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PRIJAVNICA 

na študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja  

angleščine oziroma nemščine 

 

Izpopolnjeval/a se bom iz (obkroži): 

a) angleščine 
b) nemščine 

 

Podatki o udeležencu: 

Ime in priimek:_____________________________________________________ 

Rojstni datum: _____________________________________________________ 

Izobrazba:_________________________________________________________ 

Naslov stalnega bivališča:____________________________________________ 

Telefon:___________________________________________________________ 

Elektronski naslov za obvestila:_______________________________________ 

DAVČNA ŠTEVILKA ______________________ 

EMŠO: ______________________ 

Kraj rojstva: _____________________________ 

 

Podatki o zaposlitvi, vzgojno-izobraževalnem zavodu: 

 

Naslov VIZ zavoda:______________________________________________________________________________ 

 

Telefon:________________________________ 

 

Datum:_______________________ 

 

        Podpis udeleženca:                         Žig in podpis odgovorne osebe:
     

_____________________________                                                         ____________________________ 

 

OBVEZNE PRILOGE K PRIJAVI: 

- overjena fotokopija diplome 

- dokazila o znanju angleškega/nemškega jezika na ravni B2 CEFR (maturitetno spričevalo po letu 1995 z 
najmanj 4 doseženimi točkami pri angleščini/nemščini ali opravljen izpit iz aktivnega znanja iz 
angleščine/nemščine na eni izmed Filozofskih fakultet v Sloveniji ali opravljen izpit iz aktivnega znanja 
angleščine/nemščine na Državnem izpitnem centru ali mednarodni izpit na ravni B2). Tisti, ki teh dokazil 
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nimajo, imajo možnost, da pred vpisom v program izpopolnjevanja opravijo INTERNI IZPIT iz znanja 
angleščine/nemščine, ki ga organizira Filozofska fakulteta UM.  
 

K internemu preizkusu znanja lahko pristopite ob predhodni prijavi. Izpolnjeno Prijavnico za interni preizkus 
znanja, pošljite na naslov: Pedagoška fakulteta Maribor, CPI, Koroška cesta 160, 2000 Maribor. Ali po elektronski 
pošti: andreja.zisko@um.si. 

 

Pisne prijave sprejemamo na naslov: Pedagoška fakulteta Maribor, CPI, Koroška cesta 160, 2000 Maribor. 

 

Z izpolnitvijo te prijavnice udeleženec izjavlja: 

da soglaša, da se njegovi osebni podatki zbirajo in obdelujejo za namen izvedbe študijskega programa, na katerega 
se je prijavil in da je seznanjen, da bodo z njegovimi osebnimi podatki ravnale pooblaščene osebe zavoda – Univerze 
v Mariboru. Tako zbrani osebni podatki se hranijo trajno, v kolikor je sklenjena pogodba o izvedbi študijskega 
programa, v nasprotnem primeru pa bodo trajno izbrisani. 
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