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1. Gumbi za navigacijo
eVŠ razvid sestavljata evidenci visokošolskih zavodov in študijskih programov. Realizacija
predmetnika še ni aktivna.

Po kliku na ime evidence »Visokošolski zavodi« ali »Študijski programi« se na zaslonu prikaže Iskalnik,
s pomočjo katerega lahko poiščete želeni zapis ali zožite prikaz na zapise, ki vsebujejo iskalni niz tako,
da v polju
• Iskalnik vpišete sedemmestno eVŠ šifro ali vpišete ime študijskega programa oziroma ime ali
kratico visokošolskega zavoda. (% je znak, ki nadomesti poljudno število znakov in vam
pomaga pri iskanju s krajšimi imeni).
•

•

V polju študijsko leto izberete leto, za katero iščete podatke. Preko gumba

izberete

iskano vrednost. Če želite prikaz podatkov vrniti v prvotno stanje, s klikom na
iskani niz.

pobrišete

Evidenca »Študijski programi« omogoča iskanje po dodatnih parametrih, ki so opisani v 3.
poglavju teh navodil.

Ko navedete želene parametre iskanja kliknete na gumb
vrednosti.

in v seznamu se prikažejo iskane

Raztegni/skrči – Gumb prikaže oz. skrije seznam parametrov iskanja.

Prva/prejšnja/naslednja stran – gumbi služijo za premikanje po seznamih naprej in nazaj.

Sortiraj – Zapisi v seznamih se lahko sortirajo po poljubni vrednosti/posameznih stolpcih padajoče oz.
naraščajoče. Ravno tako lahko sami določite, kateri podatki naj se na seznamu prikazujejo, tako da
odstranite oz. dodate kljukico v potrditvenem polju:
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Drsnik – če je na seznamu več podatkov, kot je prikazanih v oknu na zaslonu se na desnem levem
robu okna pojavi drsnik, s pomočjo katerega se premikamo po vsebini v oknu.
Med zavihki s podrobnostmi o študijskem programu se premikamo s puščicama na skrajni levi ali
desni strani

Domov – S klikom na gumb v desnem zgornjem kotu eVŠ aplikacije se prestavi uporabnika na
vstopno stran eVŠ.
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2. Visokošolski zavodi
2.1 Seznam visokošolskih zavodov
Podrobnejše podatke o visokošolskem zavodu (VŠZ) znotraj posameznega časovnega obdobja se
odpre tako, da se klikne na zapis v vrstici, da se obarva rumeno, hkrati se na zaslonu odprejo podatki
v novem oknu.

S klikom na ikono

se izvozi vsebina seznama v Excel.

2.2 Podrobnosti o visokošolskem zavodu
Za vsak zapis o VŠZ se v evidenci vodijo podrobnejši podatki, kot prikazano na sliki:

Posamezen zavihek se odpre tako, da se klikne nanj. Zavihka Osebe zavoda in Financiranje še nimata
vnesenih podatkov.


Visokošolski zavod: osnovni podatki o VŠZ in podatki o veljavnosti akreditacije.



Kraj izvajanja: podatki o sedežu in dislociranih enotah VŠZ, vpisanih v razvid visokošolskih
zavodov.



KLASIUS-P, ISCED, FRASCATI: podatki o študijskih in znanstvenih področjih, za katere je VŠZ
akreditiran



Transakcijski račun: podatek o bančnem računu VŠZ



Knjižnice: podatki o visokošolskih knjižnicah



Razvid: podatki o vpisu VŠZ v razvid



Priloge: skenirani dokumenti odločbe, sklepi, idr. Vezano na vpis v razvid.

2.2.1 Visokošolski zavod


Šifra: to je uradni enolični identifikator univerze oziroma samostojnega visokošolskega
zavoda ali članice univerze (eVŠ šifra)



Vrsta visokošolskega zavoda: univerza, članica univerze ali samostojni visokošolski zavod


-

Oblika zavoda: fakulteta, umetniška akademija, visoka strokovna šola ali univerza
Vrsta zavoda glede na lastnino: javni, zasebni
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2.2.2 Kraj izvajanja
Za kraj izvajanja se vodi podatek ali je sedež ali dislocirana enota, država in naslov. Kraj izvajanja se
vodi na ravni kraja – to pomeni, če je v istem kraju več naslovov, se v evidenci vodi samo uradni
naslov sedeža oziroma en kontaktni naslov v kraju.
Oznaka E-študij na kraju izvajanja pomeni, da gre za virtualno dislocirano enoto, ko študentje
dejansko ne študirajo v kraju izvajanja, ker se študij izvaja v e-obliki.
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2.2.3 KLASIUS-P, ISCED, FRASCATI
Prikažejo se podatki iz šifrantov, kot prikazano na slikah spodaj.
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2.2.4 Razvid
Podrobnosti o vpisu v razvid se prikažejo s klikom na vrstico, da se obarva rumeno.

