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INFORMATIVNI DNEVI  NA FAKULTETI ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO UM 

Petek, 9. februar 2018, ob 10. uri 

SKUPNI UVODNI DEL OB 10. URI - predavalnica 0/1 FF UM 

Ob 10.30  

 Oddelek za biologijo  
- za študijski program Biologija v prostoru 0/69  
- za študijski program Ekologija z naravovarstvom v prostoru 0/103 

 Oddelek za fiziko  
-  za študijski program Fizika v prostoru  0/46 

 Oddelek za matematiko in računalništvo 
-  za študijski program Matematika v prostoru v 0/85 

 

 Ob 10.30   - Oddelek za tehniko SKUPNA PREDSTAVITEV ENOVITEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA 
PROGRAMA PREDMETNI UČITELJ  v prostoru 01/19 

10.50 Prva predstavitev po usmeritvah: 
 - za usmeritev Izobraževalna biologija na Oddelku za biologijo v prostoru 0/68 
 - za usmeritev Izobraževalna fizika na Oddelku za fiziko v prostoru 0/46.1 
 - za usmeritev Izobraževalna kemija v prostorih kemije v prostoru 01/33 
 - za usmeritev Izobraževalna matematika na Oddelku za matematiko in računalništvo v prostoru  
         Avla 

- za usmeritev Izobraževalno računalništvo na Oddelku za matematiko in računalništvo v 
prostoru  

  Avla 
- za usmeritev Izobraževalna tehnika na Oddelku za tehniko v prostoru 01/19 

11.10 Druga predstavitev po usmeritvah: 
 - za usmeritev Izobraževalna biologija na Oddelku za biologijo v prostoru 0/68 
 - za usmeritev Izobraževalna fizika na Oddelku za fiziko v prostoru 0/46/1 
 - za usmeritev Izobraževalna kemija v prostorih kemije v prostoru 01/33 
 - za usmeritev Izobraževalna matematika na Oddelku za matematiko in računalništvo v prostoru  
          Avla 

- za usmeritev Izobraževalno računalništvo na Oddelku za matematiko in računalništvo v 
prostoru  

   Avla  
- za usmeritev Izobraževalna tehnika na Oddelku za tehniko v prostoru 01/19 

11.30 Tretja predstavitev po usmeritvah: 
 - za usmeritev Izobraževalna biologija na Oddelku za biologijo v prostoru 0/68 
 - za usmeritev Izobraževalna fizika na Oddelku za fiziko v prostoru 0/46.1 
 - za usmeritev Izobraževalna kemija v prostorih kemije v prostoru 01/33 
 - za usmeritev Izobraževalna matematika na Oddelku za matematiko in računalništvo v prostoru   
         Avla 

- za usmeritev Izobraževalno računalništvo na Oddelku za matematiko in računalništvo v 
prostoru  

  Avla 
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- za usmeritev Izobraževalna tehnika na Oddelku za tehniko v prostoru 01/19 
 

Petek, 9. februar 2018, ob 15. uri 

SKUPNI UVODNI DEL OB 15. URI  - predavalnica 0/1 FF UM 

Ob 15.30  

 Oddelek za biologijo  
- za študijski program Biologija v prostoru 0/69 
- za študijski program Ekologija z naravovarstvom v prostoru 0/103 

 Oddelek za fiziko  
-  za študijski program Fizika v prostoru 0/46 

 Oddelek za matematiko in računalništvo 
-  za študijski program Matematika v prostoru v 0/85 

 

 Ob 15.30  Oddelek za tehniko SKUPNA PREDSTAVITEV ENOVITEGA MAGISTRSKEGA ŠTUD. PROGRAMA 
PREDMETNI UČITELJ  

15.50 Prva predstavitev po usmeritvah: 
 - za usmeritev Izobraževalna biologija na Oddelku za biologijo v prostoru 0/80 
 - za usmeritev Izobraževalna fizika na Oddelku za fiziko v prostoru 0/46.1 
 - za usmeritev Izobraževalna kemija v prostorih kemije v prostoru 01/33 
 - za usmeritev Izobraževalna matematika na Oddelku za matematiko in računalništvo v prostoru 
         Avla 

- za usmeritev Izobraževalno računalništvo na Oddelku za matematiko in računalništvo v 
prostoru 

  Avla  
- za usmeritev Izobraževalna tehnika na Oddelku za tehniko v prostoru 01/19 

