz. skupne določbe razpisa
Kandidati, za katere se izbirni postopek prvega roka še
ni končal (opravljanje mature v dveh delih, opravljanje
preizkusov nadarjenosti v jesenskem roku, kandidati,
za katere postopek priznavanja za namen nadaljevanja
izobraževanja še ni končan, kandidati, za katere je tako
odločeno v pritožbenem postopku), naj oddajo Drugo
prijavo za vpis do roka, določenega s tem razpisom. V
primeru, da se bodo uvrstili na enega izmed študijskih
programov iz Prve prijave za vpis, bo njihova Druga
prijava izločena iz nadaljnega prijavno-sprejemnega
postopka.

1.2.2014

Visokošolska prijavnoinformacijska služba

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
Kandidati s posebnimi potrebami:
• status kandidata s posebnimi potrebami se lahko dodeli
kandidatu, ki prošnji priloži listine, ki dokazujejo:
• motnje v telesnem in duševnem razvoju
• invalidnost ali
• kronično bolezen ali posledice akutne bolezni,
ki med prijavnim postopkom še trajajo in so vplivale na uspeh v
obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. in 4. letnik)
• ter za kandidate, ki prošnji priložijo listine, ki dokazujejo status
vrhunskega športnika v obdobju, ki se upošteva za sprejem.
***
•dodana nova kategorija: težke socialne in življenjske razmere

KAKO IZPOLNIM PRIJAVO – kandidati s
posebnimi potrebami v vpisnem postopku
kandidati,

ki imajo status PP, gredo najprej redno skozi
vpisni postopek in če se ne uvrstijo na nobeno od želja, se
njihove točke ponovno izračunajo - naknadna uvrstitev je
možna ob izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev in
doseganju 90 % minimuma točk
kandidati

so lahko naknadno sprejeti v prvega od napisanih
študijskih programov v prijavi, za katerega izpolnjujejo
splošne pogoje za vpis in so dosegli 90% minimuma točk

Dijaki - tujci
• razpisana

mesta za tujce

• vpis pod enakimi pogoji:
• Stalno bivališče v RS in
• Starši so davčni zavezanci v RS

Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem
šolstvu






izpis do 15. oktobra brez posledic

omejitev vpisa -Vlada RS sprejme sklep o omejitvi vpisa konec aprila
a) < 10 % presežka – lahko omejitev ali zaprt vpis
b) > 10 % presežka – omejitev ali povečanje mest
v drugem in tretjem roku je omejitev takoj

Izbirni kriteriji navedeni v razpisu za vpis




Splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi, ZI + splošni
uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole
dodatni pogoji pri nekaterih študijskih programih

ROKOVNIK VPISA – 1. rok
Datum

Dogodek

predvidoma 31.1.2014

Objava RAZPISA ZA VPIS (samo v elektronski
obliki)

14.2. in 15.2. 2014

Informativni dnevi

5.2. do 5.3.2014
(predvidoma)

Prva prijava (1. želja, 2. želja, 3. želja)
• E-prijava

5. april 2014

Računalniški izpis prve prijave

konec aprila 2014

Omejitev vpisa (Vlada RS)

preko spletnega portala eVŠ

ROKOVNIK VPISA – 1. rok
Datum

Dogodek

Najmanj 5 dni pred
spomladanskim rokom

Obveščanje o preizkusih nadarjenosti

26.06. – 9.07.201

Spomladanski rok preizkusov nadarjenosti

25.07.2014

Sklep o rezultatu izbirnega postopka

28.07. – 18.08.2014

Vpis v prvi letnik

09.08.2014

Pritožbeni rok

30.09.2014

VPIS naknadno prejetih po 1. prijavnem roku

ROKOVNIK VPISA – 2. in 3. rok
Datum

Dogodek

21.08.2014

Objava prostih mest za drugi prijavni rok

od 10. do 12.9.2014

opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti,
sposobnosti in spretnosti;

22.08. – 29.08.2014

Druga prijava (1. želja, 2. želja, 3. želja)

preko spletnega portala eVŠ
24.09.2014

SKLEP O REZULTATU IZBIRNEGA POSTOPKA, VPIS

25.09. – 30.09.2014

Vpis sprejetih v drugem roku

01.10.2014

Objava prostih mest za tretji prijavni rok

01.10. – 05.10.2014

Tretja prijava

Razpis za vpis
za študijsko leto 2014/2015


v Razpisu za vpis tudi NEKONCESIONIRANI
ZASEBNI SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

OPOZORILO: Prijavo za vpis v te študijske programe
kandidati pošljejo neposredno na fakulteto oziroma
visoko šolo in NE visokošolskim prijavnoinformacijskim službam!

