
 

 

 
Maribor, 9. 6. 2022 

Vabilo na 

UVAJALNI TEDEN UNIVERZE V MARIBORU 
 
Draga brucka, dragi bruc! 
 
Pred vami je eno najbolj vznemirljivih obdobij vašega življenja – študijska leta. Veseli smo, da ste se 
odločili ta študijska leta preživeti na Univerzi v Mariboru. 
Če si že zastavljate vprašanja, v katerih prostorih bo potekal vaš študij, kje boste lahko iskali študijsko 
gradivo, kje bo najlaže poiskati bodoče profesorje, tutorja študenta, strokovnega delavca v referatu in 
še koga, ki vam bo lahko priskočil na pomoč, saj vam ni vseeno, kako boste vstopili v akademski svet, 
če vas zanima, kaj vse boste lahko organizirano počeli po urah v predavalnici, potem je uvajalni teden 
za bruce in brucke kot nalašč za vas. 
 

Kdaj? 
Od ponedeljka 26. 9. 2022, do petka, 30. 9. 2022. 

---------------------------------------------- 
Kje? 

Na različnih lokacijah Univerze v Mariboru, ki jih najdete v programu in preko spleta. 
---------------------------------------------- 

Čemu? 
Za čim hitrejši in uspešnejši začetek študija z radovednim, ustvarjalnim in inovativnim spoznavanjem 

vsega novega – seveda s končnim ciljem, da uspešno zaključite študij in suvereno vstopite na trg dela. 
---------------------------------------------- 

Obvezno? 
Zelo priporočljivo, zato pridite. 

---------------------------------------------- 
Dobrodošli! 

Red. prof. dr. Zdravko Kačič, 
rektor Univerze v Mariboru 

 
 

 

Univerza v Mariboru 
Slomškov trg 15 
2000 Maribor 
 in na lokacijah posameznih fakultet 
 

telefon: 02 23 55 280 
www.um.si 
rektorat@um.si 

 

Karierni center Univerze v Mariboru 
Slomškov trg 15 
2000 Maribor 
 

telefon: 02 23 55 344 
kc.um.si 
karierni.center@um.si 

 Študentski svet Univerze v Mariboru 
Slomškov trg 15  
2000 Maribor 

telefon: 02 23 55 218 
www.ssum.um.si 
studentskisvet@um.si 
 

 Služba za mednarodno in meduniverzitetno 
sodelovanje 
Slomškov trg 15 
2000 Maribor 
 

telefon: 02 23 55 322 
https://erasmusplusum.si/ 
erasmus@um.si 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor 
Gospejna ulica 10 
2000 Maribor 
 

telefon: 02 25 07 400 
www.ukm.um.si 
tajnistvo.ukm@um.si 

 

Univerza v Mariboru  
Študentski domovi 
Gosposvetska cesta 83 
2000 Maribor 

telefon: 02 228 42 00 
https://sd.um.si/  
umsd@um.si  

 

http://www.um.si/
http://www.kc.uni-mb.si/
http://www.ssum.um.si/
mailto:studentskisvet@um.si
https://erasmusplusum.si/
mailto:erasmus@um.si
http://www.ukm.um.si/
https://sd.um.si/
mailto:umsd@um.si


 

 

Program aktivnosti uvajalnega tedna za bruce UM za študijsko leto 2022/2023 

 

Univerza v Mariboru                                                                                                                                                                             Kje in kdaj 

Predstavitev: 
IT storitve – uvajanje za študente (mag. Marjana Heričko, Računalniški center Univerze v Mariboru) 

 
- Dodatna predstavitev za tuje študente: ICT Services at UM (Danica Svetec, Računalniški center 

Univerze v Mariboru); sreda, 7. 9. 2022 ob 13.00 Click here to join the meeting 

Ponedeljek, 26. 9. 2022 
Ura: 10.30 

Povezava do dogodka 

Predstavitev:  
Naj računalnik opravi delo namesto tebe! (dr. Marko Kežmah) 

Nasveti in triki za učinkovito pripravo zapiskov, seminarskih nalog in raziskovanja na spletu z uporabo programov 
Microsoft 

