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Univerze v ZDA spadajo med najboljše na svetu. Študentom ponujajo 
ogromno izbiro študijskih smeri, šport na zelo visokem nivoju, odlične profe-
sorje, multikulturalnost, vzpodbudno študijsko okolje in še bi lahko naštevali. 
Predstavlja torej neprecenljivo življensko izkušnjo, ki bi jo moral preizkusiti vsak, 
zato nas veseli, da razmišljaš o študiju v ZDA. Pri LV Prospects z velikim veseljem 
pomagamo vsakomur, ki ima željo in je pripravljen/a za svojo prihodnost nar-
editi nekaj več in s svojo predanostjo izkoristiti priložnost, ki je ne dobi vsak. 
Ker je proces izbire prave univerze, planiranja, pripravljanja na izpite, iskanja virov 
financiranja, itd. zapleten in dolgotrajen, smo se pri LV Prospects odločili, da ti stvar 
malce olajšamo in ti pripravili okviren urnik stvari, na katere moraš biti pozoren/a 
tekom sredješolskih oz. gimnazijskih let. Ker je informacij veliko in vsaka malenkost 
zahteva veliko pozornosti, ti predstavljamo LV Prospects časovnico odhoda na univer-
zo v ZDA. Plani in urnik se razlikujejo glede na letnik,  ki ga obiskuješ. Prej ko se začneš 
zanimati za študij v ZDA, lažje ti bo, saj je opravil veliko, časa pa iz meseca v mesec 
manj. Najbolj optimalno in priporočljivo je s procesom začeti v začetku 3. letnika gim-
nazije oz. srednje šole. V kolikor si že v četrtem letniku, to seveda ne pomeni, da ne 
moreš oditi na študij v ZDA, pomeni le, da te čaka nekoliko več stvari v krajšem času.  

LV Prospects ekipa: Martin, Lisa, Luka in Maja

“The way to get started is to
  quit talking and begin doing.”

                                - Walt Disney 

http://www.lv-prospects.si/kdo-smo/


Kako in kdaj torej začeti?   V nadaljevanju bomo v nekaj besedah povzeli stvari, 
na katere si lahko pozoren/a od danes naprej, odvisno seveda od tega, kater letnik 
obiskuješ. Nikoli ni prepozno začeti z dejanji, ki ti bodo olajšale stvari v prihodnosti.

Večina dijakov se v 1. letniku komaj privaja na gimnazijske / srednješolske 
obveznosti. Če torej že sedaj razmišljaš o univerzah in nadaljevanju aka-
demske kariere, si kar nekaj korakov pred svojimi vrstniki; in to je vredno 
pohvale! 

Od prvega dne naj bodo dobre ocene načelo in ne izjema. S 
sprotnim de lom lahko prevzameš dobre delovne navade, te pa 
se bodo izražale tudi v dobrih ocenah, ki so ključnega pomena 
za odhod na dobro univerzo.

Včlani/pridruži se izvenšolskim aktivnostim. Naj bo to šahovki 
klub, dodatno izobraževanje, glasbena šola, ali impro liga, vsaka 
dodatna aktivnost ti bo razširila obzorja in ti na dolgi rok zelo 
koristila.

letnik1



Vedno lahko značneš oz. pričnete skupaj s starši varčevati za drage 
šolnine, ki jih zahtevajo univerze v ZDA. Presenečeni boste, kako si 
lahko z majhnimi zneski vsak mesec olajšate drage stroške univerz 
(vsak si želi pridobiti štipendijo, vendar je določen znesek vseeno 
potrebno kriti iz lastnega žepa). 

V kolikor imaš možnost, lahko poletja z družino izkoristite za obisk 
kakšne univerze, da se na lastne oči prepričate o tem, kako je vid-
eti univerzitetno življenje v ZDA.

Prav tako so poletja primerna za kakšna prostovoljna dela. Vsak 
lahko pomaga skupnosti z dobrimi deli, ki nič ne stanejo a veliko 
prinesejo.

