
 
Maribor, 26. 8. 2014 

 

Vabilo na  Univerze v Mariboru 

 

 

Draga brucka, dragi bruc! 

 

Pred začetkom študija je večina med vami polna pričakovanj, morda tudi negotovosti zaradi vstopa 

v neznani akademski svet. Veseli nas, da ste za študij izbrali Univerzo v Mariboru, kjer se bomo 

potrudili izpolniti vaša pričakovanja in zagotoviti pogoje, da boste lahko pri svojem študiju kar se 

da uspešni. Želimo, da se boste opremljeni z ustreznimi informacijami lahko že prve tedne 

študijskega leta v največji meri posvetili študiju, zato na Univerzi v Mariboru pred uradnim 

pričetkom študijskega leta organiziramo uvajalni teden za bruce. Namen uvajalnega tedna, 

ki ga z dogodki pripravljamo na različnih lokacijah, je, da vas že pred pričetkom študija seznanimo 

z različnimi vsebinami in možnostmi, povezanimi s študijem, ter da se spoznate z novim okoljem. 

Uvajalni teden je v skladu s študijskim koledarjem načrtovan v času od torka, 23. 9., do torka, 

30. 9. 2014. 

 

Udeležba na dogodkih uvajalnega tedna ni obvezna, je pa zelo priporočljiva! 
 

Lepo pozdravljeni. 

Rektor: 

         red. prof. dr. Danijel Rebolj 

 

 

 

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 

www.kc.uni-mb.si 

karierni.center@um.si 

 

Študentski svet Univerze v 
Mariboru 

Slomškov trg 15  

2000 Maribor 

telefon: 02 23 55 345 

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 

inter.center@um.si 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor 
Gospejna ulica 10, 

2000 Maribor 

 

telefon: 02 25 07 400 

www.ukm.si 

ukm-tajnistvov@um.si 

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


Program aktivnosti uvajalnega tedna za bruce UM za študijsko leto 2014/2015: 

 

Torek, 23. 9. 2014 Sreda, 24. 9. 2014 Četrtek, 25. 9. 2014 Petek, 26. 9. 2014 Ponedeljek, 29. 9. 2014 Torek, 30. 9. 2014 

Karierni center Univerze v Mariboru  

Dan odprtih vrat 

Kariernega centra UM 

in brezplačna karierna 

svetovanja za bodoče 

bruce UM 

Dan odprtih vrat 

Kariernega centra UM 

in brezplačna karierna 

svetovanja za bodoče 

bruce UM 

Dan odprtih vrat 

Kariernega centra UM 

in brezplačna karierna 

svetovanja za bodoče 

bruce UM 

Dan odprtih vrat 

Kariernega centra 

UM in brezplačna 

karierna svetovanja 

za bodoče bruce UM 

Dan odprtih vrat 

Kariernega centra UM in 

brezplačna karierna 

svetovanja za bodoče 

bruce UM 

Dan odprtih vrat 

Kariernega centra 

UM in brezplačna 

karierna svetovanja 

za bodoče bruce UM 

10.00—13.00 v 

prostorih Kariernega 

centra UM 

10.00—13.00 v 

prostorih Kariernega 

centra UM 

10.00—13.00 v 

prostorih Kariernega 

centra UM 

10.00—13.00 v 

prostorih 

Kariernega centra 

UM 

10.00—13.00 v 

prostorih Kariernega 

centra UM 

10.00—13.00 v 

prostorih Kariernega 

centra UM 

Univerzitetna knjižnica Maribor 

Knjižnični  

kje in kaj 

Knjižnični  

kje in kaj 

Knjižnični  

kje in kaj 

Knjižnični  

kje in kaj 

Knjižnični  

kje in kaj 

Knjižnični  

kje in kaj 

12.00—12.30 v 

prostorih UKM, 1. nad. 

- informacije 

12.00—12.30 v 

prostorih UKM, 1. nad. 

- informacije 

12.00—12.30 v 

prostorih UKM, 1. nad. 

- informacije 

12.00—12.30 v 

prostorih UKM, 1. 

nad. - informacije 

12.00—12.30 v 

prostorih UKM, 1. nad. - 

informacije 

12.00—12.30 v 

prostorih UKM, 1. 

nad. - informacije 

Domofil(m): 

Visokošolski center 

Maribor 

Domovanje knjižnice: 

ogled vseh dosedanjih 

lokacij knjižnice 

(Sprehod iz knjižnice 

v mesto) 

UM:NIK – 

predstavitev iskalnika 

Domovanje 

knjižnice: ogled vseh 

dosedanjih lokacij 

knjižnice (Sprehod 

iz knjižnice v mesto) 

Domofil(m):  

Visokošolski center 

Maribor 

Študentje s 

posebnimi potrebami 

– priložnost za študij 

v knjižnici          

13.00—14.00 v 

prostorih UKM, 1. nad. 

– Glazerjeva dvorana 

13.00—14.00  

Zbirno mesto: pred 

stavbo UKM  

13.00—14.00 v 

prostorih UKM, 1. nad. 

– Glazerjeva dvorana 

13.00—14.00 

Zbirno mesto: pred 

stavbo UKM 

13.00—14.00 v 

prostorih UKM, 1. nad. – 

Glazerjeva dvorana 

13.00—14.00 v 

prostorih UKM, 1. 

nad. - informacije 

Raziskovalni 

(knjižnični) vodiči 

UKM 

DKUM KISUM: predstavitev 

knjižničnega 

informacijskega 

sistema UM 

DKUM Library service for 

international students 

2014/2015 

Raziskovalni 

(knjižnični) vodiči 

UKM 

14.00—14.30 v 

prostorih UKM, 1. nad. 

– Glazerjeva dvorana 

14.00—14.20 v 

prostorih UKM, 1. nad. 

– Glazerjeva dvorana 

14.00—15.00 v 

prostorih UKM, 1. nad. 

– Glazerjeva dvorana 

14.00—14.20 v 

prostorih UKM, 1. 

nad. – Glazerjeva 

dvorana 

14.00—15.00 v 

prostorih UKM, 1. nad. – 

Glazerjeva dvorana 

14.00—14.30 v 

prostorih UKM, 1. 

nad. – Glazerjeva 

dvorana 

 
 

Univerza v Mariboru 

Predstavitev UM brucem: 

 

- Nasveti in informacije o študiju, življenju in prehrani študentov Univerze v 

Mariboru (Študentski svet Univerze v Mariboru); 

- Ne čepi doma, pojdi v svet! (Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje); 

- Knjižnični kje in kaj (Univerzitetna knjižnica Maribor); 

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

- »Karierna klinika« (Karierni center Univerze v Mariboru); 

 

 

Ponedeljek, 29. 9. 2014 

 

12.00 – 14.00; 

 

Dvorana Borisa Podrecce UM 

 

 

Poseben gost: igralec, voditelj in komik TADEJ TOŠ 
- Kaj prinaša vstop v akademski svet? 

- Kako se spoznati z novim okoljem? 

- Kaj ob študiju še početi? 

- Česa ne smete zamuditi? 

- Nasveti za preživetje… 

Ponedeljek, 29. 9. 2014 

 

12.30 – 13.15; 

 

Velika dvorana UM 

 

Na dogodek se je možno prijaviti preko spletne strani: www.kc.uni-mb.si 

 

http://www.kc.uni-mb.si/