Ponedeljek, 26. 9. 2022 
Ura: 11.15 

Povezava do dogodka 

Predstavitve: 
- Nasveti in informacije o študiju, življenju in obštudijskih aktivnostih študentov UM (Študentski 

svet Univerze v Mariboru); 

- Gremo na Erasmus! (Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje); 

- (Po)mislite na kariero že v času študija (Karierni center Univerze v Mariboru); 

- Bivanje v študentskih domovih (Študentski domovi Univerze v Mariboru); 

- Podpora za študente s posebnimi potrebami (Društvo študentov invalidov Slovenije) 

- Predstavitev Univerzitetne knjižnice Maribor (Univerzitetna knjižnica Maribor) 

 
Ponedeljek, 26. 9. 2022 

Ura: 13.00 

Povezava do dogodka 

 
 

Ponedeljek,  
26. 9. 2022 

Torek,  
27. 9. 2022 

Sreda,  
28. 9. 2022 

Četrtek,  
29. 9. 2022 

Petek,  
30. 9. 2022 

Karierni center Univerze v Mariboru 
 

 Dan odprtih vrat 
Kariernega centra UM in 
mini delavnica 7 kratkih 
nasvetov za lažji začetek za 
bodoče bruce UM 

Dan odprtih vrat 
Kariernega centra UM in 
mini delavnica 7 kratkih 
nasvetov za lažji začetek za 
bodoče bruce UM 

  

 10.00—11.00  

Povezava do dogodka  
 

10.00—11.00  

Povezava do dogodka 

 

  

Univerzitetna knjižnica Maribor 

Knjižnični kje in kaj Knjižnični kje in kaj Knjižnični kje in kaj Knjižnični kje in kaj Knjižnični kje in kaj za 
organizirane  in vnaprej  
najavljene skupine! 

12.00 — 12.30 v prostorih 
UKM (pritličje), Gospejna 
10, Maribor 

12.00 — 12.30 v prostorih 
UKM (pritličje), Gospejna 
10, Maribor 

12.00 — 12.30 v prostorih 
UKM (pritličje), Gospejna 
10, Maribor 

12.00 — 12.30 v 
prostorih UKM (pritličje), 
Gospejna 10, Maribor 

 

Knjižnični kje in kaj Knjižnični kje in kaj Knjižnični kje in kaj   

16.00 — 16.30 v prostorih 
UKM (pritličje) 

16.00 — 16.30 v prostorih 
UKM (pritličje) 

16.00 — 16.30 v prostorih 
UKM (pritličje) 

  

Študentski domovi UM 

 Predstavitev študentskih 
domov Univerze v 
Mariboru 

   

 11.00 — 12.00 v 
predavalnici Doma 6 

   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWRiZGU3NTEtZTQ2MS00MTIxLTg1NGYtM2QwOWI4MDUyZTEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22a18a6247-5d3d-4b18-b947-f154bb5f358f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWIxNzA4YTItMjRjZi00NWY1LWJmNmYtMzVhNzM3YzRhYzI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22a18a6247-5d3d-4b18-b947-f154bb5f358f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWIxNzA4YTItMjRjZi00NWY1LWJmNmYtMzVhNzM3YzRhYzI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22a18a6247-5d3d-4b18-b947-f154bb5f358f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWIxNzA4YTItMjRjZi00NWY1LWJmNmYtMzVhNzM3YzRhYzI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22a18a6247-5d3d-4b18-b947-f154bb5f358f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTdmNjU1ZTAtNDc3Ny00NDY3LTg2YTAtNDYxNjNjOGJjYmFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%220ad45495-2690-479f-8895-6f17d0924919%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWVkMTc4MTYtNjI3MS00Y2M2LWI4ZGMtMGRjMzEyZTkzNGNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%220ad45495-2690-479f-8895-6f17d0924919%22%7d


 

 

Društvo študentov invalidov Slovenije 

  17.00 Status študenta s 
posebnimi potrebami – 
spletni dogodek na 
katerega se prijavite s 
klikom na prijavnico. 

  

Rektorat UM - predavanje 

Dogodka bosta potekala 
preko spleta v Microsoft 
Teams (povezava do 
srečanja). 
14.00 Center Šteker: Kako 
z manj uporabe družbenih 
omrežij in spleta na 
splošno do večje 
uspešnosti pri študiju - 
spletni dogodek. 
16.00 Kako postati študent 
in ostati okej? - spletni 
dogodek, ki se bo snemal. 
 

