
 

 
 
 

 

 
ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) 

ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) 
RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 

 
Slovenska ulica 17, 2000 Maribor  

Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727  
Faks: +386 2 250-19-98  

E-pošta: info@almamater.si, referat@almamater.si  

Spletna stran: http://www.almamater.si/ 
Kontaktni podatki za kandidate za študij v italijanskem jeziku: fisioterapia@almamater.si; 00386 59 

333 078 
 

Informativna mesta:  

• Maribor – AMEU-ECM, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor; 

• Murska Sobota – AMEU-ECM, Lendavska cesta 9, 9000 Murska Sobota; 

• Ljubljana – AMEU-ECM, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana (vhod tudi z Dunajske 104); 

• Ljubljana – AMEU-ECM, Neubergerjeva ulica 31, 1000 Ljubljana 

• Koper – AMEU-ECM, Trubarjeva 1, 6000 Koper 

 
Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (AMEU) razpisuje v študijskem letu 2019/2020 

naslednje dodiplomske študijske programe:  
 
- visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Fizioterapija;  

- visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Socialna gerontologija;  

- visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management poslovnih sistemov;  

- visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega;  
- visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Arhivistika,  

- visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Spletne in informacijske tehnologije 
 

 

PRIJAVA ZA VPIS 

 

Kandidati za vpis v dodiplomske študijske programe se na razpis prijavijo v treh rokih. 
 

Prvi prijavni rok 
  

Prvi prijavni rok traja od 18. februarja do 14. julija 2019.  

Vsi kandidati morajo do 14. julija 2019 oddati elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/ na 2 načina: 

• Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti 

ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana 
ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom. Po pošti 

pa mora v referat AMEU-ECM priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, za katere je v prijavi 

označil, da jih bo poslal po pošti (na pošiljki mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 

• Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in 
geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga skupaj 

z obveznimi prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti do roka na naslov, 
določen z razpisom. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v 
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istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in 

priporočeno poslana referatu AMEU-ECM do 14. julija 2019. 

 
 

Kot pravočasna se upošteva: 
1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 14. julija 

2019,  

2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena, podpisana in skupaj z dokazili o 
izpolnjevanju pogojev za vpis priporočeno poslana v referat AMEU-ECM, Slovenska 

ulica 17, 2000 Maribor, do 14. julija 2019. Kot pravočasne se bodo upoštevale pošiljke, 
ki bodo na dan 14. julij 2019 oddane na pošti.  

 
Kandidati lahko v prijavi izberejo največ en študijski program, v katerega se želijo vpisati in za katerega 

izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis. Če želijo 

oddati prijavo za več študijskih programov na Alma Mater, morajo izpolniti za vsak študijski program 
svojo prijavnico. Prijava na zasebne nekoncesionirane zavode je neodvisna od prijave na javne in 

koncesionirane zavode.  
 

 

OPOZORILO: Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo 

izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program. Izberejo naj študijski 
program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se prijava ne 

bo upoštevala! 
 
Zadnji dan za oddajo prijave v prvem prijavnem roku je 14. julija 2019.  

 

 

Drugi prijavni rok  
 

Drugi prijavni rok traja od 19. julij do 15. septembra 2019.  
 

Podatki o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok bodo do 19. julij 2019 objavljeni na spletni 

strani http://www.almamater.si/. 
 

V drugem roku se na prosta vpisna mesta lahko prijavijo vsi kandidati, ki se nameravajo vpisati v 
študijskem letu 2019/2020, ne glede na to, ali so že bili sprejeti v enega od v prvi prijavi napisani 

študijskih programov na drugih visokošolskih zavodih. Drugo prijavo lahko oddajo tudi tisti, ki niso 
oddali prve prijave za vpis.  

Kandidati morajo najkasneje do 15. septembra 2019. oddati elektronsko prijavo preko spletnega 

portala eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ na 2 načina: 

• Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti 
ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana 

ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom. Po pošti 
pa mora v referat AMEU-ECM priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, za katere je v prijavi 

označil, da jih bo poslal po pošti (na pošiljki mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 

• Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in 

geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga skupaj 
z obveznimi prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti do roka na naslov, 

določen z razpisom. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v 
istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in 

priporočeno poslana referatu na Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor, Slovenska 
ulica 17, 2000 Maribor do 15. septembra 2019. 
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Kandidati, za katere se izbirni postopek prvega roka še ni končal (opravljanje mature v dveh delih, 

opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti v jesenskem roku, kandidate za katere se postopek 

priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja še ni končan, kandidati, za katere je tako odločeno 
v pritožbenem postopku), lahko oddajo prijavo za vpis v drugem prijavnem roku. V primeru, da se 

bodo uvrstili na enega izmed študijskih programov iz prvega prijavnega roka, se postopek glede njihove 
prijave v drugem roku ustavi.  