2.2.5 Priloge
Skenirani dokumenti vezani na vpis v razvid visokošolskih zavodov.


S klikom na ime dokumenta (moder podčrtani tekst), se odpre skeniran dokument, ki je lahko
v pdf ali tif formatu.



S klikom na vrstico se odprejo podrobnejši podatki o dokumentu.
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3. Študijski programi
Uporabniku se prikažejo podatki o študijskih programih, vezani na visokošolski zavod, za katerega ima
pravice dostopa.
3.1 Seznam študijskih programov
V eVŠ evidenci študijskih programov so zbrani študijski programi od uvedbe Zakona o visokem šolstvu
leta 1994. Podatki se ažurirajo ob vpisu sprememb študijskega programa v razvid visokošolskih
zavodov oziroma pred objavo razpisa za vpis za prihodnje študijsko leto.
Za študijske programe pred letom 1994 je v eVŠ vnesen minimalni nabor podatkov od leta 1985 na
ravni šifranta (podatki se v letu 2015 še dopolnjujejo).

Za iskaje po seznamu študijskih programov lahko uporabite naslednja polja:
− Iskalnik vpišete sedemmestno eVŠ šifro ali vpišete ime študijskega programa. % je znak, ki
nadomesti poljudno število znakov in vam pomaga pri iskanju s krajšimi imeni.
− Študijsko leto: v tem polju izberete študijsko leto, za katero iščete podatke.
− Univerza: če gre za samostojni visokošolski zavod to polje pustite prazno in izberite samo
Zavod. Podatek veljavnost v oklepaju predstavlja zgodovinsko verzijo veljavnosti podatka v
eVŠ. Zadnja veljavna verzija je tista, ki ima navedeno študijsko leto od in vezaj (npr.
2013/2014 - ).
− Zavod: članica univerze ali samostojni visokošolski zavod. Podatek veljavnost v oklepaju
predstavlja zgodovinsko verzijo veljavnosti podatka v eVŠ. Zadnja veljavna verzija je tista, ki
ima navedeno študijsko leto od in vezaj (npr. 2013/2014 - ).
− Stopnja / Vrsta programa: podatka sta povezana (npr. za drugo stopnjo lahko izberete vrsta
programa: enovit magistrski in magistrski).
− Področje: iskanje je mogoče po klasifikaciji Klasius-P. Področje izberete iz seznama, ki se
prikaže ob kliku na lupo v desnem kotu polja.
− Dvopredmetni: privzeto je označeno oboje. Če označite Da, se v seznamu prikažejo samo
dvopredmetni študijski programi, če označite Ne, pa samo enopredmetni oziroma vsi ostali
študijski programi.
Ko vnesete kriterije, po katerih želite prikazati seznam študijskih programov, kliknete na gumb
.
Podrobnejše podatke o določenem študijskem programu s seznama prikažete tako, da kliknete na
zapis v vrstici, da se obarva rumeno, hkrati se na zaslonu odprejo podatki v novem oknu.
V okepaju poleg imena programa se izpiše kratica visokošolskega zavoda, ki ga izvaja. Če se izpiše
»Več« pomeni, da študijski program izvaja več visokošolskih zavodov.
S klikom na ikono

se izvozi vsebina prikazanega seznama v Excel.
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Primer prikaza seznama študijskih programov

3.2 Podrobnosti o študijskem programu
Za vsak zapis o študijskem programu se v evidenci vodijo podrobnejši podatki, kot prikazano na:

Med zavihki s podrobnostmi o študijskem programu se premikamo s puščicama na skrajni levi ali
desni strani
3.2.1 Študijski program – osnovni podatki
Osnovni podatki o študijskem programu so prikazani na prvem zavihku »Študijski program«.
Šifra programa je uradna eVŠ šifra študijskega programa.
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Stopnje:
Naziv
0.
I.
II.
III.
DODIPLOMSKI
PODIPLOMSKI
VŠ PROGRAMI PRED 1994

