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ŠTUDENTSKI PRIROČNIK 2018

Spoštovane brucke
in bruci, dobrodošli
na Univerzi v
Mariboru!
Pred vami je novo poglavje
– poglavje o nepozabnih študentskih letih. Zaenkrat je še
prazno, toda prav kmalu ga
boste zapolnili s svojimi zgodbami, vznemirljivimi in polnimi
novih poznanstev, uvidov in
izkušenj, ki vas bodo izoblikovale za vedno.
Dobrodošli na Univerzi v Mariboru, drugi največji in drugi
najstarejši univerzi v Sloveniji
z zavidljivo tradicijo in dosežki.
Univerza v Mariboru postaja
globalno prepoznaven center inovacij in razvoja, ki se po
mednarodnih lestvicah v zadnjih letih uvršča med 3 odstotke najboljših univerz na
svetu. Kot hram in inkubator akademske odličnosti
vam zagotavlja kakovostno in mednarodno primerljivo znanje, s katerim se boste lahko uveljavili kot
vrhunski strokovnjaki na svojem področju.
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Študij na naši univerzi vas bo spodbudil, da boste izstopili iz sveta ustaljenih prepričanj in enostranskih,
poenostavljenih interpretacij resničnosti. Le tako
boste lahko razvili konstruktivni kritični um in kot
bodoči znanstveniki, učitelji, raziskovalci, inovatorji,
umetniki in vodje, družbeno odgovorno soustvarjali
sodobno družbo.
Čim več sprašujte. Dvomite. Raziskujte in potujte.
Kritično razmišljajte in vztrajajte pri doseganju zastavljenih ciljev, ki so v sozvočju z vašim poslanstvom.
Bodite iskreni, pozitivno naravnani, ustvarjalni, odprti,
vedoželjni in drugačni – nadpovprečni.
Vso pridobljeno znanje in vse vrednote, ki jih zastopamo v imenu Univerze v Mariboru, se po vas širijo v svet,
da bi z vašo pomočjo postajal boljši, pravičnejši, srečnejši. Gradili boste mostove med različnimi kulturami
in prepričanji, med splošno sprejetim mnenjem in inovativnimi načini razmišljanja, mostove, ki bodo omogočali doslej nepredstavljiva intelektualna potovanja.
Vesel bom, če boste v srcu začutili pripadnost Univerzi
v Mariboru in se v svoji ljubezni do znanja tudi zabavali. Ob zaključku študijske poti boste za vse uspešno
premagane izzive prejeli najvišje priznanje – diplomo.
Diploma je ključ, ki vam bo na vaši karierni poti pomagal odpreti številna vrata. Vztrajajte in si ustvarite
prihodnost navdihujočih priložnosti.
Uspešno!
prof. dr. Zdravko Kačič
rektor Univerze v Mariboru
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O UNIVERZI
V MARIBORU

Univerza v Mariboru je druga največja in druga
najstarejša univerza v Sloveniji. Usmerja se v privabljanje najboljših študentov in ustvarjanje razvojnega okolja, kjer v vseh pogledih domuje odličnost. Postaja osrednja razvojna institucija, ki se povezuje z
gospodarstvom in skupaj s partnerji ustvarja center
trajnostnega razvoja širše regije.
Je avtonomna znanstvenoraziskovalna in izobraževalna ustanova, katere namen je odkrivanje znanja,
skrb za znanje in prenašanje znanja skozi prepletenost humanistike, družboslovja, tehnike, ekonomije, medicine, naravoslovja, prava, pedagoških ved in
umetnosti v širšo družbeno skupnost.
KLJUČNI PODATKI
Ustanovljena: 1975
Fakultete: 17
Drugi člani: Univerzitetna knjižnica Maribor in Študentski domovi Univerze v Mariboru
Študenti: približno 13.500
Število zaposlenih: približno 1.800
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POSLANSTVO
Poslanstvo Univerze v Mariboru temelji na iskrenosti, radovednosti, ustvarjalnosti, svobodi duha,
sodelovanju in izmenjavi spoznanega v znanosti,
umetnosti in izobraževanju. Univerza v Mariboru v
skrbi za človeka in trajnostni razvoj bogati zakladnico znanja, dviguje raven zavedanja, krepi humanistične vrednote, kulturo dialoga, kakovost bivanja in
globalno pravičnost.
VIZIJA
Univerza v Mariboru bo globalno prepoznaven inovacijski ekosistem, v katerem bodo zaposleni in študenti z radostjo ustvarjali.
V DRUŽBI NAJBOLJŠIH
Univerza v Mariboru se po mednarodnih lestvicah
v zadnjih letih uvršča med 3–4 odstotke najboljših
univerz na svetu.
Po mednarodni lestvici revije Times se uvršča med
300 najboljših evropskih univerz oziroma 800 najboljših univerz na svetu.
V letu 2014 so jo študentje nagradili s priznanjem
za dobro počutje tujih študentov na visokošolskih
institucijah (StudyPortals Award for Outstanding International Student Satisfaction).
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DOSEŽKI
Naj izpostavimo samo nekaj odmevnejših uspehov
predstavnikov Univerze v Mariboru:
 razvoj prvega slovenskega nanosatelita, ki bo poletel v vesolje;
 uspehi na tekmovanjih Študentske formule;
 stalni uspehi na tekmovanju Imagine Cup;
 HYPSTAIR – pomemben prispevek naših fakultet
(FERI in FGPA) pri razvoju letalskega prometa na
električni pogon;
 številna domača in mednarodna priznanja profesorjev, raziskovalcev in študentov.
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ČLANICE UNIVERZE
V MARIBORU
Univerzo v Mariboru sestavlja 17 fakultet, ki ponujajo dodiplomske in podiplomske študijske programe.
Študijski programi so prenovljeni v skladu z načeli
Bolonjske deklaracije. V skladu z zakonskimi določili
ter Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov Nacionalne
agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu (NAKVIS) se redno posodabljajo in spreminjajo.
Ekonomsko-poslovna fakulteta
Razlagova 14, 2000 Maribor
T: 02 22 90 000
E: epf@um.si
W: www.epf.um.si
Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko
Koroška cesta 46, 2000 Maribor
T: 02 22 07 000
E: feri@um.si
W: feri.um.si
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Fakulteta za energetiko
Hočevarjev trg 1, 8270 Krško
T: 07 62 02 210
E: fe@um.si
W: www.fe.um.si
Fakulteta za gradbeništvo,
prometno inženirstvo in arhitekturo
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
T: 02 22 94 300
E: fgpa@um.si
W: www.fgpa.um.si
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
T: 02 22 94 400
E: fkkt@um.si
W: www.fkkt.um.si
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Pivola 10, 2311 Hoče
T: 02 32 09 000
E: fkbv@um.si
W: www.fkbv.um.si
Fakulteta za logistiko
Mariborska cesta 7, 3000 Celje
T: 03 42 85 300
E: info.fl@um.si
W: fl.um.si
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Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
T: 02 22 93 844
E: dekanat.fnm@um.si
W: www.fnm.um.si
Fakulteta za organizacijske vede
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj
T: 04 23 74 200
E: dekanat@fov.uni-mb.si
W: www.fov.um.si
Fakulteta za strojništvo
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
T: 02 22 07 500
E: fs@um.si
W: www.fs.um.si
Fakulteta za turizem
Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice
T: 08 20 54 010
E: ft@um.si
W: www.ft.um.si
Fakulteta za varnostne vede
Kotnikova 8, 1000 Ljubljana
T: 01 30 08 300
E: fvv@fvv.uni-mb.si
W: www.fvv.um.si
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Fakulteta za zdravstvene vede
Žitna ulica 15, 2000 Maribor
T: 02 30 04 700
E: fzv@um.si
W: www.fzv.um.si
Filozofska fakulteta
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
T: 02 22 93 840
E: ff@um.si
W: www.ff.um.si
Medicinska fakulteta
Taborska ulica 8, 2000 Maribor
T: 02 23 45 601
E: mf@um.si
W: www.mf.um.si
Pedagoška fakulteta
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
T: 02 22 93 600
E: dekanat.pef@um.si
W: www.pef.um.si
Pravna fakulteta
Mladinska ulica 9, 2000 Maribor
T: 02 25 04 200
E: info.pf@um.si
W: www.pf.um.si
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Študentski domovi
Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor
T: 02 22 84 200
E: umsd@um.si
W: www.studentskidomovi.um.si
Univerzitetna knjižnica Maribor
Gospejna ulica 10, 2000 Maribor
T: 02 25 07 400
E: ukm@um.si
W: www.ukm.um.si
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ŠTUDIJ NA
UNIVERZI V
MARIBORU
Na Univerzi v Mariboru lahko izbirate med študijskimi programi vseh stopenj. Ponujamo:
 visokošolske strokovne študijske programe 1.
stopnje (3 leta),
 univerzitetne študijske programe 1. stopnje (3 ali
4 leta),
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 enovit magistrski študijski program 2. stopnje (
5 ali 6 let),
 študijske programe 2. stopnje (1 do 2 leti),
 študijske programe 3. stopnje (3 ali 4 leta),
 študijske programe za izpopolnjevanje znanja (do
1 leta).
Izvedba študijskih programov po kreditnem sistemu
študija omogoča študentom opravljanje študijskih
obveznosti v tujini (ECTS), izbiro predmetov drugih
študijskih programov na Univerzi v Mariboru (kreditni sistem študija na UM) in vključevanje v nacionalno mobilnost.