 

 

OPOZORILO: Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo (bodo 
izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program. Izberejo naj študijski 

program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se prijava ne 
bo upoštevala! 

 
Zadnji dan za oddajo prijave v drugem prijavnem roku je 15.  september 2019.  

 

 
Tretji prijavni rok  

 
Tretji prijavni rok traja od 26. septembra do 30. septembra 2019 oziroma do zapolnitve 

prostih mest.  
 

Podatki o še prostih vpisnih mestih za tretji prijavni rok bodo do 26. septembra 2019 objavljeni na 

spletni strani http://www.almamater.si/. 
 

Visokošolski zavod bo v tretjem prijavnem roku sprejemal prijave kandidatov, ki bodo izpolnjevali 
vpisne pogoje za programe, na katerih bodo ostala še prosta vpisna mesta tudi po izteku drugega 

roka.  

Kandidati morajo do 30. septembra 2019 oddati elektronsko prijavo preko spletnega portala eVŠ 
http://portal.evs.gov.si/prijava/ na 2 načina: 

• Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca po pošti 

ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana 
ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, določenega z razpisom. Po pošti 

pa mora v referat AMEU-ECM priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, za katere je v prijavi 
označil, da jih bo poslal po pošti (na pošiljki mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 

• Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in 

geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga skupaj 

z obveznimi prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti do roka na naslov, 
določen z razpisom. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v 

istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in 
priporočeno poslana na naslov Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor, 

Slovenska ulica 17, 2000 Maribor do 30. septembra 2019. 

 
 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI IN VPISNI POGOJI 

 

Za študijsko leto 2019/2020 AMEU-ECM objavlja razpis za vpis v študijske programe, in sicer: 
- visokošolske strokovne študijske programe prve bolonjske stopnje, ki obsegajo 180 

kreditnih točk in trajajo tri leta. 
 

V študijske programe se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, določene s študijskimi 
programi in navedene v tem razpisu. To soza vpis v visokošolske strokovne študijske programe prve 
stopnje:  

- zaključni izpit, opravljen po ustreznem štiriletnem srednješolskem programu, splošna matura 
ali poklicna matura; 
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- za vpis v določene študijske programe morajo kandidati opraviti še zdravniški pregled ter 

določena obvezna cepljenja.  

V primeru vpisa tujih državljanov na študijske programe, ki se izvajajo v slovenščini, se zahteva tudi 
potrdilo o znanju slovenskega jezika (B2). 

 
Za kandidate, ki opravljajo splošno maturo, poklicno maturo in izpit iz maturitetnega predmeta v 

zimskem, spomladanskem ali jesenskem roku šolskega leta, v katerem se prijavljajo na razpis, podatke 

iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz maturitetnega spričevala, spričevala o poklicni maturi ter 
potrdila o opravljenih izpitih iz maturitetnih predmetov visokošolski prijavno-informacijski službi sporoči 

Državni izpitni center najkasneje do rokov, določenih z maturitetnim koledarjem oziroma koledarjem 

za opravljanje poklicne mature. 

 

VPISNA MESTA 

 

V razpisu je pri posameznem študijskem programu objavljeno razpisano število vpisnih mest, posebej 

za izredni študij in posebej za študij na daljavo, skupaj za državljane Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: državljani RS) in državljane držav članic Evropske unije. Na ta vpisna mesta se prijavljajo 

tudi državljani držav nečlanic Evropske unije (v nadaljevanju tujci), ki so sami ali njihovi starši davčni 
zavezanci Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji.  

 

Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih dodatnih 
50 % vpisnih mest glede na število prostih vpisnih mest za izredni študij za državljane Republike 

Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.  
 

Če ostanejo vpisna mesta izredni študij in študij na daljavo za državljane RS in držav članic EU 
nezasedena, se Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci lahko vpisujejo tudi na ta prosta mesta, 

vse v skladu s 4. členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu. 
 
Na vpisna mesta za vpis po merilih za prehode v višji letnik, vzporedni študij in diplomante se lahko 

prijavljajo vsi kandidati ne glede na državljanstvo.  
 