Dogodka bosta potekala 
preko spleta v Microsoft 
Teams (povezava do 
srečanja). 
14.00 Kratke vaje za 
prebuditev telesa med 
delom za računalnikom in 
predstavitev Študentskega 
središča UM 
- spletni dogodek, ki se bo 
snemal. 
15.00 g. Blaž Kos: Kaj si 
želim, da bi vedel pri 
svojih dvajsetih letih? -
spletni dogodek, ki se bo 
snemal. 

   

 
 
Aktivnosti na fakultetah Univerze v Mariboru 
 

Ekonomsko-poslovna fakulteta UM                                                                                                                                                     Kje in kdaj 

Pozdrav brucem 

Dekanica red. prof. dr. Polona Tominc  

Prodekanica za izobraževalno dejavnost in akreditacije red. prof. dr. Darja Boršič 

 

Predstavitev študija na EPF 

• Individualni pristop k študentom 

• Podpora med študijem (referat, knjižnica, mednarodna izmenjava) 

• Urnik 

• E-okolje 

• Izpiti 

• Tutorji 

• Povezovanje 

• Študijski seminarji 

• Vprašanja 

Voden ogled po fakulteti (30 minut) 
Študijski seminarji  

Smernice za začetek študija na EPF 

Možnosti pridobitve certifikatov – Microsoft, projektni management, poslovna nemščina 

Knjižnično informacijsko izobraževanje/opismenjevanje 

30. 9. 2022 

9.00–9.30 (VS) in 11.00–11.30 (UN) 

Predavalnica PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študijski seminarji bodo izvedeni  v mesecu oktobru. 

Urnik z razporedom in prostorom bo pripravljen v 

mesecu septembru. 

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM                                                                                                   Kje in kdaj 

Uvajalni seminar iz matematike za univerzitetne študijske programe –Algebrajski izrazi 

Prosimo za informativno prijavo: feri.um.si/uvajalna-matematika-2022 

ponedeljek, 26. september 2022, od 10. do 13. ure 

Uvajalni seminar iz matematike za univerzitetne študijske programe – Enačbe in neenačbe, 1. del 

Prosimo za informativno prijavo: feri.um.si/uvajalna-matematika-2022 

torek, 27. september 2022, od 10. do 13. ure 

Uvajalni seminar iz matematike za univerzitetne študijske programe – Enačbe in neenačbe, 2. del 

Prosimo za informativno prijavo: feri.um.si/uvajalna-matematika-2022 

sreda, 28. september 2022, od 10. do 13. ure 

Uvajalni seminar iz matematike za univerzitetne študijske programe – Enačbe in neenačbe, 3. del 

Prosimo za informativno prijavo: feri.um.si/uvajalna-matematika-2022 

četrtek, 29. september 2022, od 10. do 13. ure 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-vMreOel-3ynphf6wiSWKe0aj2yQqARUNDr07TJvJrhzHZw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-vMreOel-3ynphf6wiSWKe0aj2yQqARUNDr07TJvJrhzHZw/viewform
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWI0NjliNzMtYzNiYS00ZDVkLWJlZmEtZGZiZDU3YjE1Y2Ew%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%227b721ceb-86b7-483f-a846-32c48be1ec17%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWI0NjliNzMtYzNiYS00ZDVkLWJlZmEtZGZiZDU3YjE1Y2Ew%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%227b721ceb-86b7-483f-a846-32c48be1ec17%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWY4ZmQ5OWQtYThkMi00YTdkLWEwZTUtMTQzOWNhM2ZlNzNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22c2d3aaea-e82e-4449-8fe2-0cdb9a11dea0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWY4ZmQ5OWQtYThkMi00YTdkLWEwZTUtMTQzOWNhM2ZlNzNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22c2d3aaea-e82e-4449-8fe2-0cdb9a11dea0%22%7d
https://feri.um.si/uvajalna-matematika-2022
https://feri.um.si/uvajalna-matematika-2022
https://feri.um.si/uvajalna-matematika-2022
https://feri.um.si/uvajalna-matematika-2022


 

 

Pozdrav brucem 

PROGRAM:  