15.10 Druga predstavitev po usmeritvah: 
 - za usmeritev Izobraževalna biologija na Oddelku za biologijo v prostoru 0/80 
 - za usmeritev Izobraževalna fizika na Oddelku za fiziko v prostoru 0/46.1 
 - za usmeritev Izobraževalna kemija v prostorih kemije v prostoru 01/33 
 - za usmeritev Izobraževalna matematika na Oddelku za matematiko in računalništvo v prostoru 
         Avla 

- za usmeritev Izobraževalno računalništvo na Oddelku za matematiko in računalništvo v 
prostoru 

  Avla 
- za usmeritev Izobraževalna tehnika na Oddelku za tehniko v prostoru 01/19 

15.30 Tretja predstavitev po usmeritvah: 
 - za usmeritev Izobraževalna biologija na Oddelku za biologijo v prostoru 0/80 
 - za usmeritev Izobraževalna fizika na Oddelku za fiziko v prostoru 0/46.1 
 - za usmeritev Izobraževalna kemija v prostorih kemije v prostoru 01/33 
 - za usmeritev Izobraževalna matematika na Oddelku za matematiko in računalništvo v prostoru 
         Avla 

- za usmeritev Izobraževalno računalništvo na Oddelku za matematiko in računalništvo v 
prostoru 

  Avla 
- za usmeritev Izobraževalna tehnika na Oddelku za tehniko v prostoru 01/19 
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Sobota, 10. februar 2018, ob 10. uri 

Skupni uvodni del ob 10. uri - predavalnica 0/1 FF UM 

Ob 10.30  

 Oddelek za biologijo  
- za študijski program Biologija  v prostoru 0/69 
- za študijski program Ekologija z naravovarstvom v prostoru 0.103 

 Oddelek za fiziko  
-  za študijski program Fizika v prostoru 0/46 

 Oddelek za matematiko in računalništvo 
-  za študijski program Matematika v prostoru  0/85 

 

 Ob 10.30 Oddelek za tehniko SKUPNA PREDSTAVITEV ENOVITEGA MAGISTRSKEGA ŠTUD. PROGRAMA 
PREDMETNI UČITELJ v prostoru 01/19 

10.50 Prva predstavitev po usmeritvah: 
 - za usmeritev Izobraževalna biologija na Oddelku za biologijo v prostoru 0/80 
 - za usmeritev Izobraževalna fizika na Oddelku za fiziko v prostoru 0/46.1 
 - za usmeritev Izobraževalna kemija v prostorih kemije v prostoru 01/33 
 - za usmeritev Izobraževalna matematika na Oddelku za matematiko in računalništvo v prostoru  
         Avla 

- za usmeritev Izobraževalno računalništvo na Oddelku za matematiko in računalništvo v 
prostoru  

  Avla 
- za usmeritev Izobraževalna tehnika na Oddelku za tehniko v prostoru 01/19 

11.10 Druga predstavitev po usmeritvah: 
 - za usmeritev Izobraževalna biologija na Oddelku za biologijo v prostoru 0/80 
 - za usmeritev Izobraževalna fizika na Oddelku za fiziko v prostoru 0/46.1 
 - za usmeritev Izobraževalna kemija v prostorih kemije v prostoru 01/33 
 - za usmeritev Izobraževalna matematika na Oddelku za matematiko in računalništvo v prostoru  
         Avla 

- za usmeritev Izobraževalno računalništvo na Oddelku za matematiko in računalništvo v 
prostoru  

  Avla 
- za usmeritev Izobraževalna tehnika na Oddelku za tehniko v prostoru 01/19 

11.30 Tretja predstavitev po usmeritvah: 
 - za usmeritev Izobraževalna biologija na Oddelku za biologijo v prostoru 0/80 
 - za usmeritev Izobraževalna fizika na Oddelku za fiziko v prostoru 0/46.1 
 - za usmeritev Izobraževalna kemija v prostorih kemije v prostoru 01/33 
 - za usmeritev Izobraževalna matematika na Oddelku za matematiko in računalništvo v prostoru  
          Avla 

- za usmeritev Izobraževalno računalništvo na Oddelku za matematiko in računalništvo v 
prostoru  

  Avla 
- za usmeritev Izobraževalna tehnika na Oddelku za tehniko v prostoru 01/19. 
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