ECTS TOČKE

Z oblikovanjem enotne strukture visokega šolstva
se je pojavila potreba po večji primerljivosti obremenjenosti študentov s študijem. V ta namen je bil
vzpostavljen enotni kreditni sistem, s katerim določimo, koliko svojega časa mora študent nameniti
študiju posamezne študijske enote. ECTS točke (European Credit Transfer and Accumulation System)
merijo časovno in delovno obremenjenost povprečnega študenta, zagotavljajo pa tudi, da med študijem niste preveč ali premalo obremenjeni.
Eno leto študija ustreza 60 kreditnim točkam, 1 kreditna točka pa je ovrednotena s 25–30 urami študija.
V praksi to pomeni, da študij na prvi stopnji, ki veči-
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noma traja tri leta, obsega 180 kreditnih točk, druga
stopnja je ovrednotena s 120 točkami, tretja pa s
180. Kreditne točke dobite, ko uspešno opravite vse
študijske obveznosti pri posamezni učni enoti.

PREDMETNIK
Študijski program sestavljajo učne enote (predmeti), ki so navedene v predmetniku. Iz predmetnika je
razvidno tudi, v katerem semestru oziroma letniku
boste opravljali določeno učno enoto, s kolikimi kreditnimi točkami je ovrednotena in koliko kontaktnih
ur (predavanja, seminarji, vaje) ter vašega samostojnega dela je predvidenega zanjo.
Vsak študijski program omogoča najmanj 10-odstotno izbirnost, med študijem pa lahko študenti Univerze v Mariboru izberete tudi prosto izbirne predmete na drugih študijskih programih doma ali v tujini.

UČNI NAČRT UČNE ENOTE (PREDMETA)

Vsaka učna enota ima v okviru študijskega programa
pripravljen učni načrt, ki nosi informacijo o nosilcu učne
enote (visokošolski učitelj), kratki vsebini, temeljni literaturi in virih, metodah poučevanja in učenja ter učnih
izidih in kompetencah, ki jih pridobite po opravljenih
obveznostih učne enote. V učnem načrtu so navedeni
tudi načini ocenjevanja in delež, ki ga pri zaključni oceni predstavljajo posamezni načini ocenjevanja.
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PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

Večina študijskih obveznosti (te so določene v učnih načrtih študijskih programov) je ocenjena s številčnimi ocenami. Posamezne učne enote ali njihovi
deli se lahko ocenjujejo tudi z dvostopenjsko lestvico
kot »opravil« ali »ni opravil« (npr. praktično usposabljanje, pedagoška praksa, hospitacije ipd.).
Na Univerzi v Mariboru spodbujamo sprotni način
študija in preverjanje znanja, ki študentom omogoča
sprotno obveščanje o njihovem napredku, kar pomembno vpliva na končno oceno. Sprotno delo omogoča večjo aktivnost in doseganje boljših študijskih
rezultatov. Podrobnosti glede ocenjevanja znanja lahko preberete v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju
znanja na UM, ki je objavljen na spletni strani UM.

PRIPOROČENA OCENJEVALNA LESTVICA
UNIVERZE V MARIBORU
Ocena, ki jo pridobite, mora izkazovati veljavnost,
objektivnost, občutljivost, natančnost in zanesljivost. Da bi bilo to mogoče, mora nosilec učne enote
zagotoviti poravnavo med cilji učne enote, izvedbo
učne enote, načini preverjanja znanja in predvidenimi dosežki študenta.
Ocenjevalna lestvica je 10-stopenjska in se uporablja na vseh stopnjah študija. Ocene odlično (10), prav
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dobro (9), prav dobro (8), dobro (7) in zadostno (6) so
pozitivne ocene, ki vam omogočajo napredovanje po
programu. Ocene nezadostno (1–5) so negativne in
vam ne omogočajo napredovanja.
Povprečna ocena predstavlja povprečje vseh opravljenih študijskih obveznosti, ki so bile ocenjene s
številčno oceno.
V posameznih vnaprej definiranih primerih, ko se
delo študenta ne izkazuje kot dosežek in ga zaradi
tega ni mogoče vrednotiti, se uspešnost ocenjuje na
dvostopenjski lestvici z »opravil«/»ni opravil«.