V drugem letniku gimnazijske / srednješolske obveznosti postanejo vs-
akdanje, zato ne izgubi cilja pred očmi in ves čas ohranjaj pozornost in 
dobre ocene. Še kako prav ti bodo prišle uspešno zaključene ocene vseh 
štirih let, saj ameriške univerze gledajo ocene iz vseh štirih letnikov, zato 
lahko z uspešnim sprotnim delom, narediš korak naprej in se izpostaviš 
med vrstniki.

letnik2



Priporočljivo se je spoznati z PSAT izpitom. Gre za malenkost bolj 
osnovni SAT izpit, namenjen dijakom drugih letnikov, da lahko z 
vajo spoznajo strukturo in težavnost izpita. Z opravljanjem PSAT 
izpita bodo univerze tudi dobile vpogled v tvoje rezultate in ti 
bodo lahko začele pošiljati informativne brošure.

Prični z spoznavanjem univerz preko spleta in okvirno izberi prim-
erne univerze. Spisek lahko vsebuje tudi 20 univerz ali več.

V kolikor se ne vključuješ v izvenšolske dejavnosti, je vedno prime-
ren čas, da s tem pričneš. Kaj te zanima? Zagotovo obstaja skupina 
dijakov, ki jih zanimajo podobne stvari. Raziskuj.

Beri. Branje in razumevanje besedil ti bo močno koristilo. Tvoja 
splošna razgledanost bo rasla, s tem pa bodo rasle tudi tvoje 
sposobnosti pisanja in izražanja mnenj.

Piši. Izboljšaj svoje sposobnosti pisanja. Od šolskih nalog in esejev, 
do npr. bloga o stvareh, ki te zanimajo. Pisanje ti bo vlilo samozav-
esti pri izražanju in argumentiranju dejstev.

Pri svetovalcih se pozanimaj o unverzitetnih postopkih, ki so pred 
teboj. Od izbire univerz do vpisa na primerne univerze. Vedno se 
lahko obrneš tudi na LV Prospects ekipo.

Poleti, ko imaš več časa, lahko pričneš s seznamom univerz, ki so 
primerne zate.

Med poletjem lahko dodatno zaslužiš in privarčuješ nekaj dena-
rja, ki ti bo še kako prav prišel kasneje, ko bo potrebno kupiti npr. 
letalsko vozovnico. 



Tretji letnik igra ključno vlogo v procesu izbiranja primernih univerz in pri-
prave na standardizirane izpite (SAT, ACT, TOEFL, IELTS). Z malo organ-
iziranosti in volje lahko odlično opraviš s potrebnimi (niso potrebni vsi 
izpiti – večina univerz zahteva SAT ali ACT ter TOEFL ali IELTS, potrebno 
se je pozanimati pri svetovalcih – LV Prospects).  

letnik3

Katere univerze so primerne zate? Pomembno je, da veš, kaj te 
zanima, kaj univerze ponujajo in kakšne so omejitve za sprejem na 
te univerze. Naberi čim več informacij o univerzah.

Ocene. Naj ti vsaka ocena doda zagona za napredek in trdo delo. 
Ocene so skupaj z rezultati standardiziranih izpitov ključ do uni-
verz, na katere želiš oditi.

Dobro si organiziraj čas in premisli, kdaj bo najbolje opravljati 
standardizirane izpite, SAT izpit (ali ACT). Datume in informacije o 
izpitih najdeš na naši spletni strani www.lv-prospects.si/sat-izpit 
Izpit lahko opravljaš večkrat, upoštevajo pa se najboljši rezultati. 
Zelo priporočljivo se je na izpit pripraviti s pomočjo inštruktorjev, 
saj dobro poznajo izpite in ti lahko pomagajo do želenih rezulta-
tov.

Ali univerze na tvojem seznamu zahtevajo SAT Subject Test? Poza-
nimaj se in tudi to vključi v plan tekom tretjega letnika.

Športniki pozanimajte se ali ste akademsko kvalificirani za nasto-
panje v NCAA, NAIA ali NJCAA divizijah. LV prospects ti pomaga 
do štipendij v vseh univerzitetnih športih, ki spadajo pod NCAA 
športe – več informacij o športih in štipendijah najdeš na http://
www.lv-prospects.si/univerzitetni-sporti/

Kot smo že omenili v 1. in 2. letniku, ne pozabi na izvenšolske 
dejavnosti. Univerze zagotovo ne bodo pozabile preveriti, kako 
preživljaš in izkoriščaš svoj prosti čas.

