Zrela Univerza Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
vabi vas, vaše starše, stare starše, tete, strice …, vse, ki štejejo nad 55 let, da postanejo naši študenti.
Program ŠIROKA OBZORJA je razgiban, saj poskušamo pokrivati različna področja, to pa pomeni, da gostimo
strokovnjake z različnih področij in fakultet. Letošni program je sledeč:

Datum

Naslov

Predavatelj

1

11. 10. 2016
ob 17.00

Izdelava in uporaba vrtljive zvezdne karte in orientacija na
nočnem nebu

2

8. 11. 2016
ob 17.00

Kako lahko v trenutku pridobim zaupanje ptičjega pajka?

3

13. 12. 2016
ob 17.00

Poetika slikanice

4

10. 1. 2017
ob 17.00

Od pike na strani do glasbe, ki jih dajo/ From dots on the
page to the music they make.

5

14. 2. 2017
ob 17.00

Računalništvo in kako pomembna so natančna navodila

6

14. 3. 2017
ob 17.00

Moj dom je kartonasta škatla: problem cestnih otrok v
medkulturni perspektivi

7

11. 4. 2017
ob 17.00

Pravo kot umnost, pravo kot spretnost in pravo kot čednost

8

9. 5. 2017
ob 17.00

Kako se slini trebušna slinavka in v kakšni zvezi je to s
sladkorno boleznijo?

Dr. Igor Žiberna (FF)
Mag. Bojana Mencinger
Vračko (FNM)
Dr. Dragica Haramija in dr.
Janja Batić (FF, PeF)
Red. prof. mag. Simon
Robinson OBE (PeF)
Dr. Igor Pesek (FNM)
Dr. Andrej Naterer (FF)

Mag. Aleksander Karakaš (PF)
Dr. Andraž Stožer, dr. med.
(MF)

Študijsko leto na ZUF-u se začne v oktobru in traja do konca maja na Filozofski fakulteti v Mariboru, V
predavalnici 2.10. Naslov fakultete je: Koroška cesta 160, Maribor. Vsak vpisan posameznik prejme ZUF indeks, v
katerega vpisuje naslove predavanj in v katerega se podpišejo predavatelji. Predavanja trajajo 60 minut, vendar
se podaljšajo za 15 minut, da lahko predavatelj odgovori na vprašanja ali da skupaj s slušatelji razpravlja o tem,
kar so slišali.

Cena: 40 evrov za vseh osem predavanj.

Dokler je človek radoveden, mu starost ne more do živega. (B. L.)

V letošnjem letu Vas prosimo, da se do 20. 9. 2016 prijavite pri gospe Tanji Grosman na tel. št. 02/22 93
805, 031/682 579 ali po elektronski pošti tanja.grosman@um.si. Vpisnino pa, kot do sedaj, poravnate v
Knjigarni Filozofske fakultete, vsak dan med 9.00 in 12.00.
V pričakovanju snidenja Vas lepo pozdravlja celoten ZUF tim.

Izr. prof. dr. Alja Lipavic Oštir,
predstojnica CVI

doc. dr. Smiljana Gartner,
vodja programa ZUF
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