IZPITNI ROKI IN PRIJAVA NA IZPIT

V študijskem letu so tri izpitna obdobja: poletno, jesensko in zimsko. Izpitni roki so redni in izredni.
Pri učnih enotah, ki ne predvidevajo sprotnega
opravljanja s študijskim programom predpisanih obveznosti, so redni izpitni roki določeni najmanj štirikrat letno, in sicer tako, da sta vsaj dva razpisana v
izpitnem obdobju po zaključku izvedbe učne enote in
en izpitni rok v vsakem naslednjem izpitnem obdobju.
Pri učnih enotah, kjer je sprotno preverjanje predvideno s študijskim programom, so določeni najmanj
trije izpitni roki letno, vsaj eden v vsakem izpitnem
obdobju. Redni udeleženci izobraževanja lahko pristopijo k vsem vnaprej in dodatno razpisanim rednim
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izpitnim rokom, izredni in drugi udeleženci izobraževanja brez statusa študenta pa k vsem razpisanim
izpitnim rokom.
Prijava na izpite poteka elektronsko preko spletnega
informacijskega sistema AIPS za študente: https://
aips.um.si/, v utemeljenih primerih pa je možna tudi
pisna prijava, ki se na predpisanem obrazcu odda
pristojnemu referatu članice univerze.
Izvajalec izpita sme opravljanje izpita dovoliti samo na
izpit prijavljenim študentom, ki so opravili vse predhodne obveznosti pri učni enoti (vaje, seminarske naloge,
nastope, poročila in drugo), določene z učnim načrtom.

PRISTOPI K IZPITOM IN IZPITNI RED
Izpit je redna oblika zaključnega preverjanja in ocenjevanja znanja, ki ga opravite po zaključku študijskega procesa. Pri izpitu se preverja znanje snovi,
ki je za posamezno učno enoto določena z učnim
načrtom. Če je tako določeno s študijskim programom, ima izpit tudi praktični del. Pri posamezni učni
enoti se vrsta in način opravljanja izpita ter pogoji za
pristop določijo z učnim načrtom, ki je sestavni del
študijskega programa. V učnem načrtu se določi delež posameznega načina preverjanja in ocenjevanja
znanja, ki prispeva h končni oceni. Kadar sta predvidena ustni in pisni del izpita, tvorita celoto, ki se
oceni z eno oceno.
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Posamezni izpit lahko opravljate skupno največ šestkrat. V primeru, da tudi v zadnjem možnem poskusu
ne opravite posameznega izpita, ste iz študijskega
programa, po katerem ste doslej študirali, izpisani.
V skladu z zakonskimi možnostmi se lahko ponovno
vpišete v drug študijski program, pri čemer se kot drug
študijski program ne štejeta menjava načina študija
in nov študijski program, ki nadomešča obstoječega.
Pred zaključkom študija lahko pri vsaki učni enoti, ki
ste jo že opravili, enkrat zvišujete oceno. Če pri popravljanju dosežete nižjo oceno, velja prvotna višja ocena.
Več o izpitnem redu (komisijski izpit, zviševanje ocene, ocenjevanje znanja, ugovor zoper oceno, kršenje
izpitnega reda, sankcije idr.) boste našli v Pravilniku o
preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru. Najdete ga na univerzitetnih spletnih straneh.
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STATUS ŠTUDENTA
Ob vpisu na univerzo pridobite status študenta, ki ga
ob rednem napredovanju ohranite ves čas študija. V
času, ko imate veljaven status študenta, ste upravičeni do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic, ki izhajajo iz statusa (subvencionirana
prehrana, prevozi, štipendiranje, študentsko delo,
možnost bivanja v študentskih domovih itd.). Status
študenta se izkazuje z veljavno študentsko izkaznico. Študenti morajo v prvem letniku študijskega programa prve stopnje opraviti preventivni sistematični
zdravstveni pregled, kot ga določajo predpisi s področja preventivnega zdravstvenega varstva.

PONAVLJANJE LETNIKA IN ABSOLVENTSKO LETO TER PRENEHANJE STATUSA
ŠTUDENTA
V času študija imate skladno z zakonodajo s področja visokega šolstva možnost enkratnega ponavljanja
letnika ali prepisa na drug študijski program oziroma
smer, lahko pa tudi izkoristite t. i. absolventsko leto
po zaključku zadnjega semestra.
Študenti enovitih magistrskih študijskih programov
imate možnost enkratnega ponavljanja letnika in
koriščenja t. i. absolventskega leta.
Ponavljanje letnika se vam odobri, če ste redno so-
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delovali pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževanja in ste
opravili obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj
30 ECTS točk (iz upravičenih razlogov skladno s Statutom Univerze v Mariboru lahko tudi manj, vendar
ne manj kot 15 ECTS točk).
Podrobnejše informacije o prenehanju statusa študenta so navedene v Zakonu o visokem šolstvu 2016
(70. člen) in Statutu UM (214. člen, UPB 12 Ur. l. št.
29/2017).

PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA
Status študenta se lahko iz upravičenih razlogov podaljša za največ eno leto.
Upravičeni razlogi za podaljšanje statusa študenta
med študijem ali ob njegovem zaključku, ki jih navaja
Statut UM, so:
 bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov,
 izobraževanje v tujini,
 aktivno delo v organih oz. članicah univerze,
 druge dalj časa trajajoče izjemne razmere, zaradi
katerih študent daljše obdobje ni bil zmožen sodelovati v študijskem procesu.
Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študen-
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ti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico
do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za
vsakega živorojenega otroka.

ŠTUDENTI S POSEBNIM STATUSOM

Študenti, ki zaradi posebnih okoliščin začasno ali ves
čas študija potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje, lahko pridobijo poseben status. To so:
 vrhunski športniki,
 priznani umetniki,
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 dolgotrajno bolni študenti,
 študenti s posebnimi potrebami oz. študenti
invalidi,
 študenti funkcionarji (prorektor, prodekani in sekretar ŠSUM),
 drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje.
Študenti s posebnim statusom imajo pri izvajanju
študijskih programov posebne prilagoditve pri
 obiskovanju predavanj, seminarjev in vaj ter pri
preverjanju znanja. Pridobitev posebnega statusa
in
 prilagajanje študijskega procesa študentom s posebnim statusom se podrobneje ureja s splošnimi
akti univerze, ki jih sprejme Senat univerze po predhodnem soglasju Študentskega sveta univerze.
O vrsti in načinu prilagoditev posameznemu študentu s posebnim statusom odloča pristojna komisija
senata članice univerze.

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO PREKINITVI
OZ. »PAVZIRANJU«

Študent, ki je prekinil študij, lahko le-tega nadaljuje
in ga dokonča po istem študijskem programu, če se
študijski program v času prekinitve ni spremenil. V
primeru spremembe študijskega programa v času
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prekinitve se študentu lahko priznajo opravljene obveznosti, ki ustrezajo učnim izidom spremenjenega
programa, nadaljevanje študija pa je mogoče pod
pogojem, da študent opravi določene dodatne obveznosti, s katerimi doseže učne izide, ki jih spremenjeni učni program zahteva. Ob nadaljevanju študija
za študenta veljajo pogoji, ki veljajo za generacijo, ki
se ji priključuje, če s splošnimi akti Univerze v Mariboru ni določeno drugače.

PREHODI MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI

Vpis v višji letnik po merilih za prehode je določen
s posameznim študijskim programom. O prehodu iz
enega v drug študijski program odloča pristojna komisija senata članice univerze, na kateri nameravate
nadaljevati študij. Pri tem se vam lahko priznajo nekatere opravljene študijske obveznosti, določijo pa
se vam nove obveznosti, da lahko zaključite študij
po študijskem programu, v katerega prehajate (več
o tem v 113. členu Statuta UM).