- Pozdrav dekana UM FERI, prof. dr. Gorazda Štumbergerja 

- Pozdrav prodekana za izobraževalno dejavnost, doc. dr. Boštjana Vlaoviča 

- Pozdrav prodekanice študentke in predstavitev Študentskega sveta FERI ter obštudijskih dejavnosti 

- Predstavitev študijskega procesa po posameznih študijskih programih (koordinatorji študijskih programov in 

učitelji prvih letnikov v predavalnicah) 

- Pozdrav tutorjev študentov: napotki za študij in študentsko življenje na FERI (AIPS, eŠtudij, spletne strani FERI, 

ogled fakultete,…) ter druženje 

- Informacije za študente s posebnimi statusom oz. posebnimi potrebami 

petek, 30. september, ob 10. uri 

 

 

Fakulteta za energetiko UM                                                                                                                                                                 Kje in kdaj 

Uvajalni tečaj iz matematike (namenjen izboljšanju rezultatov študentov pri obveznostih učnih enot iz 

matematike). 

27. 9. 2022, 8.00–19.00 ure, prostori FE VELENJE 

Uvajalni tečaj iz matematike (namenjen izboljšanju rezultatov študentov pri obveznostih učnih enot iz 

matematike). 

28. 9. 2022, 9.00–14.00 ure, prostori FE VELENJE 

Uvajalni tečaj iz matematike (namenjen izboljšanju rezultatov študentov pri obveznostih učnih enot iz 

matematike). 

29. 9. 2022, 8.00–19.00 ure, prostori FE KRŠKO 

Uvajalni tečaj iz matematike (namenjen izboljšanju rezultatov študentov pri obveznostih učnih enot iz 

matematike). 

30. 9. 2022, 9.00–14.00 ure, prostori FE KRŠKO 

Pozdrav brucev 

PROGRAM: 

Nagovor dekana FE UM, prof. dr. Sebastijana Semeta / nagovor prodekana  

Predstavitev organizacije študija, delovanja služb znotraj fakultete, vključevanja študentov v organe fakultete, 

mobilnosti, tutorstva, izpitnega reda, plagiatorstva, komunikacije, posebnega statusa študenta, informacijske 

varnostne politike UM, informacijske tehnologije UM, drugo  

Predstavitev Študentskega sveta FE UM 

Predstavitev knjižnice FE UM 

Predstavitev varnega dela v laboratorijih  

Predstavitev KC UM 

3. 10. 2022 pred pričetkom predavanj 

 

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM                                                                                         Kje in kdaj 

Pozdrav brucem  
 
Pripravljalni tečaji se pričnejo 26. 9. 2022 in potekajo v obsegu 15 ur do 29. 9. 2022. 
 
Pripravljalni tečaji 
MATEMATIKA 
UN Gradbeništvo 1. letnik, UN Prometno inženirstvo 1. letnik, UN Gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo 
1. letnik, VS Gradbeništvo 1. letnik, VS Prometno inženirstvo 1. letnik 
(Vabljeni tudi študentje 1. letnika Arhitekture) 
 
 
GRADBENA MEHANIKA 
UN Gradbeništvo 1. letnik, UN Prometno inženirstvo 1. letnik, UN Gospodarsko inženirstvo – smer Gradbeništvo 
1. letnik, VS Gradbeništvo 1. letnik, VS Prometno inženirstvo 1. letnik 
(Vabljeni tudi študentje 1. letnika Arhitekture) 
 

30. 9. 2022 ob 10. uri na FGPA 
Podroben program bo objavljen na spletnih straneh 

fakultete 

 

 
 

Termin Ura Prostor/predavalnica 

26. 9. 2022 
27. 9. 2022 
28. 9. 2022 
29. 9. 2022 

8–12 
8–12 
8–12 
8–11 

 
Predavalnica 

Boruta Pečenka 

Termin Ura Prostor/predavalnica 

26. 9. 2022 
27. 9. 2022 
28. 9. 2022 
29. 9. 2022 

12–15 
12–16 
12–16 
11–15 

 
Predavalnica 

Boruta Pečenka 

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM                                                                                                                            Kje in kdaj 

