
INFORMACIJE 
ZA NOVE 

ŠTUDENTE UP
PRVI DNEVI NA UP

Pričakujemo te:

- v petek, 1. 10. 2021, na fakulteti, 
- v soboto, 2. 10. 2021, v San Simonu na 
družabnih igrah,
- v nedeljo, 3. 10. 2021, na pohodu.

Več na tej povezavi

POTEK ŠTUDIJA

UP si prizadeva, da bo študijski proces v 
študijskem letu 2021/22 potekal v živo, kar 
pa bo odvisno od takratne epidemiloške 
situacije in navodil pristojnih državnih 
institucij.

Več na tej povezavi

Ostajamo fleksibilni in skupaj bomo 
zmogli!

Univerza na Primorskem (UP) je javna 
univerza, ustanovljena leta 2003. 
Zasidrana je v čudovitem obalnem 
območju, kjer se prepletata dvojezičnost 
in medkulturnost. Pod okriljem univerze 
uspešno raste šest fakultet, ki razvijajo 
sodobne študijske in raziskovalne vsebine 
z različnih področij. UP odlikuje mlad in 
zagnan delovni tim, uspešen raziskovalni 
center in mednarodna orientiranost. 

Pridruži se nam in postani UP!

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
TE PRIČAKUJE!

https://www.upr.si/ https://www.upr.si/si/univerza/medijski-center/novosti-in-obvestila/si/univerza/covid-19-in-up/



INFORMACIJE ZA NOVE ŠTUDENTE UP

https://sportup.si/
https://www.upr.si/si/univerza-in-okolje/stipendijski-sklad-up/ 

https://kariernicenter.upr.si

https://www.upr.si/si/studij/tutorstvo/

https://www.upr.si/si/univerza/predstavitev/studentski-svet-univerze-na-primorskem/

ŠTIPENDIJSKI SKLAD UP

UP je edina javna slovenska univerza z 
lastnim štipendijskim skladom. Namenjen 
je nagrajevanju in spodbujanju najboljših  
študentov, navezovanju stikov študentov z 
delodajalci že v času študija in 
zagotavljanju možnosti za zaposlitev takoj 
po zaključku študija. 
Vlogo za pridobitev štipendije najdeš na tej 
povezavi upr.si. 

Rok prijave:  30. 9. 2021

Piši na kariernicenter@upr.si 
ali 
pokliči na 05 61 17 636.

TUTORSTVO NA UP

Vsak začetek je težak, pa vendarle lažji, če 
nisi sam/a. Tutorji študenti in tutorji učitelji 
ti bodo pomagali pri tvojih študijskih 
obveznostih in iskanju različnih informacij 
ter vključevanju v študentsko življenje. 

Kdo bo tvoj tutor?
Za kontakt tvojega tutorja piši na 
welcome@upr.si. https://www.upr.si/si/univerza-in-okolje/stipendijski-sklad-up/

NAMESTITEV

Študentski domovi UP ti bodo pomagali pri 
nastanitvi. 

Vlogo za pridobitev študentske sobe najdeš 
na tej povezavi sd.upr.si. 

Rok prijave:  16. 8. 2021

Piši na info@sd.upr.si 
ali 
pokliči na 05 61 17 507.

https://www.sd.upr.si/nastanitev_v_sd/razpis/ ŠTUDENTSKI SVETI

Poleg svojih formalnih zadolžitev na 
fakultetah in univerzi študentski sveti 
skrbijo še za obštudijsko dogajanje in 
organizacijo različnih dogodkov.
Tudi ti lahko postaneš član študentskega 
sveta in soustvarjaš univerzo.

Več na upr.si.https://www.upr.si/si/univerza/predstavitev/studentski-svet-univerze-na-primorskem/