ŠTUDENTSKE ANKETE

Na Univerzi v Mariboru mnenje študentov šteje, zato
med študijem redno preverjamo mnenje študentov
s pomočjo različnih anket. Za zagotavljanje kakovostnega študijskega procesa je zelo pomembna anketa o pedagoškem delu in obremenitvi študentov.
Je mnenjska anketa, s katero študenti izražate svoje
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mnenje o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev
in sodelavcev, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega
procesa, in je tudi podlaga za pripravo mnenja študentskega sveta članice o pedagoškem delu posameznega visokošolskega učitelja ali sodelavca v habilitacijskem postopku. Hkrati se z anketo pridobiva
mnenje študentov o dejanski študijski obremenitvi
pri posameznih učnih enotah.
Anketo študentje izpolnjujejo vsako leto po opravljenih obveznostih pri posamezni učni enoti oz. najkasneje pred vpisom v višji letnik ali v t. i. absolventsko
leto. Podatki se shranjujejo tako, da je dosežena popolna anonimnost.
Na UM pa izvajamo še druge ankete, s katerimi želimo za vsak študijski program v vsakem študijskem
letu pridobiti celovito oceno kakovosti vsebine in izvedbe programa. Anketo o zadovoljstvu s študijem
študentje izpolnite najkasneje pred zagovorom diplomskega dela oz. pred zaključkom študija.
Ob tem izvajamo tudi anketo o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov Univerze v Mariboru, ki se
izvaja leto in pol ter pet let po zaključku študija. Z
njo želimo za vsak študijski program v vsakem
študijskem letu pridobiti podatke o zaposljivosti in
zaposlenosti diplomantov UM ter o pridobljenih in
potrebnih kompetencah, pomembnih za zaposljivost diplomantov, konkurenčnost na trgu dela in za
načrtovanje vseživljenjskega učenja diplomantov.
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DIPLOMIRANJE OZ. ZAKLJUČEK ŠTUDIJA
Študij na Univerzi v Mariboru se praviloma zaključi
z zaključnim delom oz. diplomsko/magistrsko nalogo. Nekateri študijski programi ne predvidevajo
zaključnega dela in se končajo z opravljeno zadnjo
obveznostjo.
Zaključek študija je določen s študijskim programom, postopek priprave in zagovora zaključnega
dela pa določa Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve
in druge stopnje UM.
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AIPS
AIPS - Akademski informacijski podsistem Univerze
v Mariboru je namenjen zagotavljanju informacijske
podpore študijskemu procesu.
Študentski AIPS je namenjen vpogledu študentov
UM v lastne podatke in e-indeks, prijavi na izpite,
izpolnjevanju anket in potrebam e-vpisa. Za vstop
v sistem je potrebna digitalna identiteta študenta.
Vstop v spletni AIPS: https://aips.um.si/.
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ŠTUDENTSKI
SVET UNIVERZE V
MARIBORU

Študentski svet Univerze v Mariboru (ŠSUM) sestavljajo predstavniki študentov vseh fakultet in predstavnika stanovalcev študentskih domov, ki enakopravno zastopajo vse članice univerze. Delujejo po
načelu »Od študentov za študente« in poleg sodelovanja v organih ter podajanja in zagovarjanja študentskega mnenja pripravljajo tudi razne aktivnosti,
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ki spodbujajo kakovostno preživljanje obštudijskega
časa in druženje med študenti. Svoje poslanstvo
uresničujejo s kulturnimi, socialnimi, športnimi, izobraževalnimi in zabavnimi projekti. Med odmevnejše projekte spadajo: Gremo na prvi rok, Univerzitetna
športna liga za prvaka Univerze v Mariboru, tekmovanje v raftih, krvodajalske akcije, Teden zdravja,
Maraton aerobike, dobrodelno zbiranje sladkarij in
zamaškov, razna izobraževanja ter delavnice.
Študentski svet deluje na vsaki fakulteti Univerze v
Mariboru, prav tako pa imajo svoj študentski svet
stanovalci študentskih domov. Sestavljen je iz predstavnikov vsakega letnika oz. študentskega doma.
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Člani študentskega sveta fakultete skrbijo za pravice študentov, sodelujejo v organih fakultete, podajajo mnenja o pedagoški usposobljenosti profesorjev
na fakulteti in organizirajo obštudijske aktivnosti
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za študente, ki vam popestrijo vsakdan. Študentski
svet vodi predsednik študentskega sveta oziroma
prodekan za študentska vprašanja, ki sodeluje z
vodstvom in skrbi za aktivno delovanje študentskega sveta. Člani vam lahko na osnovi svojih izkušenj
svetujejo in pomagajo iz zagate, v kateri se morda
znajdete, ter vam s tem olajšajo študij.
Člani Študentskega sveta stanovalcev Študentskih
domov Univerze v Mariboru skrbijo za pravice stanovalcev, sodelujejo v organih Študentskih domov
Univerze v Mariboru in organizirajo obštudijske aktivnosti za stanovalce.
Več informacij o Študentskemu svetu Univerze v
Mariboru, njihovih projektih in o tem, kako se jim lahko pridružite, najdete na spletni strani ssum.um.si.

TUTORSTVO
Namen tutorskega sistema je vključevanje študentov v univerzitetno okolje, zagotavljanje večje
uspešnosti pri študiju, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, skrb za osebnostni ter strokovni razvoj študentov v času študija in dvig kakovosti
ter poglabljanje znanja.
Ideja tutorstva izhaja iz anglosaškega sistema šolstva
(predvsem z univerz v Oxfordu in Cambridgeu), kjer
uživa večstoletno tradicijo in je eden izmed ključnih
dejavnikov vrhunske kakovosti poučevanja in študija
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na teh institucijah. Tutorstvo kot sistem, ki ustvarja
okolje simbioze in vzajemnosti, podpira tako razvoj
osebnosti posameznika kot tudi razvoj izvirnih idej.
Na naši univerzi razvijamo tutorstvo tako s strani
študentov kot učiteljev, katerih vloge niso povsem
enake, pa vendar ostajamo vedno usmerjeni k zgoraj
nakazanim ciljem. Tutorji smo varuhi, ki za študenta
skrbimo skozi celotno obdobje študija – v prvih letnikih v obliki uvajalnega tutorstva, kjer se trudimo
študente novince dobro seznaniti z univerzitetnim
okoljem, med študijem v obliki predmetnega oziroma strokovnega tutorstva, ob zaključku pa v obliki
izstopnega tutorstva ali kariernega svetovanja.
Ker se študijski programi, ki jih ponujamo, med seboj
razlikujejo, mora tudi sistem tutorstva na vsakem
izmed njih slediti specifičnim zahtevam in potrebam
njihovih študentov. Zaradi tega se način doseganja
omenjenih ciljev tutorstva od fakultete do fakultete
zelo razlikuje; vizija in duh tutorstva pa sta povsod
skupna in enaka – delati za študente in skrbeti, da
bo izkušnja študija na Univerzi v Mariboru zares kakovostna in nepozabna.
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IT storitve @ UM
Vsi študenti na Univerzi v Mariboru pridobite univerzitetni e-naslov, praviloma v obliki ime.priimek@
student.um.si. Nanj prejemate vsa univerzitetna
sporočila, med drugim tudi obvestila fakultete, zato
ga redno spremljajte. Za komunikacijo s profesorji
in drugim univerzitetnim osebjem z namenom vaše
identifikacije uporabljate izključno ta poštni predal.
Digitalna identiteta = uporabniško ime + geslo
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Vsak študent ima svoje uporabniško ime v obliki ime.
priimek@student.um.si, ki skupaj z geslom omogoča
prijavo v različne storitve in orodja. Storitve, ki so vam
na voljo, so odvisne od vašega statusa. Geslo digitalne
identitete skrbno varujte, saj omogoča prijavo v informacijske sisteme in storitve na UM.
Za prevzem digitalne identitete obiščite https://aips.
um.si/ in se vpišite s podatki, ki ste jih prejeli ob vpisu.
Obvezna je sprememba začetnega gesla, pri čemer
spoštujete priporočila za sestavo gesel.
Predlagamo, da po prevzemu digitalne identitete preverite, če imate v AIPS vpisano telefonsko številko,
da boste v primeru pozabljenega gesla lahko na svoj
GSM prejeli SMS s kodo za nastavitev novega gesla
(https://it.um.si/varnostna-politika/Strani/Navodila-za-ponastavitev-gesla-studenti.aspx).
Na spletnem portalu https://it.um.si/ so zbrane vse
informacije o IT-storitvah na UM (razen lokalnih storitev na članicah) in povezave do vseh storitev.

