
Naravoslovje in matematika –  

zanimiv študij za uspešno kariero 
 

Dobrodošli na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, fakulteti na kateri ustavrjamo poklice
prihodnosti in je po mnogih kriterijih najboljša, ker:  

1. imajo naši diplomanti uspešne kariere, saj so odlični 
raziskovalci, profesorji, direktorji ali vodje posameznih 
strokovnih področij v različnih panogah; 

2. imamo na fakulteti odlične medsebojne odnose med študenti, 
zaposlenimi ter med študenti in zaposlenimi; 

3. se odlikujemo z nadpovprečnimi študentskimi ocenami 
profesorjev;  

4. imajo naši raziskovalci in profesorji po svetu velik ugled ter je 
njihova odlika izjemna raziskovalna odličnost;  

5. smo ponosni, da smo fakulteta z eno najdaljših tradicij 
Univerze v Mariboru; 

6. smo edina fakulteta na Univerzi v Mariboru s kar dvema 
študijskima področjema, ki sta uvrščena med prvih 400 na svetu po svetovni lestvici Word 
University Rankings. 
 

Na fakulteti delujejo oddelki za biologijo, fiziko, matematiko, računalništvo ter tehniko. Izvajamo 9 
študijskih programov na vseh treh bolonjskih stopnjah. Vsi programi študentom zagotovijo 
razumevanje poglobljenih teoretičnih vsebin in pomembne uporabne veščine. Skupek tega jim 
zagotavlja odlične zaposlitvene možnosti in veliko konkurenčno prednost na trgu dela. Edini v Sloveniji 
izvajamo enovit magistrski (tudi tripredmetni) študij pedagoške smeri, ki profesorjem neposredno 
odpira zaposlitvene možnosti tako na osnovnih kot srednjih šolah. 

Ponosni smo na svoje diplomante, magistrante in doktorande, katerih uspeh in karierni napredek vsako 
leto spremljamo na srečanjih Alumni kluba, kakor tudi na vse zaposlene, ki svoje delo opravljajo na 
visokem, svetovno primerljivem nivoju. 

Študijski programi s področja naravoslovja in matematike niso množični. Zato pri nas študenti niste 
številke in vas ne bomo lovili na neznanju, temveč bomo iskali in spodbujali znanje. Skupaj s tutorji se 
bomo trudili, da naredite uspešen prehod s srednješolskega na univerzitetni način dela. Vključeni boste 
v številne obštudijske dejavnosti in na mednarodne izmenjave.  

Če vas veseli naravoslovje ali matematika, potem pridite študirat na FNM in si zagotovite najboljšo 
popotnico za uspešno kariero in življenjsko pot. 

 

 prof. dr. Mitja SLAVINEC, 
 dekan FNM, fakultete s preko 50-letno tradicijo 

 