Uvajalni dnevi se bodo izvajali med 26.9.2022 in 30.9.2022 na FKKT UM, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor. Uvodna 

predavanja se bodo izvedla v učilnici A-105. Dnevno se bodo izvedla 2-3 predavanja iz različnih predmetov, ki jih 

bodo študentje imeli v prvem letniku. V ponedeljek in v sredo se bosta izvedla tudi voden ogled fakultete in 

pomembnejših lokacij po Mariboru. Predstavile se bodo pomembnejše informacije o študijskem sistemu, ECTS 

kreditnem sistemu, informacije o spletnih straneh, tutorskem sistemu,… 

 

Pozdrav študentov in kako se učiti na fakulteti, predstavitev osnovnih informacij 

Voden ogled fakultete in Maribora 

Uvodna predavanja iz Matematike/Fizike 

Ponedeljek, 26. 9. 2022 ob 9. uri (predavalnica A-105) 

Pozdrav študentov in kako se učiti na fakulteti, predstavitev osnovnih informacij 

Uvodna predavanja iz Matematike/Fizike/Splošne kemije 

Torek, 27. 9. 2022 ob 9. uri (predavalnica A-105) 

 



 

 

Pozdrav študentov in kako se učiti na fakulteti, predstavitev osnovnih informacij 

Voden ogled fakultete in Maribora 

Uvodna predavanja iz Matematike/Fizike 

Popoldan druženje brucev s študenti 

Sreda, 28. 9. 2022 ob 9. uri (predavalnica A-105) 

Pozdrav študentov in kako se učiti na fakulteti, predstavitev osnovnih informacij 

Uvodna predavanja iz Matematike/Fizike/Splošne kemije 

Četrtek, 29. 9. 2022 ob 9. uri (predavalnica A-105) 

 

Pozdrav študentov in kako se učiti na fakulteti, predstavitev osnovnih informacij 

Uvodna predavanja iz Matematike/Fizike/Splošne kemije 

Petek, 30. 9.2022 ob 9.uri (predavalnica A-105) 

Pozdrav brucem 

Nagovor dekana UM FKKT, prof. dr. Zdravka Kravanje 

Pozdrav prodekanice za izobraževalno dejavnost, prof. dr. Zorke Novak Pintarič 

med 3. in 7. 10. 2022 (glede na urnik) 

 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM                                                                                                                          Kje in kdaj 

Uvajalni dan za bruce Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede  
bo potekal po spodnjem razporedu:  
 

• Uvodni nagovor dekana red. prof. dr. Branka Krambergerja 

• Kreditni sistem (ECTS): prenos in priznavanje kreditnih točk in ocen, izpitna obdobja, pogoji za 

napredovanje in dokončanje študija (prodekanica za izobraževalno dejavnost red. prof. dr. Karmen 

Pažek) 

• Tutorski sistem na FKBV (tutor študent) 

• Delovanje referata za študijske zadeve (vodja referata ga. Jožica Lončarič Repa) 

• Predstavitev delovanja knjižnice (vodja knjižnice mag. Ksenija Škorjanc)  

30. 9. 2022 ob 9.30–11.50, Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede, Pivola 10, Hoče 

 

Fakulteta za logistiko UM                                                                                                                                                                     Kje in kdaj 

Program uvajalnega dneva  
-        Predstavitev knjižnice Fakultete za logistiko – Delavnica »Osnove rabe elektronskih informacijskih virov in    
          priprave pisnih del« 
-        Predstavitev dela laboratorijev Fakultete za logistiko – Delavnica »Izzivi logistike«    
 
 
-        Pozdrav dekanice Fakultete za logistiko, prof. dr. Maja Fošner  
-        O Fakulteti za logistiko  
-        Nasveti in informacije o študiju  
-        IT storitve Univerze v Mariboru  
-        Kdo smo tutorji in kaj počnemo? 