POMEMBNEJŠE STORITVE ZA ŠTUDENTE

Izpostavljamo pomembnejše storitve za študente, ki
so vam na voljo preko prijave z digitalno identiteto UM:
 AIPS (https://aips.um.si/) je sistem, kjer se lahko
študenti prijavite na izpitne roke, pogledate ocene,
izpolnite ankete, natisnete vpisni list, ki ga potrebujete za vpis v višji letnik, se vpišete v Alumni
klub po zaključku študija itd.;
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 učno e-okolje Moodle (https://estudij.um.si/),
kjer se nahajajo gradiva predavanj, naloge in obveznosti predmetov (odvisno od učnega osebja);
 brezplačen dostop do brezžičnega omrežja Eduroam na vključenih organizacijah v Sloveniji in tujini;
 brezplačna namestitev zbirke Office365 ProPlus za Windows, Mac, iPad, iPhone, Android in
Windows telefone (5 namestitev). Na voljo na
https://office.um.si/;
 digitalna shramba OneDrive za podjetja (https://
shramba.um.si) z 1 TB prostora za vsakega študenta (storitev je del storitev Microsoft Office 365);
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 dostop do programske opreme Microsoft za raziskovanje Microsoft Imagine (https://imagine.
um.si);
 celoten nabor storitev ArnesAAI (vključno s storitvijo za pošiljanje datotek do 100 GB Arnes Filesender in videokonferenčnim sistemom VOX);
 oddaja zaključnega dela v DKUM (https://dk.um.si).
Kot edina visokošolska institucija v Sloveniji Univerza v Mariboru nudi študentom Gartner Core Research dostop do raziskav in analiz na področju industrije, informacijske tehnologije, energije, poslovnih
procesov ipd. (za prijavo poglejte na it.um.si/studenti Digitalni viri).
Vsi uporabniki, tudi študenti, smo dolžni upoštevati
Informacijsko varnostno politiko Univerze v Mariboru (https://it.um.si/varnostna-politika/).
Podpora uporabnikom (npr. pozabljeno geslo) se izvaja preko fakultetnih IKT koordinatorjev (https://
it.um.si/ikt-koordinatorji).

42

Več informacij o IT storitvah za
študente najdete na https://it.um.
si/studenti/.

ŠTUDENTSKI PRIROČNIK 2018

ŠTUDIJ V TUJINI
Zakaj na Erasmus?
Mobilnost v tujini vas bo obogatila z novimi znanji,
kompetencami in ustvarjalnostjo, ki jo potrebujete
v današnjem hitro spreminjajočem se svetu. Pridobljene izkušnje bodo pozitivno vplivale na vašo
osebnostno rast in pripomogle k doseganju ciljev na
karierni poti.
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Kaj vam Erasmus+ omogoča?

 Del rednih študijskih obveznosti in praktično
usposabljanje lahko na kateremkoli nivoju/stopnji oz. ciklu študija namesto na matični instituciji opravite na partnerski instituciji oz. v podjetju
v tujini.
 Možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) lahko koristite do 12 mesecev na vsaki
stopnji študija – če ste študent enovitega študijskega programa, lahko v času študija in eno leto
po diplomi izkoristite 24 mesecev izmenjave.
 Če vseh mesecev ne izkoristite v času študija, lahko le-te izkoristite za praktično usposabljanje v
roku 12 mesecev po diplomiranju, vendar se morate prijaviti v času, ko še imate status študenta.
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 Če ste na isti stopnji študija že bili na mobilnosti v okviru programa Erasmus+, Erasmus VŽU
in Erasmus Mundus za manj kot 12 mesecev, se
lahko za preostale mesece ponovno prijavite na
razpis za študij ali praktično usposabljanje v tujini
v okviru programa Erasmus+.

Za koliko časa se lahko
odpravite v tujino?
Na študij: najmanj 3 mesece in
največ 12 mesecev
Na praktično usposabljanje:
najmanj 2 meseca in največ 12
mesecev
Kam lahko greste?
V države Evropske unije, na Islandijo, Norveško, v
Lihtenštajn, Turčijo, Makedonijo in partnerske države matične institucije.
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Finančna pomoč
Za študij in praktično usposabljanje v tujini lahko
prejmete Erasmus finančno dotacijo.
Erasmus+ dotacije za študente so vsako leto določene na podlagi spodnjih omejitev:
 400–500 EUR v naslednjih državah: Avstrija, Danska, Finska, Francija, Irska, Italija, Lihtenštajn,
Norveška, Švedska, Velika Britanija (države z visokimi stroški bivanja);
 350–450 EUR v naslednjih državah: Belgija, Ciper, Češka, Grčija, Hrvaška, Islandija, Luksemburg,
Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Turčija (države s srednje visokimi stroški bivanja);
 300–400 EUR v naslednjih državah: Bolgarija,
Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Makedonija,
Malta, Poljska, Romunija, Slovaška (države z nižjimi stroški bivanja).
Če imate odločbo študenta s posebnimi potrebami
ali odločbo, ki dokazuje status študenta iz socialno
šibkejšega okolja, lahko zaprosite za dodatna finančna sredstva.
V primeru objave razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije je možna tudi pridobitev
dodatne štipendije.
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Erasmus+ študij v tujini
Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko opravite del študijskih obveznosti, so institucije, s katerimi je podpisan medinstitucionalni sporazum
Erasmus+ o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu za ustrezno študijsko področje.
Na razpis za študij v tujini se lahko prijavite, če izpolnjujete naslednje osnovne pogoje:
 celoten čas študija v tujini imate aktiven status
študenta na matični fakulteti Univerze v Mariboru,
 v študijskem letu, ko odhajate na izmenjavo, ste
vpisani v najmanj drugi letnik dodiplomskega
študija,
 v času dosedanjega študija na isti stopnji študija še niste izkoristili določenega števila mesecev
izmenjave.
Poleg osnovnih pogojev matična fakulteta določi še
dodatne kriterije.
Na partnerski instituciji v okviru programa Erasmus+
ne plačate stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa
v knjižnico, uporabe laboratorijev …
Kako se prijavite?
 Pogledate razpis za mobilnost študentov z namenom študija v tujini in seznam partnerskih institucij na spletni strani: www.um.si/erasmusplus.
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 Oddate elektronsko prijavo na spletni strani Univerze v Mariboru do roka, določenega v razpisu:
http://studentexchange.um.si.
 Izpolnite dodatne obveznosti do rokov, ki jih za
svoje študente lahko določijo fakultete Univerze
v Mariboru.
 Izpolnite zahtevane dokumente s strani institucije gostiteljice.

