D E K A N
Spoštovani naši diplomanti

Maribor, september 2017

Vabimo vas na

SREČANJE ALUMNOV FNM
Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, ki bo
v četrtek 21. septembra 2017, ob 18. uri
v Restavraciji Piano, v kleti fakultete, Koroška c. 160, Maribor.
Srečanje je namenjeno diplomantom Fakultete za naravoslovje in matematiko (FNM UM) ter
diplomantom na prejšnji Pedagoški fakulteti na študijskih programih, ki so bili predhodniki
programov današnje FNM UM. Med prijetnim druženjem boste lahko ponovno vzpostavili ali
poglobili stike in obudili spomine ter prijateljstva iz študentskih let. Tovrstna srečanja so zmeraj
tudi priložnost za navezavo strokovnih in poslovnih sodelovanj, zato izkoristite priložnost in se
nam pridružite.
Program srečanja:
18:00 Zbiranje v restavraciji Piano
18:15 Pozdrav dekana FNM in nagovor zaslužnega profesorja UM, prof. dr. Josa Vukmana
18:30 Dosedanji razvoj FNM (prorektorica UM, prof. dr. Nataša Vaupotič) in načrti za v prihodnje
(dekan FNM).
19:00 Vpliv vsebin in poučevanja naravoslovnih predmetov na karierne želje gimnazijcev (prof.
dr. Andrej Šorgo).
19.20 Večerja s prijetnim druženjem.
Prosimo vas, da svojo prisotnost na Srečanje alumnov FNM UM javite najkasneje do torka, 19.
9. 2017 na alumni.fnm@um.si. Kotizacije za udeležbo na srečanju ni.
Hkrati vas obveščamo, da bo isti dan, 21. 09. 2017 med 10. in 14. uro na fakulteti potekala
prireditev »DAN ZNANOSTI«, na katero vas prav tako prisrčno vabimo. Urnik bo objavljen na
spletni strani FNM UM.
Prizadevamo si zagotoviti čim večjo informiranost o dogodku, zato vas vljudno prosimo, da vabilo
posredujete tudi vašim sošolkam in sošolcem iz študijskih let.
Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na alumni.fnm@um.si.
S prepričanjem, da bomo skupaj preživeli prijeten večer, vas lepo pozdravljamo.

doc. dr. Mitja Slavinec
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