Pozanimaj se, kakšne štipendije bi bile primerne zate. Na katere 
razpise za štipendije se lahko prijaviš in začneš razmišljati, kako 
financirati stroške univerzitetne izobrazbe v ZDA.

Obrni se na univerzitetne svetovalce (v primeru študija v ZDA smo 
tu mi, ekipa LV Prospects, ki ima večletne izkušnje s svetovanjem o 
študiju v ZDA).



V kolikor imaš možnost, lahko poletja z družino izkoristite za obisk 
kakšne univerze, da se na lastne oči prepričate o tem, kako izgleda 
univerzitetno življenje v ZDA.

Konec tretjega letnika moraš začeti razmišljeti ali ti je katera uni-
verza tako všeč, da bi bilo pametno z vpisom pohiteti in prijaviti na 
»early decision«.

Četrti letnik dijakom in dijakinjam sam po sebi prinaša veliko obveznosti, 
stresa, priprav na maturo, maturantski ples, ipd. Zato je organizacija v zad-
njem letniku še kako pomembna. Potrebno je ostati zbran in se spopasti 
z vsem, kar prihaja naproti. Prav zaradi vseh dodatnih obveznosti je zelo 
priporočljivo, da standardizirane teste opravljaš v tretjem letniku, oz. v 
samem začetku zadnjega, četrtega letnika. V kolikor ti doseženi rezultati 
ne bodo dovolj visoki, lahko v četrtem letniku ponovno poprimeš po kn-
jigah in se še zadnjič spopadeš z SAT ali ACT izpitom. Poleg vseh tekočih 
obveznosti v šoli, bo leto začinjeno še z vsemi vpisnimi roki, navodili, itd. 
zato ne odlašaj obveznosti na naslednji dan (ali teden, kaj šele mesec!), 
saj lahko ves trud zelo hitro splava po vodi.
Zadnji letnik, kot najbolj pomemben v postopku prijave in izbire univerz, 
bomo razdelili na tri dele: jesenski, zimski in spomladanski.

letnik4



Dokončno uredi seznam primernih univerz. Pomembno je, da tvoj 
seznam univerz vključuje nekaj idealnih šol (nekatere so morda 
težko dosegljive, vendar vsekakor vredne poskusa) in nekaj šol, 
ki jim pravimo »safety schools«. Tukaj ti bodo zagotovo v veliko 
pomoč svetotovalci, kot so LV Prospects, z veliko izkušnjami in zelo 
koristnimi nasveti.

Ves trud skozi gimnazijo/srednjo šolo lahko nagradiš z dobrimi 
končnimi ocenami in maturo. Prav tako lahko še enkrat premisliš, 
katere izvenšolske dejavnosti bodo ti koristile in izboljšale 
možnosti pri vpisu na izbrane univerze.

Ponovno planiraj in se prijavi na standardizirane izpite (SAT, ACT in 
SAT Subject Tests), v kolikor je to potrebno. Ob prijavi označi in se 
prepričaj, da bodo tvoji rezultati poslani na izbrane univerze.

Ne spreglej rokov za prijave na izpite, prijave na univerze, itd. Uni-
verze spoštujejo pravila, zato lahko z malo neorganizacije zamudiš 
pomembne roke in zapraviš ves trud.

Posvetuj se s svetovalci glede svojih izbir, ocen, rezultatov na 
izpitih. Skupaj poiščite primerne univerze in sestavite dokončen 
plan.

Izpolni prijavnice za izbrane univerze. Pomembno je, da vnaprej  
poznaš vse zahteve, ki jih v prijavnici želi vsaka izmed univerz.

Vpisni esej. Vsaka univerza lahko v prijavi zahteva, da vsak kandi-
dat v prijavo vključi vpisni esej. Ti eseji lahko odločitev univerze 
prevesijo v tvojo stran, ali pa prav zaradi eseja zavrnejo tvojo prija-
vo. Pri LV Prospects ponujamo dodatne priprave za pisanje dobrih 
»application essays«. Od strukture do vsebine, vse na podlagi želja 
in pričakovanj univerz.

