
Delavnice organizira UP FAMNIT v sodelovanju  
s Študentskim svetom UP FAMNIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAGE BRUCKE, DRAGI BRUCI, 

PRIDRUŽITE SE NAM NA POLETNIH DELAVNICAH 

»UVOD V ŠTUDIJ« 

 
 
KOMU SO NAMENJENE DELAVNICE? 

Prehod v novo študentsko življenje je vedno poln novih izzivov in neznanih področij. Iskreno si želimo, 
da bi naši študenti pridobili veliko znanja, ob tem pa izkusili vse zanimivosti, ki jih prinašajo študentska 
leta.  

S tem namenom letos že drugo leto zapored organiziramo delavnice UVOD V ŠTUDIJ, s katerimi lahko 
že pred začetkom študijskega leta osvežite nekatera znanja. Na ta način bo pričetek predavanj za vas, 
pa tudi za naše profesorje, lažji, zato udeležbo na delavnicah zelo priporočamo. Delavnice so 
brezplačne. 
 
KDAJ IN KJE BODO POTEKALE DELAVNICE? 

Delavnice bodo potekale od ponedeljka, 19. septembra, do petka, 23. septembra 2011 v prostorih 
fakultete na Glagoljaški 8 v Kopru. 

Prijave zbiramo do 31. avgusta 2011 (podrobneje o prijavi v nadaljevanju!). 

 
 

IN ZDAJ K VSEBINI! 

 
Delavnice si izberete glede na izbran študijski program: 

V S E B I N A  D E L A V N I C E T E R M I N 

OSNOVE PROGRAMIRANJA 
ponedeljek, 19.9.2011, 9:00 – 14:00 
torek, 20.9.2011, 9:00 – 11:00 

MATEMATIKA 
torek, 20.9.2011, 12:00 – 15:00 
sreda, 21.9.2011, 9:00 – 14:00 

UVOD V EKONOMIJO 
četrtek, 22.9.2011, 9:00 – 14:00 
petek, 23.9.2011, 9:00 – 12:00 

BIOLOGIJA 
četrtek, 22.9.2011, 9:00 – 14:00 
petek, 23.9.2011, 9:00 – 14:00 

 

 



Delavnice organizira UP FAMNIT v sodelovanju  
s Študentskim svetom UP FAMNIT. 

 

KOGA BOM SPOZNAL/A NA DELAVNICAH? 

Profesorje in, seveda, študente. Predavanja za posamezne študijske programe bodo vodili naši 
profesorji, ki vas bodo v nasledjih letih vodili skozi študij, in študentje višjih letnikov. Slednji bodo 
nedvomno tudi dragocen vir informacij o študijskih in obštudijskih aktivnostih študentov. 

 
KAKO SE PRIJAVIM? 

Za prijavo izpolnite prijavnico, ki je dostopna na naši spletni strani:  
http://www.famnit.upr.si/sl/delavnice/prijava-na-delavnico/uvod-v-studij 

Rok prijave je sreda, 31. avgust 2011. 

 
KAKO JE POSKRBLJENO ZA NASTANITEV? 

Za tiste, ki še nimate urejene nastanitve, smo za to poskrbeli v dogovoru z Dijaškim in študentskim 
domomv Kopru. V času delavnic vam je na voljo prenočišče (polpenzion) z vašim doplačilom 10 EUR/noč. 
 
 

VEČ INFORMACIJ … 

Za več informacij smo vam na voljo na e-naslovu: olga.kaliada@famnit.upr.si.  
 
 
 
Veselimo se srečanja z vami – več nas bo, boljše bo!  

 
 
 
 
 
Študentski pozdrav!                                                                                                                      
 
 
 
 
Predsednica Študentskega sveta:         Dekan: 

  Olga Kaliada       Prof. dr. Dragan Marušič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


