
 

 

 

 

 

ALMA MATER EUROPAEA – AKADEMIJA ZA PLES (AMEU-AP) 
RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 

 
Alma Mater Europaea - Akademija za ples 

Štihova ulica 7 

1000 Ljubljana 

Tel: 02 250 19 99 

Mob.: 031 664 222 

Spletna stran: http://www.almamater.si/ 

 
Informativni mesti:  
- Slovenska ulica 17, 2000 Maribor 
- Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana ( po predhodnem dogovoru na 

eneja.kovacic@almamater.si) 
 

Alma Mater Europaea - Akademija za ples razpisuje v študijskem letu 2019/2020 študijski 
program Ples, koreografija:  
 

smer: Družabni ples 
    smer: Tekmovalni ples ST in LA 

smer: Džez  

smer: Sodobni ples 

smer: Balet 

 

Diplomanti dobijo strokovni naslov diplomirani plesalec koreograf (VS)/diplomirana plesalka 

koreografinja (VS), okrajšava dipl. ples. kor (VS). 

 

Kraj izvajanja študijskega programa: Ljubljana 

Vsi študenti se vpišejo na lokaciji Ljubljana. V primeru zadostnega vpisa se lahko 

predavanja izvajajo tudi na dislocirani enoti. 

Prijava za vpis 

Kandidati za vpis se na razpis prijavijo v 3 rokih.  

 

1. rok: od 18. 2. 2019 do 14. 7. 2019 

2. rok: od 19. 7. 2019 do 15. 9. 2019 

3. rok: od 26. 9. 2019 do 30. 9. 2019 

 

Način prijave 

Vsi kandidati morajo do konca prijavnega roka oddati elektronsko prijavo preko spletnega 
portala eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ na 2 načina: 
 

• Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, se natisnjenega obrazca 
po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in 
elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do roka, 
določenega z razpisom. Po pošti pa mora v referat AMEU - Akademija za ples 

http://www.almamater.si/
http://portal.evs.gov.si/prijava/


 

priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, za katere je v prijavi označil, da jih bo poslal 
po pošti (na pošiljki mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis). 

• Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim 
imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, 
podpisati in ga skupaj z obveznimi prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno 
dostaviti do roka na naslov, določen z razpisom. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je 
bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem 
oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana referatu AMEU-
Akademija za ples v prvem prijavnem roku do 14. 7. 2019, v drugem prijavnem roku 
do 15. 9. 2019 in tretjem prijavnem roku do 30. 9. 2019.  

 

Kot pravočasna se upošteva: 

 
1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ v prvem 

prijavnem roku do 14. 7. 2019, v drugem prijavnem roku do 15. 9. 2019 in tretjem 
prijavnem roku do 30. 9. 2019. 
 

2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena, podpisana in skupaj z dokazili o 
izpolnjevanju pogojev za vpis priporočeno poslana v referat Akademije za ples, 
Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, do konca prijavnega roka. Kot pravočasne se 
bodo upoštevale pošiljke, oddane na pošti v prvem prijavnem roku do 14. 7. 2019, v 
drugem prijavnem roku do 15. 9. 2019 in tretjem prijavnem roku do 30. 9. Izpolnjeno 
ter podpisano prijavo za vpis skupaj z dokazili o izpolnjevanju vpisnih pogojev je 
potrebno poslati v Referat Akademije za ples, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor. 

 
 

Zahtevana dokazila: 

• Overjena fotokopija spričevala o maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu oz. overjena 
srednješolska diploma; 

• Overjeno obvestilo o uspehu pri maturi oz. poklicni maturi; 

• Overjena fotokopija letnega spričevala za 3. in 4. letnik 

• Potrdilo o opravljeni avdiciji na Alma Mater Europaea – Akademija za ples ( velja za vse 
smeri, razen balet)  

 

Za smer Balet poleg navedenih zahtevanih dokazil še: 

• Dokazilo o uspešno končani srednji baletni šoli ali ustrezni baletni izobrazbi o čem 
odloča komisija. 

 

Za kandidate, ki opravljajo splošno maturo, poklicno maturo in izpit iz maturitetnega 

predmeta v zimskem, spomladanskem ali jesenskem roku šolskega leta, v katerem se 

prijavljajo na razpis, podatke iz spričeval 3. in 4. letnika ter podatke iz maturitetnega 

spričevala, spričevala o poklicni maturi ter potrdila o opravljenih izpitih iz maturitetnih 

predmetov visokošolski prijavno-informacijski službi sporoči Državni izpitni center 

najkasneje do rokov, določenih z maturitetnim koledarjem oziroma koledarjem za 

opravljanje poklicne mature. 

 

 

 

 

 

 



 

OPOZORILO: Kandidati naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni, da izpolnjujejo 
(bodo izpolnjevali) pogoje za vpis v posamezni študijski program. Izberejo naj 
študijski program, za katerega izpolnjujejo (bodo izpolnjevali) pogoje za vpis, sicer se 
prijava ne bo upoštevala! 
 
Zadnji dan za oddajo prijave v prvem prijavnem roku je 14. 7. 2019, v drugem 
prijavnem roku je 15. 9. 2019 in v tretjem prijavnem roku 30. 9. 2019.  

 

Če bodo po tretjem prijavnem roku še prosta vpisna mesta, bo omogočena prijava za 
vpis do zapolnitve prostih mest oz. najpozneje do 31. 10. 2019. 
 
