VABILO ŠTUDENTOM
za sodelovanje v projektih Javni razpis – za Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim
sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020 (261. javni razpis)
Spoštovani študenti/študentke,
v okviru javnega razpisa »Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020« vabimo
študente/študentke visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška
logistika, univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov ter magistrskega študijskega
programa Logistika sistemov za sodelovanje na projektih. S pomočjo pedagoških mentorjev Fakultete
za logistiko ter mentorjev iz negospodarskih družb bodo študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki
bodo potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje
ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Del projektnih
aktivnosti bo študent opravil v negospodarski družbi.
Določilo razpisa, v okviru katerega se bodo izvajali projekti, pravi, da morajo biti sodelujoči
študenti/študentke, v času izvajanja projekta, vpisani v javno veljavni študijski program v Republiki
Sloveniji ter ne smejo biti v delovnem razmerju, samozaposleni, prijavljeni na Zavodu RS za
zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetniki.
Predvidena denarna spodbuda študentu/študentki: 9 EUR bruto bruto/uro, največ 40 ur/mesec
(največ 360 EUR bruto bruto/mesec).
Fakulteta za logistiko bo v okviru navedenega razpisa izvajala 4 projekte, opise katerih najdete
spodaj.
Izpolnjeno prijavnico, v katero vpišite zaporedno številko projekta ter naziv projekta, za katerega se
prijavljate, vse zahtevane podatke ter motivacijsko pismo, v katerem opišete svoje dosedanje delo,
kompetence ter razlog, zakaj se prijavljate za sodelovanje na projektu, pošljite po mailu z zadevo
»Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020« na naslov: urska.arbeiter@um.si do
vključno četrtka, 21. 2. 2019 do 12. ure.
Prijava še ne zagotavlja sodelovanja v projektu. Mentorji bodo izvedli izbirni postopek, v katerem
bodo upoštevali vaša motivacijska pisma.
Fakulteta za logistiko bo v okviru navedenega razpisa izvajala:
1. Naziv projekta: Promocija interdisciplinarnega vključevanja okoljskih tematik v proces
visokošolskega izobraževanja
Mentor na FL UM: doc. dr. Matevž Obrecht
Kratka vsebina: Okoljske vsebine tako v Evropski uniji kot znotraj Slovenije pridobivajo zmeraj večji
pomen. Zaradi zahtev zmeraj strožje okoljske zakonodaje, zmeraj bolj perečih okoljskih problemov kot
tudi večanja okoljske ozaveščenosti potrošnikov so lokalne skupnosti, občine in podjetja prisiljena
izvajati aktivnosti monitoringa, minimiranja in preprečevanja vplivov na okolje. Problematika
podnebnih spremeb (poplav, suš in vročinskih valov), onesnaženja (tal, vode in zraka), upravljanje z
invazivnimi vrstami, zvočno onesnaženje, samooskrba s hrano, trajnostni razvoj na področju npr.
turizma idr. so v vzhodni kohezijski regiji še posebej prisotni okoljski izzivi, za reševanje katerih se
zaznava prenizka stopnja znanja in kompetenc. Interes lokalnih skupnosti, podjetij, občin, društev idr.

je torej, da bodo posamezniki in ekipe, ki jih bodo le ti kreirali, imeli znanje s področja okoljske
problematike, trendov na področju okoljevarstva, vzpostavljanja sonaravnega trajnostnega razvoja
družbe in odpravo posledic ter preprečevanje bodočega onesnaževanja, ki ga bodo pridobili tudi v času
visokošolskega izobraževenja na 1., 2. in 3. bolonjski stopnji.
V sklopu projekta bomo torej:
-celovito preučili okoljske probleme regije v sedanjosti in v prihodnosti,
-identificirali manjko okoljskih znanj,
-preučili vključenost okoljskih tematik v posamezne študijske programe in vsebine predmetov na
Univerzi v Mariboru in na drugih visokošolskih zavodih v regiji
-rezultate primerjali z vključenostjo okoljskih tematik v posamezne študijske programe in vsebine
predmetov na preostalih visokošolskih zavodih v Sloveniji za celovito primerjalno analizo stanja na
področja visokošolskega okoljskega izobraževanja
-podali predloge za večje vključevanje okoljskih vsebin v posamezne za regijo ključne študijske
programe
-podali smernice za večjo interdisciplinarno vključevanje okoljskih vsebin v posamezne študijske
predmete.
V projektu sodelujejo:
 1 študent univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov (FL UM),
 1 študent magistrskega študijskega programa Logistika sistemov (FL UM),
 1 študent visokošolskega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika (FL
UM),
 1 študent visokošolskega študijskega programa Poslovna ekonomija (EPF UM),
 1 študent magistrskega študijskega programa Mehatronika (FERI UM)
 1 univerzitetni študent študijskega programa Prevajanje in tolmačenje (FF UM),
 1 študent magistrskega študijskega programa Ekonomske in poslovne vede EPF UM).
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