Erasmus+ strokovno praktično usposabljanje v tujini
Študentje lahko strokovno praktično usposabljanje
opravite v podjetju ali organizaciji v tujini.
Podjetje oziroma organizacijo poiščete sami, ne
smete pa izvajati prakse v institucijah EU in ostalih
organizacijah, ki vodijo EU programe.
Strokovno praktično usposabljanje mora biti vsebinsko povezano z vašim področjem študija.
Kako se prijavite?
 Rok za prijavo ni določen. Prijave se sprejemajo
do zapolnitve mest oz. porabe sredstev.
 Prijava na razpis za dotacijo mora biti oddana
pred pričetkom aktivnosti v tujini.
 Razpis in aktualne ponudbe so objavljene na
spletni strani www.um.si/erasmusplus.
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ŠTUDENTSKI
STANDARD
Študentsko delo

Študentje se za študentsko delo najpogosteje odločajo zaradi dodatnega zaslužka, vendar pa je to tudi
odlična priložnost za pridobivanje izkušenj, delovnih
navad in poznanstev z želenega področja dela.
Študentski servisi vse leto ponujajo množico različnih
del, zase najprimernejšega pa lahko najhitreje najdete z ogledom portalov študentskih servisov, ki dnevno
ponujajo na stotine del. Oglasite se lahko tudi v njihovih poslovalnicah, kjer vam bodo referenti pomagali
pri iskanju želenega dela. Pred začetkom študentskega dela se vedno pozanimajte o urni postavki, obsegu
in trajanju dela, zahtevah, dodatnih pogojih in internih
pravilih podjetja ter prejemu plačila.
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Štipendije
Štipendije predstavljajo enega izmed načinov, ki lahko
finančno olajšajo študijski čas, obveznosti in življenje.
Vsako študijsko leto lahko dijaki in študenti v Republiki Sloveniji kandidirajo za Zoisovo, kadrovsko, državno ali katero drugo aktualno štipendijo. Namen,
pogoji in obseg posameznih vrst štipendij se med seboj kar precej razlikujejo, zato je smiselno razpis čim
natančneje pregledati. Dobro je tudi primerjati razpisne pogoje in prednosti, ki jih predstavljajo posamezne vrste štipendije, ter na podlagi tega kandidirati za
štipendijo, ki najbolj ustreza posameznikovim željam.
Pogoje in roke za prijavo za razne štipendije redno
objavljamo tudi na spleti strani Študentskega sveta
Univerze v Mariboru (ssum.um.si).

Subvencionirana študentska prehrana
Študenti morate med študijem uživati dobro in kakovostno hrano, da se lahko uspešno spopadate z
vsakodnevnimi študijskimi izzivi. Prehrana mora biti
raznovrstna in predvsem zdrava. Če nimate časa
kuhati sami, je idealna rešitev subvencionirana prehrana, kjer država za vsak obrok prispeva 2,63 evra.
Študent mora torej gostincu plačati razliko med ceno
kosila in subvencijo.
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Subvencionirane obroke lahko koristite med 8. in
21. uro. Dnevno lahko v razmiku štirih ur koristite
dve subvenciji. Subvencionirani obroki niso na voljo
med študijskimi počitnicami – tj. med 15. julijem in
15. avgustom.
V sistem se je možno vpisati preko strani www.
studentska-prehrana.si, prav tako pa na spletni
strani najdete seznam lokalov, ki ponujajo študentsko prehrano. Številko prijavnice si zapišete in se
z njo oglasite na točkah subvencionirane študentske prehrane, kjer podpišete izjavo. Zraven morate imeti tudi osebni dokument, dokazilo o statusu
za tekoče študijsko leto (študentsko izkaznico ali
originalno potrdilo o vpisu) in mobilni telefon. Elektronski sistem namreč deluje preko mobilnega telefona ali preko brezkontaktne čip kartice (doplačilo
za kartico je 15 EUR). V poslovalnici prejmete tudi
aktivacijsko kodo, ki preko zgoraj navedene spletne
strani omogoča pregled pretekle porabe in trenutno stanje neporabljenih subvencij.
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DRUŠTVO
ŠTUDENTOV
INVALIDOV
SLOVENIJE

V Društvu študentov invalidov Slovenije se združujejo
študenti različnih študijskih smeri in stopenj. Članstvo je brezplačno, treba je le izpolniti pristopno izjavo
in priložiti potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto.
Z izvajanjem posebnih programov skušajo odgovoriti
na potrebe in izzive študentov s posebnimi potrebami, s katerimi se srečujejo pri vključevanju v študijsko
življenje in pri opravljanju študijskih obveznosti ter
jim zagotoviti potrebno pomoč in informacije.
Glavni programi in storitve so:
 informiranje in svetovanje v zvezi s statusom
študenta s posebnimi potrebami, urejanjem bivanja, štipendiranjem in drugimi socialnimi zadevami v času študija,
 prilagojeni prevozi, ki se izvajajo dnevno po vnaprej določenem urniku,
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 osebna asistenca, ki se izvaja na fakulteti, na
domu ali kot pomoč pri opravkih po vnaprej dogovorjenem urniku,
 tiskanje, fotokopiranje, povečava in digitalizacija
študijskega gradiva,
 sofinanciranje nakupa potrebnih medicinskotehničnih pripomočkov,
 brezplačne inštrukcije,
 športno-rekreativna vadba plavanja in fitnesa,
 družabno-izobraževalna srečanja in delavnice,
 pomoč pri urejanju podpore in posebnih prilagoditev na študijskih izmenjavah ali praktičnih
usposabljanjih v tujini,
 možnost vključitve v program Evropske prostovoljne službe.
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Z različnimi drugimi dejavnostmi, kot so izvajanje izobraževanj, delavnic, okroglih miz, pobud za spremembe zakonodaje in drugih predpisov, si prizadevamo za
izboljšanje študijskih ter socialnih razmer za študente in diplomante s posebnimi potrebami.