Informativna mesta:  

1. Maribor – AMEU-Akademija za ples, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor. 
2. Ljubljana – AMEU – Akademija za ples, Štihova ulica 7 in Kardeljeva ploščad 1, 

1000 Ljubljana 
 
Dodatne informacije o informativnih dnevih bodo objavljene na spletni strani 
www.almamater.si.  
 
Na informativnem dnevu se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, 
možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma z delom, možnostmi zaposlovanja in 
nadaljevanja izobraževanja ter z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o 
študiju.  

 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE 
PLES, KOREOGRAFIJA 
 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

 

Smeri študija 

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Ples, koreografija ima smeri: Družabni 

ples, Tekmovalni ples standardni in latinskoameriški, Džez, Sodobni ples in Balet. 

Kandidati morajo v prijavi navesti smer študija. 

 

Vpisni pogoji 

V visokošolski strokovni študijski program Ples, koreografija se lahko vpiše, kdor je opravil 

zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali 

splošno maturo, za smer Balet končano srednjo baletno šolo ali ustrezno baletno izobrazbo 

o čem odloča komisija.  

 

Vsi kandidati, si se prijavljajo na smer sodobni ples, džez, tekmovalni ples in družabni 

ples morajo opraviti preizkus nadarjenosti (avdicijo) z zagovorom portfelja, ki ga 

Akademija za ples izvede skladno s posebnim pravilnikom.  

 

Kandidati, ki se prijavljajo na smer balet ne opravljajo praktičnega 

plesno/koreografskega dela izpita. Komisija na podlagi dokumentacije in intervjuja oceni 

njihove psihofizične sposobnosti in potencial za študij baleta.  

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 

kandidati izbrani glede na: 

http://www.almamater.si/


 

− uspeh pri preizkusu nadarjenosti in psihofizičnih sposobnosti 70 % točk, 

− splošni uspeh pri splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu 10 % točk, 

− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20 % točk. 
 

Dokumenti 

Vsi kandidati morajo predložiti zdravniško potrdilo z osebno zdravstveno anamnezo, iz 

katere so razvidni podatki o težjih poškodbah in boleznih ter zmožnostih večjih psihofizičnih 

obremenitev. Zdravniško potrdilo, ki mora biti izdano po 1. maju 2019, lahko izda družinski - 

splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje zdravnika specialista, mora biti 

priloženo tudi to. 

 

Preizkus nadarjenosti 

Kandidati morajo opraviti preizkus nadarjenosti z zagovorom portfelja, ki ga Akademija za 

ples izvede skladno s posebnim pravilnikom. 

 

Preizkus nadarjenosti bo 25. 5. 2019 

Dodatni rok preizkusa nadarjenosti bo 13. 7. 2019 

Dodatni rok preizkusa nadarjenosti bo 14. 9. 2019  

Dodatni rok preizkusa nadarjenosti bo 28. 9. 2019 

 

Opravljeni preizkus velja samo za tekoče leto. 

 

Način študija 

V študijskem letu 2019/2020 bo organiziran izredni študij. Šolnina bo določena v skladu z 

veljavnim cenikom Akademije za ples. 

 

Vpisna mesta 

 Izredni 

Ples, koreografija – visokošolski strokovni program  

 - Sodobni ples 20 

            - Balet 20 

 - Džez  20 

 - Tekmovalni ples ST & LA 20 

 - Družabni ples 20 

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE – PROGRAM PRVE STOPNJE 
 
Za vpis v 2. oziroma 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v 
študijskem letu 2019/2020 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje 
študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Akademijo za ples.  
 
 
VPIS V 2. LETNIK 
 
Pri prehodu v 2. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, 
če želijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Ples, 
koreografija. Do pristopa na izpite iz 2. letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz 
predmetov 1. letnika visokošolskega strokovnega programa Ples, koreografija. Natančnejše 
informacije dobijo kandidati na Akademiji za ples. 
 



 

Vpisna mesta 

 Izredni 

Ples, koreografija VS (2. letnik) – program 1. stopnje  

 - Sodobni ples 10 

            - Balet 10 

 - Džez  10 

 - Tekmovalni ples ST & LA 10 

 - Družabni ples 10 

 
 
VPIS V 3. LETNIK 
 
Pri prehodu v 3. letnik se kandidatom določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, 
če želijo nadaljevati študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu Ples, 
koreografija. Do pristopa na izpite iz 3. letnika morajo opraviti diferencialne izpite iz 
predmetov 1. in 2. letnika visokošolskega strokovnega programa Ples, koreografija. 
Natančnejše informacije dobijo kandidati na Akademiji za ples. 
 
Vpisna mesta 

 Izredni 

Ples, koreografija VS (3. letnik) – program 1. stopnje  

 - Sodobni ples 10 

           - Balet 10 

 - Džez  10 

 - Tekmovalni ples ST & LA 10 

 - Družabni ples 10 

 
 
 
 
Vzporedni študij in študij diplomantov 
 
Prijavi za vzporedni vpis kandidati priložijo potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji 
letnik na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani, in soglasje tega (matičnega) 
visokošolskega zavoda. Diplomanti k svoji prijavi priložijo diplomo in potrdilo o opravljenih 
izpitih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


