
 
Maribor, 16. 7. 2019 

 
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, 23. 9. 2019, do petka, 27. 9. 2019. 

 
Kje? 

Na različnih lokacijah Univerze v Mariboru, ki jih najdete v programu.  
 

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 55 209 
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 
www.um.si 
uros.kline@um.si 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor 
Gospejna ulica 10 
2000 Maribor 
 

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

http://www.um.si/
http://www.kc.uni-mb.si/
http://www.ssum.um.si/
mailto:studentskisvet@um.si
http://www.um.si/
http://www.ukm.um.si/


Program aktivnosti uvajalnega tedna za bruce UM za študijsko leto 2019/2020 

 

Univerza v Mariboru                                                                                                                                                                              Kje in kdaj 

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

Prijava na dogodek 

Četrtek, 26. 9. 2019 
Ura: 10.30 

Slomškov trg 15, Maribor 
Miklošičeva dvorana 

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 

Četrtek, 26. 9. 2019 
Ura: 11.15 

Slomškov trg 15, Maribor 
Miklošičeva dvorana 

Gost presenečenja  
 
Prijava na dogodek na  spletni strani Kariernega centra UM 

Četrtek, 26. 9. 2019 
Ura: 12.00 

Slomškov trg 15, Maribor 
Miklošičeva dvorana 

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

svet Univerze v Mariboru); 

- Gremo ven! (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) 

 
Četrtek, 26. 9. 2019 

Ura: 13.00 
Slomškov trg 15, Maribor 

Miklošičeva dvorana  

Predstavitvene stojnice 
Karierni center UM 
Društvo študentov invalidov Slovenije 
Univerzitetna knjižnica Maribor 
Študentski domovi UM 

 
Četrtek, 26. 9. 2019 

Ura: 10.30 
Slomškov trg 15, Maribor, 
pred Miklošičevo dvorano 

 
 

Ponedeljek,  
23. 9. 2019 

Torek,  
24. 9. 2019 

Sreda,  
25. 9. 2019 

Četrtek,  
26. 9. 2019 

Petek,  
27. 9. 2019 

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 (1 
delavnica v slovenskem 
jeziku in 1 delavnica v 
angleškem jeziku) 

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

  

10.00—12.00 v prostorih 
Kariernega centra UM, 
mansarda jug (4. nadstr.), 
Slomškov trg 15, Maribor 

10.00—12.00 v prostorih 
Kariernega centra UM, 
mansarda jug (4. nadstr.), 
Slomškov trg 15, Maribor 

10.00—12.00 v prostorih 
Kariernega centra UM, 
mansarda jug (4. nadstr.), 
Slomškov trg 15, Maribor 

  

Univerzitetna knjižnica Maribor 

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 

  

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) 

  

https://it.um.si/rcum/Strani/izobrazevanje.aspx?nID=100
https://kc.um.si/dogodki/uvajalni-teden-za-bruce-posebni-gost-urska-vucak-markez-cista-desetka-zvezd


Aktivnosti na fakultetah Univerze v Mariboru 
 

Ekonomsko-poslovna fakulteta UM                                                                                                                                                                                      Kje in kdaj 

Uvodni dan za bruce 

1. Nagovor prodekanje za izobraževalno dejavnost  
2. Nagovor prodekana študenta – študentski pozdrav  
3. Predstavitev referata: Služba za študentske in študijske zadeve  
4. Predstavitev Portala EPF, Moodle, dostop do e-pošte  
5. Predstavitev Mednarodne pisarne in študija v tujini  
6. Predstavitev tutorjev in tutorskega dela  

 
Voden ogled po fakulteti (30 minut) 

- po en tutor študent vodi skupino študentov,  
- brucem se razkaže predavalnice, seminarske sobe, knjižnica, čitalnica, informacijska pisarna, 

mednarodna pisarna, tutorska pisarna, referat, dekanat, študentski svet, karierni center, klub za 
marketing, AIESEC. 

 
Študijski seminarji  
Študijski seminarji bodo izvedeni  v mesecu oktobru. Urnik z razporedom in prostorom bo pripravljen v mesecu 
septembru. 
 
Teme: 
Kvantitativne vsebine – Katedra za kvan. in ekon. anal. 
Strategije učenja jezikov – Katedra za tuje poslov. jezike 
Knjižnično informacijsko izobraževanje/opismenjevanje – Knjižnica (posebej: plagiatorstvo) 
  

30. 9. 2019 

9.00–9.30 (VS) in 11.00–11.30 (UN) 

Predavalnica PB 

 

 
Veselimo se srečanja z vami! 


