RAZPIS VPISA V VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM
BIONIKA V TEHNIKI
Študijsko leto 2020/2021

Informativno mesto:
Vičava 1, 2250 Ptuj (Šolski center Ptuj, lokacija Vičava, III. nadstropje)

Informativni dnevi za izredni študij:
-

14. 2. 2020 (petek) ob 17:00
15. 2. 2020 (sobota) ob 9:00
4. 6. 2020 (četrtek) ob 16:00
10. 9. 2020 (četrtek) ob 16:00

Prijavni roki:
Kandidati za vpis se na razpis prijavijo:
1. prijavni rok se odpre 17. 2. 2020
• Prijavni rok se zapre 20. 3. 2020 (do takrat je mogoče izpolniti prijavo in
elektronsko poslati oz. oddati v eVŠ).
o Dodatno je kandidatom, ki so prijavo v eVŠ izpolnjevali z uporabniškim
imenom in geslom omogočeno, da natisnjen in podpisan obrazec
dostavijo do 23. 3. 2020.
o 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.
o Če se kandidat prijavlja z računom avtentikacijske in avtorizacijske
infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: AAI-račun), se natisnjen obrazec po
pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena z
AAI-računom in poslana v eVŠ do roka, določenega z razpisom.
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2. prijavni rok se odpre 20. 4. 2020
• Prijavni rok se zapre 7. 9. 2020 (do takrat je mogoče izpolniti prijavo in
elektronsko poslati oz. oddati v eVŠ).
o Dodatno je kandidatom, ki so prijavo v eVŠ izpolnjevali z uporabniškim
imenom in geslom omogočeno, da natisnjen in podpisan obrazec
dostavijo do 11. 9. 2020.
o 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.
o Če se kandidat prijavlja z računom avtentikacijske in avtorizacijske
infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: AAI-račun), se natisnjen obrazec po
pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena z
AAI-računom in poslana v eVŠ do roka, določenega z razpisom.
3. prijavni rok se odpre 14. 9. 2020
• Prijavni rok se zapre 25. 9. 2020 (do takrat je mogoče izpolniti prijavo in
elektronsko poslati oz. oddati v eVŠ).
o Dodatno je kandidatom, ki so prijavo v eVŠ izpolnjevali z uporabniškim
imenom in geslom omogočeno, da natisnjen in podpisan obrazec
dostavijo do 28. 9. 2020.
o 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.
o Če se kandidat prijavlja z računom avtentikacijske in avtorizacijske
infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: AAI-račun), se natisnjen obrazec po
pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena z
AAI-računom in poslana v eVŠ do roka, določenega z razpisom.

Kandidat lahko na prijavni rok odda samo eno prijavo.
Visoka šola na Ptuju izvaja visokošolski strokovni študijski program
prve stopnje Bionika v tehniki
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Način prijave:
Kandidat lahko na prijavni rok odda samo eno prijavo.

Besedilo razpisa glede roka za oddajo 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 prijavo za vpis v eVŠ odda do 20. marec
2020 (1. prijavni rok) ali do 7. septembra 2020 (2. prijavni rok) ali do 25.
septembra 2020 (3. prijavni rok) in natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Po pošti
mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki so
zahtevane z razpisom (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 do 20. marec 2020 (1.
prijavni rok) ali do 7. septembra 2020 (2. prijavni rok) ali do 25. septembra 2020
(3. prijavni rok), nato natisniti, podpisati in ga skupaj s prilogami, ki so zahtevane z
razpisom, priporočeno poslati po pošti pristojni visokošolski prijavno-informacijski
službi največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v
eVŠ.
3) z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun) prijavo
za vpis v eVŠ odda do 20. marec 2020 (1. prijavni rok) ali do 7. septembra 2020 (2.
prijavni rok) ali do 25. septembra 2020 (3. prijavni rok) in natisnjenega obrazca po
pošti ne pošilja. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste
priloge k prijavi, ki so zahtevane z razpisom (na prilogi mora biti naveden sklic na
številko prijave za vpis);

Kot pravočasna se upošteva:
1)
prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do
do 20. marec 2020 (1. prijavni rok) ali do 7. septembra 2020 (2. prijavni rok) ali do 25.
septembra 2020 (3. prijavni rok);
2)
prijava, ki je bila izpolnjena z uporabniškim imenom in geslom v eVŠ do
20. marec 2020 (1. prijavni rok) ali do 7. septembra 2020 (2. prijavni rok) ali do 25.
septembra 2020 (3. prijavni rok), natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v
zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti
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visokošolskemu zavodu do 23. marca 2020 (1. prijavni rok) ali do 11. septembra 2020
(2. prijavni rok) ali do 28. septembra 2020 (3. prijavni rok).
3)
prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z AAI računom v eVŠ do 20. marec
2020 (1. prijavni rok) ali do 7. septembra 2020 (2. prijavni rok) ali do 25. septembra
2020 (3. prijavni rok).«

Natančnejša navodila o postopku in načinu prijave so objavljena na spletni strani:
http://vsp.scptuj.si/

Kandidati pošljejo izpolnjeno vlogo za vpis s prilogami po pošti na naslov:

Visoka šola na Ptuju
Vičava 1
2250 Ptuj
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ŠTUDIJSKI PROGRAM IN VPISNI POGOJI
Trajanje študija:
Študij po programu Bionika v tehniki traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk.

Vpisni pogoji:
V prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega program Bionika v tehniki se lahko
vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
poklicno maturo ali splošno maturo.
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).
Na Visoko šolo na Ptuju se lahko vpišejo državljani Republike Slovenije in tujci EU.

Način študija:
Visoka šola na Ptuju bo izvajala izredni študij, ki je prilagojen zaposlenim študentom.
Predavanja bodo potekala med tednom, v popoldanskem času.

Vpisna mesta:
Redni

Izredni

Bionika v tehniki (1. letnik) – program
prve stopnje

45

Bionika v tehniki (vpis v višji letnik) –
program prve stopnje

45

Nadaljevanje študija po merilih za prehode:
V drugi letnik se po merilih za prehode lahko vpišejo diplomanti višješolskega strokovnega
študija, ki so končali izobraževanje za pridobitev višješolske strokovne izobrazbe sorodnih
tehniških usmeritev. Določijo se jim diferencialni izpiti iz tistih znanj, ki jih niso pridobili v
predhodnem študijskem programu. Opraviti jih morajo do vpisa v tretji letnik.
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V 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Bionika v tehniki se lahko
vpišejo tudi študenti, ki so zaključili prvi letnik na drugem visokošolskem strokovnem
študijskem programu sorodne smeri. Pristojni organ visoke šole predpiše kandidatu
obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti do vpisa v 3. letnik.

Vpisna mesta:
Redni

Izredni

Bionika v tehniki (1. letnik) – program
prve stopnje

45

Bionika v tehniki (vpis v višji letnik) –
program prve stopnje

45

Informacije:
Osebno informiranje in svetovanje je možno:
•
•

na tel. št.: 02 78 71 829 ali 031 614 024 ali
po elektronski pošti: info-vsp@scptuj.si
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