
Dragi dijaki, 
 
letos se bo mnogo izmed vas vpisovalo na fakultete in 
veseli me, da ste med brskanjem pristali tudi na naši 
spletni strani. Želim vam, da se vsak izmed vas odloči 
pravilno in bi resnično užival v svojem študiju. Kot 
študent Fakultete za naravoslovje in matematiko vam pri 
tem lahko pomagam, tako da z vami delim svojo izkušnjo 
s študijem na naši fakulteti. 
 

 
 

Študij na Fakulteti za naravoslovje in matematiko je izjemna izkušnja, ki mi je pomagala pri tem, da 
osebno zrastem in ugotovim, kaj želim v življenju početi. Ker študij zahteva zdravo mero dela in truda 
se mi še posebej pomembne zdijo obštudijske dejavnosti, ki se na fakulteti izvajajo. Študentski svet 
fakultete in Društvo študentov naravoslovja organiziraja široko paleto dogodkov, ki so izobraževalne 
ali sprostitvene narave. Tako se na primer organizirajo obštudijska predavanja iz različnih tem, 
ekskurzije, poletne šole, študente pa tudi vzpodbujamo k sodelovanju pri projektih s podjetji in k 
znanstveno-raziskovalnem delu. Poleg vsega tega pa ne manjka niti zabav kot so spoznavni večeri 
oddelkov, brucovanja in pikniki. Velika prednost naše fakultete je tudi njena lega, saj se nahaja na 
študentskem kampusu v neposredni bližini študentskih domov, trgovine, športno-rekreacijskega 
centra Fontana, nočnih klubov in restavracij v katerih lahko jeste na študentske bone. Tu se nahaja 
tudi Študentska organizacija Univerze v Mariboru, ki prav tako skrbi za različne obštudijske 
dejavnosti, tako da vam prav gotovo nikoli nebo dolgčas. 
 
Študij na fakulteti je zanimiv in odnosi z zaposlenimi so resnično dobri. Profesorji upoštevajo 
predloge študentov, njihova vrata so za nas vedno odprta, prav tako vrata študentske pisarne in 
fakultetne uprave. Na fakulteti se izvaja učinkovit tutorski sistem – študenti višjih letnikov z veseljem 
pomagamo mlajšim pri pripravi na izpite, osvajanju novih znanj, pa tudi pri malo manj študijskih 
stvareh. 
 
Naša fakulteta se lahko tudi pohvali z izjemno uspešnimi študenti, ki dosegajo visoke povprečne 
ocene, se udeležujejo poletnih šol in tekmovanj na katerih dosegajo visoka mesta, pa tudi na 
področju znanstveno-raziskovalnega dela so zelo uspešni in mnogi med njimi že v času študija 
objavijo članke v priznanih znanstvenih revijah. 
 
Če razmišljate o študiju na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru ste na pravi 
poti, da se vpišete na zanimiv študij, poln izzivov, novih znanj in zabave, po katerem boste 
pripravljeni na vse življenjske izzive.  
 
V kolikor bi želeli kakšno dodatno informacijo, oziroma imate vprašanje zame, mi prosim brez 
zadržkov pišite na marko.sterk@student.um.si. 
 
Želim vam veliko uspeha ob zaključku srednje šole in upam, da se v študijskem letu 2018 / 2019 
srečamo na naši fakulteti! 
 

 
Marko Šterk, 

prodekan za študentska vprašanja 
 

marko.sterk@student.um.si