Kontakt:
Društvo študentov
invalidov Slovenije
Enota Maribor
Koroška 53 d
2000 Maribor
E: info@dsis-drustvo.si
T: 0590 432 45
S: www.dsis-drustvo.si
ponedeljek–petek:
7.00–15.00
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"Društvo študentov invalidov mi je omogočilo večjo samostojnost pri študiju, saj so mi z brezplačnimi
prevozi in osebno asistenco omogočili, da nisem bila
odvisna od prijateljev, sošolcev in staršev in sem se
lahko posvetila študiju."
Gibalno ovirana študentka
"Ko potrebujem kakšne informacije, vem, da se lahko
obrnem na njih in zagotovo bom dobil prave podatke v najkrajšem možnem času. To je zlata vredno!!!"
Naglušen študent
"Da so mi povečali in natisnili zapiske in knjige, mi je
prihranilo čas in denar, jaz pa sem se lažje učila in
manj naprezala oči. Uživala sem tudi v športni vadbi
in številnih družabnih srečanjih."
Slabovidna študentka
"Pomoč pri dogovarjanju s profesorji glede prilagoditev,
ki jih potrebujem, in koriščenje brezplačnih inštrukcij
mi je pomagalo, da sem se lažje prebil skozi letnik."
Študent s psihičnimi težavami
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ŠTUDENTSKI
DOMOVI UNIVERZE
V MARIBORU
Študentski domovi nudijo študentom Univerze v
Mariboru 2663 ležišč in so razporejeni na petih
atraktivnih lokacijah v neposredni bližini centra
mesta. Večina dvoposteljnih sob je apartmajskega
tipa, 750 ležišč je tudi v enoposteljnih sobah.
Stanovalcem je zagotovljena kakovostna namestitev v času študija v lepo urejenih študentskih sobah
s souporabo kuhinj in sanitarij. Vsem je na razpolago
internetna povezava in uporaba študijskih sob, prostorov za druženje, telovadnice, notranjih fitnesov v
posameznih naseljih, prostorov za igranje namiznega
tenisa, vadba na vreči za boks ter uporaba glasbenih
in likovnih sob.
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V vseh domovih so pralnice, ki omogočajo uporabo
pralnega in sušilnega stroja. V naseljih Lent in Smetanova lahko najamete tudi parkirno mesto v podzemnih garažnih hišah.
V športnem parku na Gosposvetski cesti so športna
igrišča za nogomet in košarko ter velik zunanji fitnes,
opremljen s sodobnimi vadbenimi napravami.
V sklopu projekta Zdrav življenjski slog v Študentskih
domovih Univerze v Mariboru nudimo vsem študentom možnost brezplačne udeležbe na vodeni vadbi
športnih aktivnosti v fitnesu na prostem in v telovadnici v naselju Tyrševa. Aktualni urnik vadbe najdete na
spletnem naslovu: www.studentskidomovi.um.si
Nizke cene stanarine omogočajo nastanitev vsem,
ki si želite sobivanja in druženja z vrstniki v študentskem kampusu, udejstvovanja na številnih
zabavnih in športnih prireditvah ter snovanja zanimivih spominov na čas nepozabnih doživetij v univerzitetnem mestu Maribor.
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FITNES NA
PROSTEM

Brezplačna vadba pod strokovnim vodstvom

Vodena vadba je sofinancirana s strani Mestne občine Maribor

Bivanje v skupnosti študentskih domov
omogoča študentom številne prednosti
pred ostalimi vrstami nastanitve v univerzitetnem mestu Maribor.
V študentskih naseljih so urejeni fitnes centri, prostori za igranje namiznega tenisa,
skupni prostori za obštudijske dejavnosti,
študijske, glasbene in likovne sobe.
Poleg telovadnice na Tyrševi ulici je stanovalcem na razpolago Športni park Študentskih domov na Gosposvetski cesti z
zunanjim športnim igriščem in sodobnim
fitnesom na prostem.
Za vse študente Univerze v Mariboru je
poskrbljeno za brezplačno vodeno vadbo pod
strokovnim vodstvom športnih pedagogov.

Za podrobnejši urnik vadbe vas
vabimo k ogledu naše spletne strani:
www.studentskidomovi.um.si
in facebook profila:
www.facebook-com/
studentskidomovimaribor
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KARIERNI CENTER
UNIVERZE V
MARIBORU
Iskanje zaposlitve že v času študija? Razvoj kompetenc, ki bodo pripomogle k uspešnemu prehodu na
trg dela? Kje se bom zaposlil po zaključku študija?
Priprava kariernega načrta?
Se s temi vprašanji še ne soočate in ukvarjate? Ali pa
nanje ne najdete vseh odgovorov?
V obeh primerih vam je na voljo Karierni center Univerze v Mariboru, ki ponuja celostno podporo pri
razvoju kariere. Učinkovit razvoj kariere in poznavanje odgovorov na zgornja vprašanja sta vseživljenjski proces, ki od posameznika zahteva motivacijo,
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usmerjenost, pridobivanje različnih spretnosti, izkušenj in znanj. V Kariernem centru UM zato študentom in diplomantom nudijo brezplačna individualna
in skupinska karierna svetovanja, možnost udeležbe na raznovrstnih dogodkih (priprava življenjepisa,
ponudbe/prijave za delo, načini iskanja zaposlitve,
priprava na zaposlitveni razgovor …) in še vrsto drugih aktivnosti, namenjenih pridobivanju znanja in
krepitvi posameznih veščin. Pet kariernih svetovalcev za vas skrbi skozi celo študijsko leto.
V Kariernem centru UM organizirajo tudi številne
dogodke (delavnice, predavanja, okrogle mize, obiske
delovnih okolij …), s katerimi neposredno povezujejo delodajalce in študente. S tem lahko udeleženci
pridobijo nova znanja in okrepijo posamezne veščine ter spoznavajo potencialne delodajalce. Razvili so
tudi spletno aplikacijo e-Karierna tržnica, ki preko
objavljenih osebnih predstavitev študentov ter oglasov delodajalcev omogoča še dodatno povezovanje
študentov in delodajalcev.
Več informacij o Kariernem centru UM in njegovi ponudbi najdete na spletni strani https://kc.um.si/.
Obiščite karierne svetovalce in njihove dogodke ter
si s pomočjo učinkovitega kariernega načrtovanja
ustvarite uspešno prihodnost.
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Univerza v Mariboru v sklopu Kariernega
centra UM izvaja aktivnosti, ki so vezane na
razvoj kariere in ustrezno iskanje zaposlitve
ter enostavnejši prehod na trg dela svojih
študentov in diplomantov.
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ALUMNI UM
Na Univerzi v Mariboru želimo ohranjati povezanost
med diplomanti vseh generacij dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov naše univerze ter
profesorji, asistenti in sodelavci. Alumni UM je baza
diplomantov Univerze v Mariboru in deluje kot vez s
tistim delom profesionalnega življenja, v katerem je
posameznik praviloma najbolj inovativen in kreativen.
Vsi diplomanti Univerze v Mariboru se lahko ob zaključku študija včlanijo v Alumni klub fakultete, kjer
so zaključili študij, in sočasno v Alumni UM.