30. 9. 2022  
od 10.00 do 11.00 v predavalnici P 003 

 
od 11.00 do 12.00 v predavalnici 006 

 
 
 

3. 10. 2022 ob 10.00  
 
 

 

 

Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM                                                                                                                                 Kje in kdaj 

Uvodni dan za bruce 
1. Skupni sprejem brucev 
-  nagovor dekana FNM UM (red. prof. dr. Blaž Zmazek), 
-  pozdrav prodekanice za študentska vprašanja (Melani Potrč), 
-  predstavitev študija - prodekanica za izobraževalno dejavnost (izr. prof. dr. Sonja Škornik), 
-  podelitev nagrad študentom FNM UM.   
2. Podrobnejša predstavitev študijskih programov po oddelkih 

30. 9. 2022 ob 13.30 

 

Fakulteta za organizacijske vede UM                                                                                                                                                 Kje in kdaj 

1. Pozdravni nagovor dekana fakultete - Sprejem brucev in bruck (prof. dr. Iztok Podbregar, dekan) 

2. Študij organizacijskih ved s prodekanico za izobraževalno dejavnost, študiram tudi v tujini (prof. dr. Polona 

Šprajc) 

30. 9. 2022 

10.00 – 12.30 

Predavalnica 111 

 



 

 

3. Raziskujem, sodelujem na raziskovalnih projektih s prodekanom za raziskovalno dejavnost (doc. dr. Damjan 

Maletič) 

4. Tutorji – kdo smo in kaj počnemo? S koordinatorko tutorjev profesorjev in koordinatorko tutorjev študentov 

(doc. dr. Marjeta Marolt, ga. Katja Hrovatič) 

5. Karierna pot naših študentov in širok nabor dejavnosti, ki potekajo na fakulteti (ga. Petra Gorjanc) 

6. Predstavitev strokovnih služb: 

- Referat za študentske zadeve: vpisi, urniki, študijsko svetovanje, pridobitev posebnega statusa študenta … (ga. 

Romana Lesjak) 

- Knjižnica: izposoja gradiva (ga. Anita Breceljnik) 

- CIIT – IT storitve na fakulteti, e-izobraževanje (ga. Ana Kranner Porenta) 

7. Študentsko življenje in povezovanje v študentske organizacije (ga. Klavdija Kastelic) 

 

 

Fakulteta za strojništvo UM                                                                                                                                                                Kje in kdaj 

Uvajalni seminar – pozdrav novincev 1. stopnje 

▪ pozdravni nagovor prodekana za izobraževalno dejavnost, 

▪ predstavitev poteka študija, 

▪ predstavitev delovanja Referata za študijske in študentske zadeve, 

▪ predstavitev organiziranosti in dejavnosti študentov, 

▪ predstavitev Mednarodne izmenjave študentov, 

▪ predstavitev Kariernega centra FS in UM, 

▪ vprašanja študentov. 

30. 9. 2022 

(prostor, ura in način izvedbe bo objavljen na spletni 

strani FS) 

Uvajalni tečaj za predmet Matematika (potrebna predhodna prijava na spletni strani FS) od 12. 9. 2022 do 16. 9. 2022 med 9.00 in 12.00 

 (predavalnica A-201, Fakulteta za strojništvo, 

Smetanova ulica 17, Maribor) 

Uvajalni tečaj za predmet Tehniška dokumentacija (potrebna predhodna prijava na spletni strani FS) od 12. 9. 2022 do 16. 9. 2022 med 12.30 in 15.30 

(predavalnica A-201, Fakulteta za strojništvo, Smetanova 

ulica 17, Maribor) 

Uvajalni tečaj za predmet Mehanika / Statika in trdnost  (potrebna predhodna prijava na spletni strani FS) od 19. 9. 2022 do 23. 9. 2022 med 9.00 in 12.00  

(predavalnica A-201, Fakulteta za strojništvo, Smetanova 

ulica 17, Maribor) 

 

Fakulteta za turizem UM                                                                                                                                                                      Kje in kdaj 

• Vselitev brucev − prevzem dokumentacije za študentska stanovanja,  nastanitev (novih) študentov v 

študentska stanovanja. 

29. in 30. 9. 2022, po dogovoru 

Uvajalni dan na Fakulteti za turizem: 

• Dobrodošle brucke in bruci; pozdrav, predstavitev in nagovor vodstva; 

• Sem študent FT UM: moje pravice in dolžnosti, akademska skupnost, ključne informacije 

• Študiram, raziskujem, potujem; predstavitev študijske, raziskovalne in mednarodne dejavnosti 

• Tu smo zate;   Študentski  svet in tutorstvo na FT UM, 

• Brežice, moje študijsko mesto;  voden ogled po predavalnicah in ključnih študentskih točkah  

• Spoznajmo se; »mix and mingle« dogodek študentov FT UM  

• * Možne so prilagoditve programa,  prostora in/ali načina izvedbe, kar bo pravočasno 

objavljeno na spletni strani Fakultete za turizem (www.ft.um.si). 