Kandidati, ki imajo spričevala, pridobljena v tujini, skupaj s prijavo pošljejo overjene kopije zaključnega 

spričevala, spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole, prevode spričeval in odločbo o priznavanju 
tujega izobraževanja, ki ga izda pooblaščena oseba na Alma Mater v skladu s predpisanim postopkom.  

 
V izjemnih primerih se zaradi opravičljivih razlogov kandidatu omogoči vpis po roku za izvedbo vpisa, 

navedenem v razpisu. Utemeljenost opravičljivih razlogov v posameznem primeru presoja senat AMEU-

ECM.  
 

 

INFORMATIVNI DNEVI 

 
Informativni dnevi bodo potekali v Mariboru, Ljubljani, Murski Soboti ter v Kopru in sicer: 

- v petek, 15.  2. 2019 ob 11.00 uri in ob 15:00 uri ter 

- v soboto, 16.  2. 2019 ob 10:00 uri. 
 

Informativna mesta:  
- Maribor – Slovenska ulica 17, 2000 Maribor; 

- Murska Sobota – AMEU-ECM, Lendavska cesta 9, 9000 Murska Sobota; 

- Ljubljana – AMEU-ECM, Neubergerjeva ulica 31, 1000 Ljubljana; 
- Koper – AMEU-ECM, Trubarjeva ulica 1, 6000 Koper. 

 
Dodatne informacije o informativnih dnevih bodo objavljene na spletni strani www.almamater.si.  

 
Na informativnem dnevu se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in 

pogoji študija, s poklici oziroma z delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter z 

drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o študiju.  
 

http://www.almamater.si/


 

Kandidati lahko informacije o študijskih programih dobijo po telefonu 040 239 727 oz. 02 250 1997 

in po elektronski pošti referat@almamater.si.  

 

OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO 

 
Če bo število prijavljenih kandidatov večje od razpisanega števila vpisnih mest, bo visokošolski zavod 

sprejel sklep o omejitvi vpisa.  

 
Kandidati bodo izbrani glede na merila, ki so navedena pri vsakem študijskem programu posebej 

(informacije se nahajajo na spletni strani AMEU-ECM http://www.almamater.si).          
 

              

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 

 

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev veljajo fotokopije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih 
dokumentov, overjene pri notarju, uradni osebi katerekoli upravne enote ali pri uradnih osebah 

visokošolskih strokovnih služb.  
 

Kandidati, ki opravljajo splošno maturo, poklicno maturo ali posamezni izpit splošne mature v zimskem, 

spomladanskem ali jesenskem izpitnem roku, ne pošiljajo nobenih spričeval. Podatke iz spričeval 3. in 
4. letnika ter podatke iz spričevala splošne mature, spričevala o poklicni maturi ter obvestila o 

opravljenih posameznih izpitih splošne mature na Alma Mater sporoči Državni izpitni center najkasneje 
do roka, določenega s koledarjem splošne mature oziroma koledarjem poklicne mature. 

 
Prav tako ni treba pošiljati spričeval 3. in 4. letnika, spričevala o splošni maturi oziroma spričevala o 

poklicni maturi ter obvestila o opravljenih posameznih izpitih splošne mature kandidatom, ki so opravili 

splošno maturo od leta 1995 naprej, ter kandidatom, ki so opravili poklicno maturo od leta 2002 naprej. 
Tudi zanje jih bo na Alma Mater poslal Državni izpitni center. 

 
Kandidati, ki so srednjo šolo končali z zaključnim izpitom, pošljejo spričevalo o zaključnem izpitu ter 

spričevali 3. in 4. letnika skupaj s prijavo evš. 

 
Kandidati, ki so se vpisali v štiriletne srednješolske programe od šolskega leta 1981/82 do 1985/86 in 

so jih končali do 31. avgusta 1991 oziroma 31. avgusta 1992, skupaj s evš prijavo pošljejo diplomo kot 
dokazilo o končanem srednješolskem izobraževanju in spričevali zadnjih dveh letnikov srednje šole. 

 

Kot spričevalo splošne mature se upošteva tudi spričevalo o zaključnem izpitu – poskusni maturi (iz 
leta 1994). 

Kandidati, ki že imajo diplomo o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IB), skupaj s evš 
prijavo pošljejo to diplomo. Kandidati, ki jo bodo opravljali v tujini, morajo spričevala prav tako 

posredovati skupaj s prijavo evš. Diploma o mednarodni maturi je po Zakonu o maturi enakovredna 
spričevalu splošne mature v Republiki Sloveniji in velja brez postopka priznavanja. 

