Vpisni pogoji
Višješolski študijski programi so dveletni ter omogočajo pridobitev višje strokovne
izobrazbe. Vanje se lahko vpišete:
- s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002)
- z mojstrskim ali delovodskim oz. poslovodskim izpitom, če ima tri leta delovnih izkušenj ter
opravljen preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno
mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.
Če se boste prijavili za vpis v študijski program Medijska produkcija, morate poleg splošnih
pogojev iz prejšnjega odstavka opraviti še preizkus posebne nadarjenosti.
Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva (univerzitetni/visokošolski
študij), se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju.

Preizkus posebne nadarjenosti oz. spretnosti
Preizkus posebne nadarjenosti oz. spretnosti boste opravljali na šoli za vpis v program
Medijska produkcija.
Vabilo za opravljanje preizkusa bo šola poslala tistim, ki boste v prijavi:
- na prvem mestu napisali študijski program Medijska produkcija,
- na drugem ali tretjem mestu napisali študijski program Medijska produkcija, na prvem
mestu pa program, za vpis v katerega bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih vpisnih
mest, oziroma bo vpis omejen.
Višja strokovna šola vas bo do 15. junija 2021 (prvi prijavni rok) in do 10. septembra 2021
(drugi prijavni rok) obvestila o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti.

Omejitev vpisa in merila za izbiro
Če bo za vpis v posamezni višješolski študijski program več prijav, kot je razpisanih vpisnih
mest, bodo višje strokovne šole s soglasjem ministra za šolstvo in šport do 19. aprila 2010
sprejele sklep o omejitvi vpisa, kandidati pa boste izbrani po številu doseženih točk.
Upoštevana bodo naslednja merila za izbiro:
1. Če ste končali srednješolsko izobraževanje, bo upoštevan seštevek:
 s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri splošni maturi, poklicni maturi
ali zaključnem izpitu ter
 ocen splošnega uspeha iz 3. in 4. letnika oziroma zadnjih dveh letnikov
srednješolskega izobraževanja. (npr. 1. in 2. letnik PTI izobraževanja)
2. Če ste opravili mojstrski ali delovodski ali poslovodski izpit, bo upoštevan seštevek:
 s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem
oziroma poslovodskem izpitu ter

 ocen pri preizkusu znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na
narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika.
 v primeru omejitve vpisa bo upoštevana tudi ocena preizkusa nadarjenosti.
Prednost pri vpisu v redni študij v izbirnem postopku imajo kandidati, ki pred tem še niso
bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki
Sloveniji.
Vsa merila so pripravljena tako, da lahko zberete najmanj 8 in največ 20 točk, pri čemer
dobite:
–
50 % teh točk za splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu,
mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu ter 50 % točk za uspeh v 3.
in 4. letniku oziroma zadnjih dveh letnikih srednje šole ali
–
ocene pri preizkusu znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na
narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika.
Če ste štiriletni srednješolski izobraževalni program končali z diplomo, boste za splošni uspeh
dobili tolikšen delež točk kot za končni uspeh 3. in 4. letnik skupaj.
Če ste končali petletni srednješolski izobraževalni program (trgovska akademija), se namesto
spričeval 3. in 4. letnika upoštevata spričevali 4. in 5. letnika.
Če ste končali nadaljevalni izobraževalni program srednjega izobraževanja ali izobraževalni
program poklicno-tehniškega izobraževanja, se upoštevata spričevali 1. in 2. letnika tega
programa.
Če ste opravili maturitetni tečaj po končanem 4. letniku srednjega strokovnega
izobraževanja, se v izbirnem postopku upoštevata spričevali 3. in 4. letnika ter spričevalo o
splošni maturi. Za tiste, ki ste maturitetni tečaj opravili po treh letih izobraževanja v
gimnaziji, oziroma za tiste, ki ste splošno maturo opravljali v skladu z drugim odstavkom 24.
člena Zakona o maturi (kot 21 letnik), se upošteva le spričevalo o splošni maturi. Za splošni
uspeh pri splošni maturi dobite tolikšen delež točk kot za splošno maturo in uspeh v 3. in 4.
letniku skupaj.
Če ste opravili poklicni tečaj, se v izbirnem postopku upoštevata spričevali 3. in 4. letnika
gimnazije in spričevalo o poklicni maturi. Če za vpis v določeni študijski program ustrezajo
različna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev, se upoštevajo tista, ki so za vas ugodnejša.
V primeru omejitve vpisa bo upoštevana tudi ocena preizkusa nadarjenosti in sicer v
obsegu 40 odstotkov skupne vsote točk, ki jih lahko doseže kandidat po merilih za izbiro.
Kandidat, ki bo opravil preizkus bo ocenjen z oceno od 1 – 5 (ocena 1 pomeni, da kandidat ni
opravil preizkusa). Opravljen preizkus nadarjenosti na drugi višji šoli se ne upošteva.
Veljavnost preizkusa je eno leto.

Opozorilo za že vpisane študente
Študenti, ki želite zamenjati študijski program in te pravice ali pravice do ponavljanja letnika
še niste izrabili, se morate prijaviti tako kot drugi kandidati.