Univerze o svojih odločitvah obvestijo vse kandidate, ki so se pri-
javili na »early decision«.

Prepričaj se, da so tvoje izbrane univerze prejele vso dokument-
acijo (ocene, rezultate izpitov, priporočila).

JESENSKE obveznosti v četrtem letniku

ZIMSKE obveznosti v četrtem letniku



Pozanimaj se, za katere štipendije in finančno podporo se lahko 
poteguješ oz. prijaviš.

Univerzam posreduj svoje konferenčne ocene. Univerze namreč 
ves čas spremljajo tvoje ocene, tudi tekom zadnjega letnika.

Večina univerz v tem času obravnava vse prijave, zato je potrebno 
biti pozoren na vsa obvestila, ki jih univerze pošljejo preko ele-
ktronske pošte. Odlločitve univerz začnejo prihajati v marcu in 
aprilu. Odločitve o štipendijah lahko pridejo tudi kasneje, vendar 
vsekakor pred koncem aprila.

Kaj storiti v primeru, da te univerza postavi na »waitlist«? To ne 
pomeni, da je bila tvoja prijava zavrnjena. Končno odločitev moraš 
prejeti pred koncem aprila, zato pusti vse možnosti odprte.

Ko ti univerze pošljejo končne odločitve glede finančne podpore, 
ki ti jo ponujajo, je čas, da vse ponudbe primerjaš in oceniš. Vsa 
vprašanja glede finančne podpore lahko usmeriš tudi na »finacial 
aid office« na vsaki univerzi posebej.

Do 1. maja moraš univerze obvestiti o svoji odločitvi. V kolikor med 
izbranimi šolami ne znaš izbrati najbolj primerne zate, se posvetuj 
s svetovalci, ki ti bodo pomagali pri odločitvi. Večina šol istočasno 
z odločitvijo zahtevajo tudi depozit, ki velja kot prvi obrok. Po 
končanem četrtem letniku moraš na izbrano univerzo poslati še 
tvoje končne ocene zadnjega letnika.

SPOMLADANSKE obveznosti v četrtem letniku



Ko sprejmeš ponudbo univerze, ki bo naslednja leta tvoj nov dom, 
moraš izpolniti še vso potrebno dokumentacijo. Univerza ti pošlje 
vsa potrebna obvestila (o sestavljanju predmetnikov, uvodnih 
predstavitvah na campus-u in seveda zelo pomembnih informaci-
jah glede bivanja in prehrane na campus-u).

Dodatno, morda najpomembnejši dokument za tuje študente, I-20 
dokument, ki je podlaga za pridobitev študentske vize na ameriški 
ambasadi. Brez I-20 dokumenta tuji študentje v ZDA ne morejo 
živeti. Malenkost pretiravamo, vendar želimo poudariti pomemb-
nost dokumenta.

Sledi še intervju na ambasadi, iskanje dodatnih virov financiranja, 
nakup letalske vozovnice in...

Zadnji koraki pred odhodom

Gimnazije/srednje šole je konec, matura je opravljena in 
edino, kar preostane (poleg, seveda, poslovilne zabave 
z vsemi prijatelji) je, da se podaš na nepozabno izkušnjo 
študija v ZDA!



Kot si lahko prebral/a, postopek vpisa na ameriško univerzo lahko traja kar nekaj 
časa, poleg tega pa je treba misliti na veliko stvari. Vendar naj te nobena skrb ne 
ustavi, saj tu nastopimo mi, ekipa LV Prospects! Vsako podrobnost ti bomo 
pomagali organizirati in s svojimi dolgotletnimi izkušnjami na tem področju ti 
bomo prihranili marsikatero skrb. Zato ne odlašaj, veselo na delo in nam piši na 
info@lv-prospects.com, sledi na socialnih omrežjih in seveda obišči našo spletno 
stran www.lv-prospects.si za vse novice in uporabne informacije o študiju v ZDA.
Vabimo te tudi, da si ogledaš kratek video o študiju v ZDA, v katerem smo na krat-
ko predstavili vse pomembne informacije. Študij v ZDA – LV Prospects (Animacija)

Lep pozdrav, LV Prospects ekipa
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