 

Kandidati, državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki že imajo 
spričevala, pridobljena v tujini, skupaj s evš prijavo pošljejo overjene kopije zaključnega spričevala, 

spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole, prevode teh spričeval in odločbo o priznanju oziroma 
odločbo o nostrifikaciji 

 

Odločbo o priznanju izdajo pooblaščene osebe univerz oziroma javnih in koncesioniranih samostojnih 
visokošolskih zavodov (več v poglavju POSTOPEK PRIZNAVANJA IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN 

NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA). 
 

Spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. junijem 1991, veljajo brez 
postopka priznavanja. 

 

Dokazila za vpis v 2. in 3. letnik 
- diploma višješolskega ali visokošolskega programa  

- potrdilo o opravljenih izpitih  
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- potrjene učne načrte (velja za študente dodiplomskih programov) 

- prošnja za priznavanje študijskih obveznosti.  

 

IZBIRNI POSTOPEK 

 
Prvi prijavni rok  

 

Kandidati, ki bodo v Prvi prijavi napisali študijski program, za katerega ne bo sprejet sklep o omejitvi 
vpisa, bodo v ta program sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis.  

 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati v program sprejeti, če bodo izpolnjevali splošne 

pogoje za vpis in bodo dosegli zadostno število točk. Na seznam sprejetih se uvrstijo kandidati z enakim 
številom točk, kot jih je dosegel zadnji glede na število prostih vpisnih mest, določenih s sklepom o 

omejitvi vpisa.  

 
Rezultati izbirnega postopka bodo znani najkasneje do 19. julija 2019. Vsak kandidat bo prejel 

obvestilo o rezultatu izbirnega postopka.  
 

Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno uvrstijo kandidati, ki izpolnijo pogoje iz 32. člena 

Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu. AMEU-ECM bo kandidate, ki so se 
naknadno uvrstili, pisno seznanilo z rezultati izbirnega postopka.  

 
O dodelitvi statusa študenta s posebnimi potrebami in sprejemu v študijski program odloči 

pristojni organ AMEU-ECM ter o tem pisno obvesti kandidata. Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa 
kandidata s posebnimi potrebami z individualno prošnjo, ki ji morajo priložiti ustrezna dokazila. Prošnjo 

oddajo skupaj s Prvo prijavo za vpis oziroma najkasneje do 19. julija 2019. Kasneje pa le izjemoma, 

če je do opravičljivih razlogov za dodelitev statusa prišlo po navedenem roku. Prošnjo za dodelitev 
statusa kandidati pošljejo na isti naslov kot prvo prijavo. Odločitve pristojnih organov visokošolskega 

zavoda o kandidatih s posebnimi potrebami veljajo samo za tekoči prijavno – sprejemni postopek.  
 

Drugi prijavni rok  

 
Na še prosta študijska mesta se je mogoče prijaviti z drugo prijavo. Izbirni postopek bo končan do 20. 

septembra 2019. Vsak kandidat bo prejel obvestilo o rezultatih izbirnega postopka.  
 

Če število prijav preseže število prostih vpisnih mest za drugi rok, se za izbiro kandidatov smiselno 

uporabljajo merila, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa. Visokošolski zavod lahko 
kandidata z njegovim soglasjem preusmeri na še prosta mesta v drugih študijskih programih.  

 
Kandidati s posebnimi potrebami se tudi v drugem roku obravnavajo na način, opisan pri prvem roku. 

Prošnjo oddajo najkasneje do 20. septembra 2019.  
 

 

Tretji prijavni rok  
 

V primeru ostalih prostih vpisnih mest se je mogoče na študijski program prijaviti s tretjo prijavo. 
Izbirni postopek bo končan do 30. septembra 2019. Vsak kandidat bo prejel obvestilo o rezultatu 

izbirnega postopka.  

 
Če število prijav preseže število prostih vpisnih mest za tretji rok, se za izbiro kandidatov smiselno 

uporabljajo merila, ki so s študijskim programom določena ob omejitvi vpisa. Visokošolski zavod lahko 
kandidata z njegovim soglasjem preusmeri na še prosta mesta v drugih študijskih programih.  

 
Kandidati s posebnimi potrebami se tudi v tretjem roku obravnavajo na način, opisan pri prvem roku. 

Prošnjo oddajo najkasneje do 30. septembra 2019.  

 
 

 



 

 

 

 

OBLIKE IZVAJANJA ŠTUDIJA 

 
Zavod AMEU-ECM bo v študijskem letu 2019/2020 izvajal izredni študij in študij na daljavo.  