Opis
Ne da nove stopnje
Prva stopnja
Druga stopnja
Tretja stopnja
Dodiplomski, akreditirani pred 11.6.2004
Podiplomski, akreditirani pred 11.6.2004
Visokošolski programi veljavni pred 1. 1. 1994 (usmerjeno
izobraževanje)
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Kombinacije stopenj in vrst študijskega programa:
Stopnja študija
Vrsta študijskega programa
0.
Za izpopolnjevanje
I.
Univerzitetni
I.
Visokošolski
II.
Enovit magistrski
III.
Doktorski študij
II.
Magistrski
DODIPLOMSKI
Za pridobitev visoke strokovne izobrazbe
DODIPLOMSKI
Za pridobitev univerzitetne izobrazbe
PODIPLOMSKI
Za pridobitev specializacije
PODIPLOMSKI
Za pridobitev magisterija
PODIPLOMSKI
Za pridobitev doktorata znanosti
VŠ PROGRAMI PRED 1994 Višja strokovna (pred 1994)
VŠ PROGRAMI PRED 1994 Visoka strokovna (pred 1994)
VŠ PROGRAMI PRED 1994 Magisterij znanosti (pred 1994)
VŠ PROGRAMI PRED 1994 Doktorat znanosti (pred 1994)
VŠ PROGRAMI PRED 1994 Specializacija (pred 1994)
3.2.2 VŠZ
Na zavihku VŠZ se vodijo podatki o visokošolskih zavodih, ki izvajajo študijski program, - njegov delež
izvedbe študijskega programa in ali je nosilec programa. Na tem zavihku se tudi vodi program, če ima
zasebni visokošolski zavod za izvajanje študijskega programa koncesijo ter obdobje koncesije.

3.2.3 Kraj izvajanja
Na zavihku kraj izvajanja so na študijski program povezani sedež in dislocirane enote, na katerih VŠZ
izvaja študijski program. Možno je izbrati samo kraje izvajanja, ki se vodijo na VŠZ.
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3.2.3 KLASIUS-P, ISCED, FRASCATI
Prikažejo se podatki iz šifrantov, kot prikazano na slikah spodaj.

3.2.4 Pogoji in merila
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Na zavihku pogoji in merila se vodijo vsi kriteriji za vpis, vezani na študijski program. Kriteriji za vpis so
razdeljeni v štiri kategorije:


Pogoj za vpis



Merilo za omejitev



Pogoj za prehod



Merilo za prehod

Za vsak kriterij za vpis se podrobneje določi ali je obvezen ter način vnosa – pogoj (DA/NE), merilo v
obliki besedila ali numerično merilo.

Na ravni kriterija za vpis se določi tudi:


Ali velja samo za del programa. Če ni opredeljeno velja za celotni študijski program.



Ustrezna in druga študijska področja v obliki KLASIUS-P.



Priloge za vpis, ki jih mora kandidat priložiti samo v povezavi s tem kriterijem za vpis.



Ustrezno predhodno izobrazbo v obliki kombinacije stopnje in vrste študijskega programa. Na
podlagi tega podatka se na ravni prijave za vpis prikažejo kriteriji za vpis glede na dosedanjo
(v Sloveniji pridobljeno) izobrazbo, s katero se kandidat prijavlja za vpis. Če se kandidat
prijavlja z izobrazbo, pridobljeno v tujini, se mu izpišejo vsi kriteriji za vpis.
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3.2.5 Načini izvajanja
Na tem zavihku se vnesejo podatki o načinih izvajanja in njihovih specifikah, kot akreditirano v
študijskem programu.

3.2.6 Vpisna mesta
Vodijo se podatki o številu vpisnih mest, kot so bila navedena v študijskem programu ob akreditaciji.

3.2.7 Jezik poučevanja
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3.2.8 Del programa
V eVŠ je vodi prva raven delitve študijskega programa.
Pod izraz del programa se razume: smer, modul, področje ali usmeritev.

3.2.9 Kompetence diplomantov
V eVŠ se za posamezen program vodijo kompetence diplomantov glede na to ali gre za splošno
kompetenco ali predmetno specifično kompetenco. Opomba: evidenca se vzpostavlja za študijsko
leto 2014/2015.
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3.2.10 Razvid
Podrobnosti o vpisu v razvid se prikažejo s klikom na vrstico, da se obarva rumeno.

3.2.11 Priloge
Skenirani dokumenti vezani na vpis študijskega programa v razvid visokošolskih zavodov.


S klikom na ime dokumenta (moder podčrtani tekst), se odpre skeniran dokument, ki je lahko
v pdf ali tif formatu.



S klikom na vrstico se odprejo podrobnejši podatki o dokumentu.
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Priloga 1 – Zgodovina verzij navodil
Verzija
1.0
2.0

Datum
8. 7. 2013
3. 7. 2015

Opis sprememb
Osnovna verzija
Dopolnitve:
Poglavje 1: Dopolnjen iskalnik pri evidenci študijskih programov.
Poglavje 3.1: Dodan opis iskanja po seznamu študijskih programov.
Poglavje 3.2.1: dopolnjeni tabeli stopenj ter kombinacij stopnje in vrst
študijskega programa.
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