 
 

3. 10. 2022, ob 10. uri 
(Avla FT UM, Cesta prvih borcev 36, Brežice) 

 

 

Fakulteta za varnostne vede UM                                                                                                                                                       Kje in kdaj                           

Uvajalni dan na Fakulteti za varnostne vede v okviru uvajalnega tedna za bruce na Univerzi v Mariboru 

Sprejem brucev in bruck – nagovor in predstavitev vodstva Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru (izr. 
prof. dr. Andrej Sotlar, dekan) 

Študiram varstvoslovje (doc. dr. Maja Modic, prodekanica za izobraževalno dejavnost) 

Odkrivanje novega – raziskovalna dejavnost na FVV UM (prof. dr. Igor Bernik, prodekan za raziskovalno 
dejavnost) 

Med študijem po znanje v tujino – mednarodno sodelovanje FVV UM (izr. prof. dr. Aleš Bučar Ručman, prodekan 
za mednarodno sodelovanje) 

 
30. 9. 2022 ob 10.00, predavalnica 8 

 

FVV, Kotnikova 8, Ljubljana 

 

http://www.fs.um.si/
http://www.fs.um.si/
http://www.fs.um.si/


 

 

Vrednote in vrline študenta varstvoslovja, kaj lahko pričakujete od profesorjev in kaj profesorji pričakujemo od 
vas: načela kakovosti pedagoškega procesa in pravila komuniciranja na FVV UM – predstavitev zaveze 
profesorjev (prof. dr. Bojan Dobovšek, predsednik Akademskega zbora FVV UM) 

Pravila vedenja študentov varstvoslovja – zaveza študentov za vedenje v skladu s pravili – obred sprejema (Mirče 

Milenkov, prodekan za študentska vprašanja) 

Ko ne vem, kaj naj in kam se naj obrnem, grem vprašat v referat – predstavitev dela referata (Barbara Čuvan, 
vodja referata) 

Knjižnica in dostop do gradiv (Barbara Erjavec, vodja knjižnice)  

Ko bi res rad kaj uporabnega izvedel, poiščem starejše kolege in jih vprašam – o organiziranosti študentov na FVV 
UM, tutorstvu, mednarodni pisarni in vsem ostalem (Mirče Milenkov, prodekan za študentska 
vprašanja) 

 

 

Fakulteta za zdravstvene vede UM                                                                                                                                                     Kje in kdaj 

29.09.2022, pritličje, Žitna ulica 15, 2000 Maribor 

Svečana otvoritev knjižnice 14.00 

30.09.2022, predavalnica štev. 2., 1. nadstropje, Žitna ulica 15, 2000 Maribor 

Predavanje z naslovom »Varnost pri delu«  
(viš. predav. mag. Vida Gönc, izr. prof. dr. Sabina Fijan) 

 10.00 do 10.30 

Raziskovalno delo in mednarodna dejavnost študentov 
(izr. prof. dr. Gregor Štiglic) 

10.30 do 11.00 

Predstavitev Študentskega sveta UM FZV  
(prodekan za študentska vprašanja UM FZV, Benjamin Habinc s študenti) 

11.00 do 11.30 

Predstavitev prostovoljne dejavnosti UM FZV  
(asist. Zvonka Fekonja s študenti prostovoljci) 
 
Predstavitev tutorskega sistema UM FZV  
(viš. predav. mag. Barbara Donik s študenti tutorji)  

11.30 do 12.30 

 

Filozofska fakulteta UM                                                                                                                                                                         Kje in kdaj 

Program 
 

• Pozdravni nagovor dekana FF UM, red. prof. dr. Darka Friša  
 

• Študij na Filozofski fakulteti UM (prodekanica za izobraževalno dejavnost, red. prof. dr. Karin Bakračevič)  
 

• Priložnosti mednarodnih izmenjav na Filozofski fakulteti UM (prodekanica za mednarodno dejavnost in 
promocijo, doc. dddr. Joca Zurc) 