Zakaj se včlaniti v Alumni UM?
 Možnost vzpostavitve poslovnih in socialnih mrež s kolegi podobnih interesov in ciljev, hkrati pa si člani lahko izboljšajo položaj na trgu dela in povečajo
možnosti za uresničevanje poslovnih in
drugih ciljev.
 Člani lahko s svojim znanjem in izkušnjami podprejo razvoj Univerze v Mariboru, kakor tudi razvoj ožjega in širšega
poslovnega in družbenega okolja.
 Možnost udeležbe na strokovnih in
družabnih srečanjih ter skrb za neformalni del utrjevanja odnosov.
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Vsi, ki se za včlanitev niste odločili takoj po zaključku
študija, lahko to storite kadarkoli na spletni povezavi: aips.um.si/alumni.
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UNIVERZITETNI
ŠPORTNI CENTER
LEONA ŠTUKLJA
V novem študijskem letu vabijo k rekreaciji v UŠC
Leona Štuklja, kjer ponujajo širok nabor športnih
aktivnosti – od igranja košarke, malega nogometa
in odbojke do vodene vadbe aerobike, borilnih veščin
ter športnega plezanja.
Rezervirate si lahko tudi svoj termin igranja badmintona ali skvoša in obiščete fitnes.
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Univerzitetni športni center je bil
leta 2000 poimenovan po našem
legendarnem olimpioniku Leonu
Štuklju.
Na recepciji UŠC Leona Štuklja si najprej priskrbite
člansko izkaznico (2,50 EUR), ki je trajna. Za rekreativno igranje košarke, malega nogometa in odbojke boste, v skladu z javno objavljenim urnikom, za celotno
študijsko leto odšteli le 7,50 EUR. Pri izvajanju skupinske vadbe zagotavljajo licencirane zunanje voditelje.
Urnik vadbe in cenik storitev sta objavljena na spletni strani usc.um.si in na facebook.com/UniverzitetnisportnicenterLeonaStuklja.
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UNIVERZITETNA
KNJIŽNICA
MARIBOR
Univerzitetna knjižnica Maribor, osrednja knjižnica Univerze v Mariboru, zbira, organizira in ohranja
edinstvene zapise človeške misli in kreativnosti.
Svojim uporabnikom zagotavlja učinkovit in celovit
dostop do zapisanega znanja ne glede na lastništvo
in obliko. Je tudi učni center, ki s svojimi zbirkami in
storitvami podpira procese izobraževanja, poučevanja in raziskovanja na Univerzi v Mariboru.
Več kot polovico uporabnikov UKM predstavljajo študenti in zaposleni na Univerzi v Mariboru, čemur so
prilagojene tudi knjižnične storitve in izbor gradiva.
Člani knjižnice lahko postanejo vsi, ki so dopolnili
15 let.
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Študenti
lahko
opravijo
brezplačni vpis v katerikoli
knjižnici na Univerzi v Mariboru
s
predložitvijo
študentske
izkaznice, ki nato omogoča
izposojo gradiva na dom,
uporabo knjižničnih storitev
v vseh knjižnicah na Univerzi
v Mariboru, vstop v čitalnico
ČUK in uporabo tiskalniškega
sistema ter garderob v UKM.
V UKM so na voljo raznolike storitve, med drugimi:
 izposoja raznovrstnega gradiva na dom ali v čitalnice,
 tutorstvo študentom in izobraževanja za podporo
študiju (učinkovita uporaba knjižničnih storitev,
iskanje virov, citiranje …),
 čitalnice, študijske sobe in prostori za skupinsko
delo,
 čitalnica ČUK, odprta do 24. ure,
 Glasbena in filmska čitalnica s klavinovo,
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 strokovna literatura v tiskani in digitalni obliki,
 dostop do elektronskih revij in drugih elektronskih virov,
 diplomska, magistrska in doktorska dela UM v digitalni obliki (DKUM),
 digitalizirano gradivo UKM (Repozitorij UKM),
 izposoja e-knjig,
 domoznanska dokumentacija in informacije,
 gradivo posebnih zbirk (Maistrova knjižnica, Rokopisna zbirka, Glasbena in filmska zbirka, Zbirka
raritet in stare periodike, Zbirka drobnih tiskov,
Avstrijska čitalnica, Evropski dokumentacijski
center in druge posebne zbirke),
 medknjižnična izposoja,
 elektronski raziskovalni vodiči,
 glasbeni fotelj,
 razstave in prireditve.
Kot dobrodošlico študentom, zlasti brucem, UKM ob
začetku študijskega leta organizira sklop prireditev s
skupnim imenom Študentski oktober.
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ŠTUDIJSKI
KOLEDAR ZA
ŠTUDIJSKO LETO
2018/2019
24. september—28. september 2018
Uvajalni teden za bruce
1. oktober 2018
Začetek predavanj v zimskem semestru
31. oktober 2018
Dan reformacije**
1. november 2018
Dan spomina na mrtve (vsi sveti)**
26. november—30. november 2018
Podelitev diplom VS in UN študijskih programov 1.
stopnje ter študijskih programov 2. stopnje
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25. december 2018
Božič**
26. december 2018
Dan samostojnosti in enotnosti**
27. december—31. december 2018
Božično–novoletni prazniki*
1. januar—2. januar 2019
Novo leto**
25. januar 2019
Konec predavanj v zimskem semestru
28. januar—22. februar 2019
Zimsko izpitno obdobje
28. januar 2019
Rektorjev dan*
8. februar 2019
Prešernov dan**
25. februar 2019
Začetek predavanj v letnem semestru
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22. april 2019
Velikonočni ponedeljek**
1. april—5. april 2019
Podelitev diplom VS in UN študijskih programov 1.
stopnje ter študijskih programov 2. stopnje
29. april—3. maj 2019
Prvomajske počitnice*
14. maj 2019
Dan študentov*
14. junij 2019
Konec predavanj v letnem semestru
17. junij—12. julij 2019
Poletno izpitno obdobje
10. junij—14. junij 2019
Podelitev diplom VS in UN študijskih programov 1.
stopnje ter študijskih programov 2. stopnje
25. junij 2019
Dan državnosti**
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15. avgust 2019
Marijino vnebovzetje**
19. avgust—13. september 2019
Jesensko izpitno obdobje
18. september 2019
Dan Univerze v Mariboru
30. september 2019
Konec študijskega leta
* pedagoškega procesa prosti dnevi
** dela prosti dnevi (prazniki)
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Beležka

SLEDITE UNIVERZI V MARIBORU
TUDI NA DRUŽABNIH OMREŽJIH
Tako boste prvi izvedeli vse o aktualnih univerzitetnih dogodkih,
dosežkih, natečajih, štipendijah in drugih priložnostih!

Beležka

Študenski
abonmaji
2018/2019
VPIS ŠTUDENTSKIH
ABONMAJEV
→ do 8. do 19. oktobra 2018
na Filozofski in
Medicinski fakulteti
→ od 8. do 26. oktobra 2018
pri gledališki blagajni
SNG Maribor

www.sng-mb.si
Opera Balet SNG Maribor
Drama SNG Maribor
sngmaribor

Univerza v Mariboru
Slomškov trg 15
2000 Maribor
www.um.si

