
 

 
 

 

  

 

INTERNI IZPIT IZ ANGLEŠKEGA IN NEMŠKEGA JEZIKA 

 

 
Interni izpit iz angleškega in nemškega jezika je namenjen diplomantom, ki nimajo maturitetnega 
spričevala po letu 1995 z najmanj 4 doseženimi točkami pri angleščini/nemščini, ali opravljenega izpita 
iz aktivnega znanja iz angleščine/nemščine na eni izmed Filozofskih fakultet v Sloveniji ali Državnem 
izpitnem centru ali opravljenega mednarodnega izpita iz angleščine/nemščine na ravni B2. 
 
Preizkus znanja iz angleškega in nemškega jezika bo sestavljen iz dveh delov, in sicer: iz pisnega dela 
(slušno preverjanje, bralno razumevanje in pisanje) in ustnega dela.  
 
Interni preizkus znanja bo organizirala in izvedla Filozofska fakulteta UM.  
 
Na preizkus se prijavite s Prijavnico na interni preizkus znanja, ki jo najdete na spletni strani Centra 
za vseživljenjsko izobraževanje na Filozofski fakulteti UM ali na spletni strani Centra za pedagoško 
izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje na Pedagoški fakulteti UM.  
 
Cena preizkusa znanja znaša 64,05 EUR.  
Znesek poravnajte pred pristopom na izpit (dokazilo o plačilu prinesite na pisni del izpita). Znesek 
nakažite na račun Filozofske fakultete UM: SI56 0110 0600 0020 393, REFERENCA: SI00 070-8170 
 

 
Interni izpitni rok za prijavo na 

IZPIT IZ ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE ZA KANDIDATE ZA ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE 
IZ ZGODNJEGA UČENJA ANGLEŠČINE OZIROMA NEMŠČINE 2020/21 

 
1. ROK ZA INTERNI IZPIT  

PISNI DEL:  
torek, 25. 8. 2020, ob 9.00 na Pedagoški oz. Filozofski fakulteti UM, Koroška cesta 160, 2000 Maribor 
angleški jezik: predavalnica 1.42/PEF UM 
nemški jezik: predavalnica 2.16/FF UM 
 
USTNI DEL: 
torek, 25. 8. 2020, ob 12.00 na Pedagoški oz. Filozofski fakulteti UM, Koroška cesta 160, 2000 
Maribor 
angleški jezik: predavalnica 1.10/PEF UM  
nemški jezik: predavalnica 2.16/FF UM 

 
 



 

2 / 2 

IZPIT IZ ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE ZA KANDIDATE ZA ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE 
IZ ZGODNJEGA UČENJA ANGLEŠČINE OZIROMA NEMŠČINE 
 

POTEK IZPITA 

Izpit je sestavljen iz pisnega dela (slušno preverjanje, bralno razumevanje in pisanje) in ustnega dela. 

PISNI DEL IZPITA 

 

Jezikovne spretnosti 

 

Čas trajanja 

 

Skupni delež 

Minimalni pogoj za 
pristop k ustnem 

izpitu 

Slušno preverjanje 15 min 25 %  

40% Bralno razumevanje 30 min 25 % 

Pisno izražanje   45 min 25 % 

 

Za pristop k ustnem izpitu je potrebno na pisnem delu skupno pri vseh treh delih doseči 
najmanj 40%.  

USTNI DEL IZPITA 

 

Jezikovne spretnosti 

 

Čas trajanja 

 

Skupni delež 

Minimalni pogoj za 
pozitivno opravljen 

ustni del izpita 

 

Ustni izpit 

 

20 min  

10 min priprava na 
izpit in 10 min ustni 

izpit 

 

25 % 

 

15% 

 

Datum in čas opravljanja ustnega izpita določi FF Univerze v Mariboru. Kandidat ima 
možnost 10-minutne priprave na ustni izpit. Ustni izpit traja 10 minut. Kandidat odgovarja 
na vprašanja z izpitnega lista. Na vsakem listu so tri vprašanja.  Ustni del je opravljen, če 
je kandidat dosegel 15 % možnih točk na tem delu. 

 

Izpit iz angleščine ali nemščine za kandidate za ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ 
ZGODNJEGA UČENJA ANGLEŠČINE OZIROMA NEMŠČINE je opravljen, če je kandidat dosegel 
najmanj 40% na pisnem delu izpita in 15% na ustnem, skupno 55%. 

 

V primeru vprašanj se obrnite na:  

Kontaktna oseba za angleški jezik: red. prof. dr. Mihaela Brumen (mihaela.brumen@um.si) 

Kontaktna oseba za nemški jezik: doc. dr. Brigita Kacjan (brigita.kacjan@um.si) 

 

 
Veliko uspeha! 
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