
Spoštovani dijaki in dijakinje zaključnih letnikov srednjih šol, 
 
šolsko leto se hitro približuje koncu. Čeprav še zdaj gulite      srednješolske 
klopi, pa boste z oktobrom naredili velik in morda celo najbolj pomemben 
korak, ki vas bo zagotovo zaznamoval v obdobju odraslosti – postali boste 
študenti. Nekateri še ne veste, kakšen poklic bi radi opravljali, zato bo 
odločitev, na katero fakulteto se boste vpisali, za vas ključnega pomena. Želim 
vam, da se vsak izmed vas odloči pravilno in resnično uživa v izbranem študiju. 
Kot študentka 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 sem osebno zrastla in ugotovila, kaj želim v življenju početi. Študij sicer zahteva zdravo mero 
dela in truda, a nikoli ne zmanjka časa za obštudijske dejavnosti, ki popestrijo vsako študentsko 
življenje.  Študentski svet fakultete in Društvo študentov naravoslovje organizirata široko paleto 
dogodkov, ki so izobraževalne ali sprostitvene narave. Omenila bom le nekaj najbolj obiskanih: 
predavanja in tereni s področja različnih naravoslovnih tematik, strokovne ekskurzije, dodatna 
izobraževanja, Biološko - ekološki raziskovalni tabori, Trivia night večeri, spoznavni večeri oddelkov, 
oddelčni pikniki, športni dnevi ter še mnoge druge aktivnosti.  
              Velika prednost naše fakultete je, da se nahajamo v osrčju študentskega kampusa v 
neposredni bližini študentskih domov, Univerzitetnega športnega centra Leona Štuklja, Športno – 
rekreacijskega centra Fontana, nočnih klubov, kavarn, trgovin in restavracij, v katerih lahko jeste na 
študentske bone. V neposredni bližini ima svoje prostore tudi Študentska organizacija Univerze v 
Mariboru, ki z organizacijo različnih obštudijskih dejavnosti skrbi, da študentom zagotovo nikoli ni 
dolgčas. 

Sam študij na Fakulteti za naravoslovje in matematiko je izjemno zanimiv. Kot študentka 
ekologije z naravovarstvom pa kot najbolj poučno in zanimivo stvar ne smem pozabiti na širok nabor 
terenskih dni, ki smo jih izvajali po celi Sloveniji. Poti so nas vodile vse od Slovenske Istre do Goričkega. 
Za občutek bom naštela le nekaj bolj izjemnih terenov: Lisca, Okrešelj, Piran – Morska biološka 
postaja, Strunjanski klifi, Goričko (Aqualutra, grad Grad – Krajinski park Goričko), Ptujsko jezero, Boč, 
Rakitovec, Pohorje, Donačka gora, Sečoveljske soline,  Velenjsko jezero, Planinska jama in še veliko 
ostalih nepozabnih terenov. 

Kot dobro stran fakultete bi označila tudi izjemen odnos med študenti in zaposlenimi. Tako 
profesorji kot študentski predstavniki smo vedno odprti za predloge. Ob kakršnihkoli težavah so vrata 
študentske pisarne in uprave fakultete vedno odprta. Na fakulteti se izvaja tudi učinkovit tutorski 
sistem, kjer uspešni študenti višjih letnikov z veseljem pomagajo mlajšim pri pripravi na izpite in 
osvajanju zahtevanih znanj. Prav tako so študenti aktivno vključeni v znanstveno – raziskovalno delo, 
ki se izvaja na fakulteti in spodbujeni k sodelovanju z različnimi podjetji in potencialnimi delodajalci. 
Naša fakulteta se lahko pohvali z izjemno uspešnimi študenti, ki dosegajo visoke povprečne ocene ter 
se udeležujejo poletnih šol in tekmovanj, na katerih dosegajo visoka mesta. Prav tako so uspešni na 
področju znanstveno-raziskovalnega dela. 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 zdravo mero zabave. To je 
študij, po katerem boste zagotovo pripravljeni na vse življenjske izzive. 

 
V kolikor bi želeli kakršnokoli dodatno informacijo, mi lahko pišite na 
neja.trontel@student.um.si.  
 
Želim vam veliko uspeha ob zaključku srednje šole in upam, da se v študijskem letu 2019/2020 
srečamo na naši fakulteti! 

Neja Trontel,  
prodekanica za študentska vprašanja 
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