1.2.2014

Visokošolska prijavnoinformacijska služba

OMEJITEV VPISA

uspeh na maturi
uspeh v 3. in 4.
letniku

40%

60%

*** posebni pogoji za posamezne smeri
(preizkusi nadarjenosti ali psihofizičnih sposobnosti)

PRVA ŽELJA
dovolj točk

omejitev

Izračun
minimumov
za vse želje

1.želja

Ni omejitve

2. želja

dovolj točk

SPREJET

NE

3. želja

dovolj točk

ODKLONJENI

Vpis jeseni

POSEBNOST : dvopredmetni študijski programi

SPREJET

POMEMBNO JE VEDETI ! ! !




pri navajanju študijskih želja je pomembno
vedeti, da se študijske želje obravnavajo po
prioritetnem vrstnem redu, kot so navedene

to pomeni,da se kandidat razvršča najprej po prvi
študijski želji, nato po drugi, če na prvo ni sprejet,
in nazadnje po tretji študijski želji, če ni sprejet
na prvo ali drugo željo

OMEJENI – NEOMEJENI ŠTUDIJSKI PROGRAMI




ČE SO ŠTUDIJSKI PROGRAMI Z OMEJITVIJO VPISA,
MORA KANDIDAT ZA UVRSTITEV DOSEČI MINIMUM
TOČK
MINIMUM TOČK se določi šele v postopku
razvrščanja (julij, september) in je enak številu
točk, ki jih doseže kandidat, uvrščen na zadnje
razpisano vpisno mesto

OMEJENI – NEOMEJENI ŠTUDIJSKI PROGRAMI




če kandidat kot prvo željo navede študijski program
brez omejitve vpisa, je nanj sprejet, če izpolni splošne
vpisne pogoje

prednost pri razvrščanju na študijski program brez
omejitve vpisa imajo kandidati, ki so ta program
navedli kot prvo željo

OMEJENI – NEOMEJENI ŠTUDIJSKI PROGRAMI







1.želja: omejen vpis
2.želja: neomejen vpis
3.želja: zaprt vpis
če kandidat kot prvo željo navede študijski program z omejitvijo
vpisa, kot drugo študijsko željo pa študijski program brez omejitve
vpisa, in za študijski program z omejitvijo vpisa ne doseže
zadostnega števila točk (minimuma točk), je na drugo željo uvrščen,
če ostanejo še prosta vpisna mesta na tem programu po tem, ko so
se na ta program najprej razvrstili kandidati, ki so ta program
navedli kot prvo željo. Lahko pa se zgodi, da se vpis na študijski
program zapre, če se je s prvo željo nanj prijavilo točno tolikšno
število kandidatov, kot je bilo prostih mest (oz. do 10% več).

KAKO IZPOLNIM PRIJAVO ???
IGOR B.
3. letnik = 2
4. letnik = 2
Matura = 10 točk => 40točk

1. ŽELJA
Logistika sist. UN – UMB (100 mest)
(NEOMEJEN, 95 sprejetih)

PETRA K.
3. letnik = 3
4. letnik = 4
Matura = 20 točk => 76točk

1. ŽELJA
Medicina UN - ULJ (96 mest)
(OMEJEN min 83 točk,)

2. ŽELJA
Logistika sistemov UN (5 mest)
(OMEJEN z 2. in 3. željo, min 79 )

3. ŽELJA
ZDRAV. NEGA VS UNP(60 mest)
(OMEJEN; min 69 točk)

KAKO IZPOLNIM PRIJAVO ???
IGOR B.
3. letnik = 2
4. letnik = 2
Matura = 10 točk => 40točk

1. ŽELJA
Sociologija – UMB (100 mest)
(NEOMEJEN, 105 sprejetih)

PETRA K.
3. letnik = 3
4. letnik = 4
Matura = 20 točk => 76točk

1. ŽELJA
Medicina UN - ULJ (96 mest)
(OMEJEN min 83 točk,)

2. ŽELJA
Sociologija UN (0 mest)
(zapolnjen s prvi željo)

3. ŽELJA
Arhitektura FG (0 mest)
(zapolnjen s prvo željo)

KAKO IZPOLNIM PRIJAVO ???
ALI BOM SPREJET NA VEZAVO DVOPREDMETNIH
ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, ČE SE NE BOM UVRSTIL
NA ENEGA OD ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV V VEZAVI
???
Želja
1.

FF

2.

EPF

3.

FF

GEOGRAFIJA – PEDAGOGIKA
EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE

FILOZOFIJA – SOCIOLOGIJA

KAKO IZPOLNIM PRIJAVO – status kandidata s posebnimi
potrebami ???

IGOR B. (POS)
3. letnik = 2
4. letnik = 2
Matura = 10 točk => 40točk

1. ŽELJA
Logistika sist. UN – UMB (100 mest)
(NEOMEJEN, 95 sprejetih)

PETRA K. (POS)
3. letnik = 3
4. letnik = 4
Matura = 20 točk => 76točk

1. ŽELJA
Medicina UN - ULJ (96 mest)
(OMEJEN min 83 točk/min POS 70,5)

2. ŽELJA
Logistika sistemov UN (5 mest)
(OMEJEN z 2. in 3. željo, min 79 )

3. ŽELJA
ZDRAV. NEGA VS UNP(60 mest)
(OMEJEN; min 69 točk)

KJE NAJDEM POMOČ V PRIMERU
KRŠITVE POSTOPKA?
če ugotovite, da je prišlo v izbirnem postopku do
napake, se lahko pritožite v roku in organu, ki je
naveden v pravnem pouku sklepa o rezultatu
izbirnega postopka

DODATNE INFORMACIJE








www.vpis.uni-lj.si
www.vpis.uni-mb.si
www.vpis.upr.si
www.ung.si
www.dijaski.net
www.studij.si

Šolska svetovalna služba
Gabrijela Fidler, univ.dipl.psih.
Tel: 896 0719
E-mail: gabrijela.fidler@guest.arnes.si