 

Izredni študij  
 

Izredni študij se izvaja praviloma tako, da se predavanja izvajajo v popoldanskem času ob delavnikih 
in ob sobotah dopoldne.  Predmeti se predvideno izvajajo eden za drugim (ali pa se sočasno izvajata 

dva ali trije). Študijske obveznosti študenti opravljajo sproti, samostojno ali v timu. Ob koncu se izvede 
izpit ali individualne naloge. Prisotnost na vajah je obvezna. Spremljanje predavanj je pogoj za pristop 

k izpitu. Študij je podprt z informacijsko tehnologijo (e-indeks, e-učilnica, e-poštni predal, SMS 

sporočila). Izredni študij se bo izvajal na posamezni lokaciji v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.  
 

 
Študij na daljavo 

 

Študij na daljavo se izvaja kot kombiniran način študija, ki se izvaja kot kombinacija predavanj v živo, 
videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in ustrezno 

prilagojenih e-gradiv. Je organizirana oblika prenosa znanja študentom na oddaljeni lokaciji ali znotraj 
zavoda s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. Vključuje uporabo elektronskih učnih 

okolij, ki omogočajo uporabo elektronskih učnih gradiv, izvajanje določenih aktivnosti povezanih s 
samostojnim delom in sinhrono ter asinhrono komunikacijo med udeleženci izobraževalnega procesa. 

Ta oblika je namenjena tistim, ki želijo združiti svoje poklicno delo, družino, interesne dejavnosti in 

študij. Študirajo doma, individualno ali v timu, sami določajo čas in ritem učenja. Pri študiju študente 
usmerja tutor. E-študenti bodo v času študija imeli ustrezno pedagoško, tehnično in administrativno 

podporo. Študij na daljavo se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.  
 

  
 

ŠOLNINA 

 

Zavod AMEU-ECM za izvedbo izrednega študija in študija na daljavo zaračunava šolnino po veljavnem 
ceniku, objavljenem na spletni strani http://www.almamater.si.  

 

 

POSTOPEK PRIZNAVANJA IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA 

 
Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje na  dodiplomskem 

študijskem programu  v Republiki Sloveniji, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja 

izobraževanja v univerzitetnih oziroma visokošolskih strokovnih študijskih programih (v nadaljevanju: 
odločba o priznanju). Kandidati, ki že imajo odločbo o priznavanju ali nostrifikacijo, se ravnajo v skladu 

z navodili za posredovanje dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev in odločbe posredujejo skupaj z 
vsemi dokazili na navedene naslove. Za kandidate, ki še nimajo odločbe o priznavanju, pa velja, da 

izpolnjen elektronski obrazec za prijavo na študij izpolnjeno v eVŠ, šteje kot tudi kot vloga za 
priznavanje tujega izobraževanja. Postopek priznavanja izobraževanja vodi pooblaščena oseba 

visokošolskega zavoda kamor se je kandidat prijavi za študij.  

Dokumenti, ki so potrebni za postopek:  
- Izvirnik listine (ali dvojnik ali drug dokument, ki v skladu z zakoni države, ki je listino izdala, 

nadomesti izvirno listino) o opravljenem izobraževanju, za katerega se želi, da se prizna pravica 
dostopa, prijave in obravnave v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja. Izvirnik mora 

biti legaliziran na podlagi:  

o Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo 
pridobljeno), pri čemer mora biti žig APOSTILLE pravilno izpolnjen, oziroma 

o Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu.  

http://www.almamater.si/


 

Legalizacija izvirnika se ne zahteva v primeru, kadar je z dvostranskim sporazumom 

odpravljena v celoti.  

- Neoverjena kopija listine o izobraževanju iz prejšnje alineje,  
- Sodno overjen prevod listine o izobraževanju iz prve alineje – na zahtevo pooblaščene osebe,  

- Neoverjeno kopijo dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznostih med 
izobraževanjem, 

- Kratek kronološki opis celotnega izobraževanja.  

 
Seznam dokumentov, ki so potrebni za postopek priznavanja, se lahko razlikuje glede na državo izvora 

listine o izobraževanju, zato priporočamo, da se o podrobnejšem seznamu dokumentov oz. 
informacijah  zvezi s postopkom, kandadati predhodno pozanimajo pri pooblaščeni osebi.  

 

OPOZORILO  

 
Rok za izdajo odločbe o priznanju v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja 

(ZVPI) (Ur. l. RS, št. 87/2011, 97/2011 popr. in 109/12) je dva meseca od prejema popolne vloge.  

