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Spoštovani,
čas, ko bodo dijaki zaključnih letnikov morali sprejeti pomembno odločitev glede svoje karierne poti
in s tem povezane izbire študija, se hitro bliža, zato želimo zainteresiranim dijakom vaše srednje šole
predstaviti dodiplomske študijske programe Fakultete za strojništvo, Univerze v Mariboru.
Na Fakulteti za strojništvo UM izvajamo na 1. stopnji sledeče univerzitetne (UN) in visokošolske
strokovne (VS) študijske programe:






Strojništvo (UN, VS),
Gospodarsko inženirstvo – smer Strojništvo (UN),
Mehatronika (UN, VS),
Okoljsko inženirstvo (UN),
Oblikovanje in tekstilni materiali (UN), Tehnologije tekstilnega oblikovanja (VS).

Leto 2020 nam je do sedaj postreglo z mnogimi izzivi, kjer pa zagotovo izstopa pandemija
koronavirusa (SARS-CoV-2), ki nam je naše ustaljene prakse obrnila popolnoma na glavo. Tako v tem
šolskem letu najverjetneje ne bo možno izvesti obiskov in predstavitev na vaših šolah. Kljub temu se
trudimo in bomo vsem dijakom, zainteresiranim za naše študijske programe, postregli z
informacijami preko digitalnih kanalov.
Tako smo za vaše dijake pripravili pred informativne dneve Fakultete za strojništvo, ki jih bomo
izvedli na daljavo preko programskega okolja MS Teams v januarju 2021 v naslednjih terminih:
18.1.2021 ob 17. uri – Strojništvo (UN, VS)
18.1.2021 ob 17. uri – Oblikovanje in tekstilni materiali (UN), Tehnologije tekstilnega oblikovanja (VS)
19.1.2021 ob 17. uri – Mehatronika (UN, VS)
20.1.2021 ob 17. uri – Okoljsko inženirstvo (UN)
21.1.2021 ob 17. uri – Gospodarsko inženirstvo – Strojništvo (UN)

Vaše dijake vabimo, da se prijavijo na pred informativne dneve na povezavi Prijava FS UM, da jim
lahko pošljemo povezavo do izbranih predstavitev študijskih programov na MS Teams.
Ker se zavedamo, da je izbira študija in s tem poklica težka in pomembna življenjska odločitev, ki
zahteva tehten premislek, smo zainteresirani in pripravljeni naše študijske programe predstaviti tudi
v terminih, ki jih določite sami, kot tudi vašim dijakom nižjih letnikov, ter jim postreči s čim več
koristnih informacij, da bo njihova odločitev čim lažja in prava.
Vljudno vas naprošamo, da vaše dijake obvestite o pred informativnih dnevih Fakultete za
strojništvo Univerze v Mariboru in jim pošljete povezavo do prijave nanje, kot tudi povezavo do
naših predstavitvenih video gradiv FS UM, Študijski programi FS UM.
V primeru kakršnih koli vprašanj smo vam na voljo na telefonski številki 031 740 166.
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