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modul eVŠ Izpisi
Tehnična navodila za uporabo modula »eVŠ Izpisi«

1. Vstop v modul “eVŠ – Izpisi”
Vstop v aplikacijo eVŠ je mogoč na e-naslovu

http://portal.evs.gov.si/vnos. V aplikacijo eVŠ se lahko

uporabnik prijavi zgolj kot registriran uporabnik varne spletne strani. Za dostop je potrebno veljavno digitalno
potrdilo in odobren dostop do eVŠ.1
Vsak visokošolski zavod lahko dostopa do poročil o zaposljivosti za svoje diplomante.


Za konceptualno metodološka pojasnila je uporabniku na voljo povezava do dokumenta na
portalu eVŠ (http://eportal.mss.edus.si/portal/navodila?appid=215301, »Statistike in analize«).



Za dodatna vprašanja, pojasnila in informacije je visokošolskim zavodom na voljo e-naslov podporaevs.mizs @gov.si.

Korak 1: Do modula eVŠ Izpisi uporabnik dostopa s klikom na ikono

2. Dostop do analiz (poročil)
Korak 2: Do analiz (poročil) uporabnik v naslednjem koraku dostopa s klikom na puščico menija »Podatki za
analize«.

1

Za pridobitev dostopa do eVŠ je potrebno na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poslati izpolnjeno vlogo »Vloga za dodelitev
pravic dostopa do eVŠ za zaposlene na visokošolskih zavodih« in prijaviti svoje digitalno potrdilo v varnostno shemo. Obrazec in navodila
so objavljena na http://eportal.mss.edus.si/portal/navodila?appid=215301.
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Korak 3: S klikom na »Podatki za analize« se odpre iskalnik, preko katerega uporabnik iz spustnega menija izbere
za vsa poročila obvezen parameter spremljanja zaposljivosti: »Leto dokončanja« (slika 1) in želeno »Poročilo«
(Slika 2).
Slika 1: izbor »Leto dokončanja«

Slika 2: izbor »Poročila«

V primeru izbora poročila 1: Status osebe (diplomanta) po dokončanju, poročila 2: Pregled poklicev in Poročila
4: Dejavnosti zaposlovanja diplomantov, je iz spustnega menija obvezen tudi izbor parametra »Mesec od
dokončanja«.
Slika 3: izbor »Meseca dokončanja«
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3. Kreiranje poročila

Korak 4: Po izboru vseh zahtevanih parametrov se s klikom na
excel-u (ob upoštevanju statistične zaupnosti, primerno za nadaljnjo obdelavo).

Primer izvoza poročila 1: Status osebe po dokončanju

Stran 3 od 3

kreira izbrano poročilo v