Kandidati naj upoštevajo roke za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev.  

 

 

VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV 

 
AMEU-ECM razpisuje dodatnih 5% vpisnih mest pri vsakem študijskem programu za vzporedni 

študij in za študij diplomantov drugih šol v skladu s 4. členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi 

vpisa v visokem šolstvu. Več informacij o vzporednem študiju in vpisu diplomantov dobijo kandidati na 
visokošolskem zavodu.  

 
Vzporedni vpis in vpis diplomantov  

 
Kandidat za vzporedni vpis oziroma vpis na mesta za diplomante odda prijavo za vpis 

preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava. V prijavi 

kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in merila za prehode, 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 

(na prilogi 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 do zaključka 
prijavnega roka s prilogami priporočeno poslati po pošti na naslov AMEU-ECM, Slovenska ulica 
17, 2000 Maribor. 

Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom 

v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, 
kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu 

zavodu do zaključka prijavnega roka. 

 
Rok za prijavo: od 19. julij do 30. septembra 2019. 

 
Prijavi za vzporedni vpis kandidati priložijo potrdilo o opravljenih obveznostih na visokošolskem zavodu, 

kjer so že vpisani, in soglasje tega (matičnega) visokošolskega zavoda. Diplomanti k svoji prijavi 
priložijo diplomo in potrdilo o opravljenih izpitih.  

 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE 

 
S prehodom se razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se 

je vpisal ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del 

obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene 

http://portal.evs.gov.si/prijava


 

obveznosti drugega študijskega programa. Za prehod se ne šteje sprememba študijskega programa 

ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu ali smeri. 

 
Prehodi med programi so mogoči znotraj programov prve stopnje Alma Mater Europaea in drugih 

fakultet skladno z Zakonom o Visokem šolstvu (velja za programe sprejete po ZVis iz leta 2004), Merili 
za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi. Študenti, vpisani pred uvedbo novih študijskih 

programov za pridobitev izobrazbe, ki imajo pravico do ponavljanja in zaradi postopnega uvajanja 

novih študijskih programov ne morejo ponavljati letnika po programu, v katerega so se vpisali, preidejo 
v nov program pod enakimi pogoji kot študenti novih programov.  

 
Za vpis po merilih za prehode se kandidati prijavijo kot ostali kandidati ter dodajo obvezno prilogo 

Vloga za priznavanje izpitov, ki jo dobijo na tej povezavi http://almamater.si/priznavanje-znanj-in-
prehodi-med-programi-s63?t=1. Pri prehodu z drugih študijskih programov na visokošolski ali 

univerzitetni študijski program prve stopnje, mora kandidat prav tako predložiti overjeno potrdilo o 

opravljenih študijskih obveznostih na študiju visokošolskega zavoda, na katerega je bil vpisan ter uradni 
izpis iz potrjenih in veljavnih učnih načrtov za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske 

obveznosti iz enakih programov in programov sorodnih področij. V kolikor učne vsebine (predmeti in 
druge vsebine študijskega programa) iz kandidatovega dosedanjega študija ne pokrivajo v ustreznem 

obsegu vsebin visokošolskega študijskega programa na Alma Mater, lahko ustrezna »Komisija za 

študijske zadeve« določi kandidatom manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati 
v novem programu.  
 
V višji letnik se lahko vpišejo študentje, ki imajo opravljeno zadostno število ECTS točk za vpis v višji 

letnik v skladu z akreditacijo študijskega programa in Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. 
l. RS 95/2010, 17/2012). 

 

 

VPISNI POSTOPEK 

 
Po uspešni prijavi na prvem, drugem oz. tretjem prijavnem roku bodo kandidati povabljeni k vpisu na 

izbran študijski program. Vpis v dodiplomski izredni študij bo potekal na visokošolskem zavodu AMEU-

ECM.  
 

Vpis sprejetih kandidatov v prvem roku bo od 29. julija do 9. avgusta 2019. 
Vpis sprejetih kandidatov v drugem roku bo od 23. do 25. septembra 2019.  

Vpis sprejetih kandidatov v tretjem roku bo od 30. septembra do 1. oktobra 2019.  

 
Podrobnejše informacije o razpisu za vpis dobijo kandidati na telefonski številki 040 239 727 oz. 

02 250 1997 ali po e-pošti referat@almamater.si. 

http://almamater.si/priznavanje-znanj-in-prehodi-med-programi-s63?t=1
http://almamater.si/priznavanje-znanj-in-prehodi-med-programi-s63?t=1


 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SOCIALNA 
GERONTOLOGIJA 

 
Trajanje in študija  

Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.  