 

• Nagovor prodekanice za študentske vprašanja in predstavitev Študentskega sveta FF UM (Maša Jazbec) 
 

• Predstavitev tutorskega sistema in obštudijskih dejavnosti na FF UM (koordinatorica tutorjev učiteljev, red. 
prof. dr. Mateja Pšunder in koordinator tutorjev študentov) 
 

• Predstavitev fakultetnih strokovnih služb FF UM: 
o Služba za študentske zadeve (Tamara Markelj) 
o Miklošičeva knjižnica FPNM (Mojca Garantini) 
o Služba za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (Peter Zrinski) 

 

• Predstavitev Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja in športnih dejavnosti v okviru študija (Peter 
Sitar, učitelj športne vzgoje) 
 

• Voden ogled fakultete in študentskega kampusa ter srečanje s tutorji (tutorji študenti oddelkov) 

29. 9. 2022 ob 12.00, 
 Amfiteater dr. Vladimirja Bračiča FF UM 

 

Medicinska fakulteta UM                                                                                                                                                                     Kje in kdaj 

Program 

Uradni začetek, nagovor dekana prof. dr. Iztoka Takača  

Pozdrav prodekana za študentska vprašanja, predstavitev MF UM  

Predstavitev strokovnih služb MF UM  

Predstavitev Društva študentov medicine Maribor  

Predstavitev tutorskega sistema MF UM  

Srečanje študentov s svojimi tutorji v manjših skupinah, ogled 

30. 9. 2022 ob 8.30–11.30 v P12 



 

 

 

Pedagoška fakulteta UM                                                                                                                                                                      Kje in kdaj 

Delavnica z naslovom: Spoznavanje sebe in drugih skozi likovno igro 
Ciljna publika: bodoči študenti prvega letnika 

30. 9. 2022 ob 10h, v predavalnici 0.60  

Pozdravni nagovor dekanice prof. dr. Milene Ivanuš Grmek 
Pozdravni nagovor prodekanov 
Predstavitev fakultete 
Predstavitev tutorskega sistema  

30. 9. 2022 ob 12.00 na ploščadi pred fakulteto 

Pozdravni nagovor predstojnika oddelka 
Predstavitev študijskega programa 
Predstavitev urnika 
Informacije o poteku in načinu študija ter o delitvi v  skupine  
Predstavitev knjižnice 

30 9. 2022 ob 12.15 

Predstavitev po oddelkih in sicer: za vpisane v študijske 

programe: 

Razredni pouk: v  predavalnici 0.27. 
Likovna pedagogika: v predavalnici 0.60, 

Predšolska vzgoja: v predavalnici 0.4, 
Glasbena pedagogika: v predavalnici 0.28. 

 

Pravna fakulteta UM                                                                                                                                                                             Kje in kdaj 

Program 
 
Pozdrav dekanice Pravne fakultete Univerze v Mariboru, red. prof. dr. Vesne Rijavec 
 

Izzivi študija na Pravni fakulteti (red. prof. dr. Tomaž Keresteš, prodekan za izobraževalno dejavnost)  
 
Knjižnica kot laboratorij za študente prava (mag. Natalija Orešek, bibliotekarka) 
 
Študij v tujini v študijskem letu 2022/23  – Program ERASMUS+ (red. prof. dr. Suzana Kraljić, Erasmus 
koordinatorica) 
 
Predstavitev možnosti vključitve študentov v dejavnosti Študentskega sveta in obštudijskih aktivnosti 
Asja Lešnik, prodekanica za študentska vprašanja,  
Študentski svet 
     
Predstavitev študentskega tutorstva – koordinator tutorjev 
 
Predstavitev domačih in mednarodnih študentskih tekmovanj – asist. Denis Baghrizabehi 
 
»SOS za bruce – na vsako vprašanje, dobiš odgovor« ter ogled izobraževalnih in drugih prostorov fakultete 
(Študentski svet UM PF) 

30. 9. 2022 9.00–11.00 
AUDITORIUM MAXIMUM, 

2. nadstropje zgradbe Pravne fakultete, Mladinska 9, 
Maribor 

 

 
Veselimo se srečanja z vami! 