 
Strokovni naziv:  

Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirani-a socialni-a gerontolog-inja (VS). 
 

Vpisni pogoji  

V visokošolski strokovni študijski program Socialna gerontologija se lahko vpiše, kdor je opravil 
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno 

maturo.  
 

V skladu s Programom cepljenja in zaščite z zdravili je v Sloveniji za vse študente tega programa 
obvezno cepljenje proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, hepatitisu B, davici, tetanusu in oslovskem kašlju. 

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:  

- splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk,  

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.  
 

Število vpisnih mest 

Socialna gerontologija-VS Izredni 
Maribor 

Izredni   
Koper      

Na 
daljavo1 

Izredni   
Ljubljana       

Prvi letnik 40 30 40 30 

Vpis v višji letnik 40 30 40 30 

 

 

Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih dodatnih 
50 % vpisnih mest glede na število prostih vpisnih mest za izredni študij za državljane Republike 

Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.  
 

AMEU-ECM razpisuje dodatnih 5% vpisnih mest pri študijskem programu za vzporedni študij in za 

študij diplomantov drugih šol. 
 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE 
FIZIOTERAPIJA 

 

Trajanje študija  
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

 
Strokovni naziv:  

Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirani-a fizioterapevt-ka (VS). 

 
Vpisni pogoji  

V visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija se lahko vpiše: 
- kdor je opravil maturo, 

- kdor je uspešno opravil poklicno maturo, 

- kdor je pred 01.06.1995 končal katerikoli 4-letni srednješolski program. 
 

Zdravniško potrdilo  
 

Izbrani kandidati bodo morali predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje 

del in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda dispanzer medicine dela (napotnica za predhodni 
zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.203). Zaradi specifičnih pogojev in omejitev pri izvajanju 

                                                      
1 Študij na daljavo se izvaja v kombinirani obliki. Glej podpoglavje Študij na daljavo v uvodnem delu razpisa. 



 

praktičnega dela in pri vajah v času študija se zahteva, da je študentovo fizično in psihično stanje 

ustrezno. V primeru dvoma odloča Komisija za oceno usposobljenosti zdravstvenih poklicih.  

 
 V skladu s Programom cepljenja in zaščite z zdravili je v Sloveniji za vse študente tega programa 

obvezno cepljenje proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, hepatitisu B, davici, tetanusu in oslovskem kašlju. 
 

  

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:  
-splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 50 % točk,  

-učni uspeh v 3. in 4. letniku 50 % točk.  

 

 
Število vpisnih mest za študij v slovenščini 

Fizioterapija-VS Izredni 

Maribor 

Izredni  

Koper 

Izredni 

Ljubljana 

Prvi letnik 120 60 60 

Vpis v višji letnik 90 40 0 

 
 

Število vpisnih mest za študij v italijanščini 

Fizioterapija-VS Izredni  
Koper 

Prvi letnik 120 

Vpis v višji letnik 90 

 
 

Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih dodatnih 
50 % vpisnih mest glede na število razpisanih vpisnih mest za izredni študij za državljane Republike 

Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.  
 

AMEU-ECM razpisuje dodatnih 5% vpisnih mest pri študijskem programu za vzporedni študij in za 

študij diplomantov drugih šol. 
 

 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE MANAGEMENT 
POSLOVNIH SISTEMOV 

 
Trajanje študija  

Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.                                                                  

 
Strokovni naziv:  

Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomiran-a manager-ka poslovnih operacij (VS).             
 

Vpisni pogoji  

V visokošolski strokovni študijski program Management poslovnih sistemov se lahko vpiše,  
- kdor je opravil maturo, 

- kdor je uspešno opravil poklicno maturo  
- kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli 4-letni srednješolski program. 

 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:  
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 50 % točk,  

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 50 % točk.  

 

Število vpisnih mest 

Management poslovnih sistemov – VS Izredni 

Maribor 

Na daljavo 

Prvi letnik 60 60 

Vpis v višji letnik 60 60 



 

 
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih dodatnih 

50 % vpisnih mest glede na število razpisanih vpisnih mest za izredni študij za državljane Republike 
Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.  

 
AMEU-ECM razpisuje dodatnih 5% vpisnih mest pri študijskem programu za vzporedni študij in za 

študij diplomantov drugih šol. 

 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZDRAVSTVENA 
NEGA 

 
Trajanje študija  

Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 
 

Strokovni naziv 
Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirani zdravstvenik/diplomirana medicinska sestra (VS) 

 

Vpisni pogoji  
V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni 

izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.  
 

Zdravniško potrdilo  

Izbrani kandidati bodo morali predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje 
del in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda dispanzer medicine dela (napotnica za predhodni 

zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.203). Zaradi specifičnih pogojev in omejitev pri izvajanju 
praktičnega dela in pri vajah v času študija se zahteva, da je študentovo fizično in psihično stanje 

ustrezno. V primeru dvoma odloča Komisija za oceno usposobljenosti zdravstvenih poklicih.  
 

V skladu s Programom cepljenja in zaščite z zdravili je v Sloveniji za vse študente tega programa 

obvezno cepljenje proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, hepatitisu B, davici, tetanusu in oslovskem kašlju. 
 

 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:  

- splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk,  

- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.  

 

 
Število vpisnih mest za študij v slovenščini 

Zdravstvena nega-VS Izredni 

Murska Sobota 

Izredni      

Maribor 

Prvi letnik 75 60 

Vpis v višji letnik 75 60 

 
Število vpisnih mest za študij v nemščini 

Zdravstvena nega-VS Izredni 

Maribor 

Prvi letnik 60 

Vpis v višji letnik 60 

 

Število vpisnih mest za študij v hrvaščini 

Zdravstvena nega-VS Izredni 

Maribor 

Prvi letnik 60 

Vpis v višji letnik 60 

 

 
 



 

Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih dodatnih 

50 % vpisnih mest glede na število razpisanih vpisnih mest za izredni študij za državljane Republike 

Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.  
 

AMEU-ECM razpisuje dodatnih 5% vpisnih mest pri študijskem programu za vzporedni študij in za 
študij diplomantov drugih šol. 



 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ARHIVISTIKA 
 

Trajanje študija  
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

 
Strokovni naziv 

Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomiran/a arhivist oziroma arhivistka 

 
Vpisni pogoji  

V prvi letnik predloženega študijskega programa se lahko na osnovi 38. člena Zakona o visokem 
šolstvu vpiše: 

- kdor je opravil maturo, 

- kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit po kateremkoli programu za pridobitev srednje 
strokovne izobrazbe, 

- kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

 
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini. 
 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:  
- doseženih točk splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (40% točk) in 

- splošnega učnega uspeha pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (60% točk). 

 
 

Število vpisnih mest 

Arhivistika  Izredni 
Maribor  

Na daljavo 

Prvi letnik 60 60 

Vpis v višji letnik 60 60 

 

 

Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih dodatnih 
50 % vpisnih mest glede na število razpisanih vpisnih mest za izredni študij za državljane Republike 

Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.  
 

AMEU-ECM razpisuje dodatnih 5% vpisnih mest pri študijskem programu za vzporedni študij in za 
študij diplomantov drugih šol.  
 
 
 



 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SPLETNE IN 
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 

 
Trajanje študija  

Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

 
Strokovni naziv 

Diplomant-ka dobi strokovni naslov diplomirana inženirka spletnih in informacijskih tehnologij 

(VS) oz. diplomirani inženir spletnih in informacijskih tehnologij (VS) 

 

Vpisni pogoji  
V dodiplomske študijske programe na Alma Mater se lahko vpišejo posamezniki, ki izpolnjujejo enega 

od spodnjih pogojev. 

• opravljena splošna matura, 

• opravljena poklicna matura, 

• končan katerikoli 4-letni srednješolski program pred 01.06.1995. 

Potrdila o zaključeni srednješolski izobrazbi ni potrebno posredovati ob prijavi, razen v primeru, če je 

kandidat zaključil srednješolsko izobrazbo z zaključnim izpitom ali v tujini. 

 
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini. 

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:  
- doseženih točk splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (50% točk) in 

- splošnega učnega uspeha pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu (50% točk). 
 

 

Število vpisnih mest 

Spletne in informacijske tehnologije Izredni 

Maribor  

Izredni 

Ljubljana  

Izredni 

Koper 

Izredni 

Murska Sobota 

Na daljavo 

Prvi letnik 30 30 30 30 20 

Vpis v višji letnik 15 15 15 15 15 

 

 
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce je za izredni študij razpisanih dodatnih 

50 % vpisnih mest glede na število razpisanih vpisnih mest za izredni študij za državljane Republike 

Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.  
 

AMEU-ECM razpisuje dodatnih 5% vpisnih mest pri študijskem programu za vzporedni študij in za 
študij diplomantov drugih šol.  
 
 


