Univerza oziroma visokošolski zavod

Spletni naslov vašega zavoda

Datum informativnih dni

Specifične informacije v zvezi z informativnimi dnevi
Vse zainteresirane bi želeli povabiti na otvoritev zaključne razstave AVA0013, v torek 15.6.2021, ob
18.uri, v prostore akademije AVA, Trubarjeva 5, Ljubljana. Razstava bo na ogled do 25.6.2021.
Objava dogodka bo na naši spletni strani, kot na Facebook straneh:
https://www.facebook.com/institut.ava/
https://www.facebook.com/AvaAcademyOfVisualArts

Ali je potrebna
predhodna
najava?

Akademija za vizualne umetnosti - AVA

www.ava.si

12.02.2021; 13.02.2021;

Alma Mater Europaea - Akademija za ples, samostojni
visokošolski zavod

www.almamater.si

12.02.2021; 13.02.2021;

On-line info dnevi bodo potekali preko ZOOM. Možna je prijava tukaj:
https://www.almamater.si/vabljeni-na-informativne-dneve-n578

Da

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor

www.almamater.si

12.02.2021; 13.02.2021;

On - line informativni dnevi bodo potekali preko zoom. Možnost prijave do povezave je možna tukaj:
https://www.almamater.si/vabljeni-na-informativne-dneve-n578

Da

Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis
Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana

www.almamater.si

12.02.2021; 13.02.2021;

On - line info dnevi bodo potekali preko ZOOM. Možna je prijava tukaj:
https://www.almamater.si/vabljeni-na-informativne-dneve-n578

Da

B&B Visoka šola za trajnostni razvoj, samostojni visokošolski
zavod

www.bb.si

12.02.2021; 13.02.2021;
19.2.2021;

-12. 2. 2021 ob 10.00: h ps://arnes-si.zoom.us/j/94705429103
-12. 2. 2021 ob 16.30: h ps://arnes-si.zoom.us/j/94766231106
-13. 2. 2021 ob 9.00: h ps://arnes-si.zoom.us/j/98519469616
-19. 2. 2021 ob 16.30: h ps://arnes-si.zoom.us/j/93692386333

Ne

www.vspv.si

Individualno po
vnaprejšnjem dogovoru.
Kontakt: (01) 2444 214;

Zaradi epidemiološke slike v državi letošnji informativni dnevi potekajo malo drugače. Za vas smo
dosegljivi vsak delovni dan med 9. in 17. uro in z veseljem bomo z vami opravili individualni razgovor o
vsebini in zahtevnosti programa, o poteku izobraževanja in seveda vaših pričakovanjih, da skupaj
ugotovimo, ali je program primeren za vas. Rezervirajte si svoj termin na povezavi
https://www.vspv.si/sl/vpis/informativna-prijava ali nas pokličite na (01) 2444 214. Dobrodošli.

Da

B2 Visoka šola za poslovne vede, zavod

Ne

V letu 2021 z novim znanjem ustvarite nove priložnosti - zato se nam pridružite na online informativnem
dnevu, na katerem vam bomo predstavili unikatne študijske programe ter Dobin model online študija z
dvema mednarodnima akreditacijama in visokim nivojem celostne podpore.
Naši izkušeni svetovalci za študij vam bodo predstavili:

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije
Maribor

Prešernova ulica 1, 2000 Maribor

12.02.2021; 13.02.2021;
11. 2. 2021;

- posebnosti in prednosti študija na DOBA Fakulteti
- zakaj je online študij na DOBA Fakulteti najboljši
- potek online študija
- zanimive primere iz študija
- izkušnje naših študentov in diplomantov
- pogoje vpisa
- ugodne plačilne pogoje
Na voljo vam bomo tudi za vaša vprašanja.
Za spremljanje online informativnega dne potrebujete računalnik z dostopom do interneta. Informativni
dan pa boste lahko spremljali tudi preko mobilnih naprav.
Razpored informativni dni in vstop: https://www.fakulteta.doba.si/informativni-dnevi-in-svetovanja-zaizbiro-studija

Ne

Na ERUDIO Visokošolskem središču dajemo osrednji poudarek prenosu teoretskih znanj v prakso in
obratno, praktičnih izkušenj v študijski proces. S podporo strokovnjakov, ki izkazujejo ustrezno
znanstveno-raziskovalno delo z raznovrstnih področij, in priznanih podjetnikov z večletnimi izkušnjami v
gospodarstvu doma in mednarodno, študentom zagotavljamo znanja za reševanje poslovnih izzivov,
oblikovanje in realizacijo lastnih podjetniških idej, organizacijo dogodkov, storitev in produktov,
upoštevajoč načela trajnostnega razvoja in ravnanja z dediščino.
ERUDIO Visokošolsko središče ponuja dva dodiplomska visokošolska strokovna študijska programa:
PODJETNIŠTVO IN MEDNARODNO POSLOVANJE ter TRAJNOSTNI TURIZEM.
Bodoče študente vabimo, da virtualno obiščejo našo šolo, se sprehodijo skozi njene hodnike in pokukajo
v predavalnice, referat za študijske zadeve in ostale prostore: https://www.erudio.si/blog/e-informativnidnevi/
ERUDIO Visokošolsko središče

https://www.erudio.si/o-soli-evs

13.02.2021;12.02.2021;

Za vse informacije v povezavi s študijem in morebitna vprašanja, nas obiščite tudi na e-informativnih
dnevih!

Da

V petek, 12. 2. 2021, vas ob 11.00h pričakujemo na povezavi:
https://erudio.zoom.us/j/92779856055?pwd=cDN2T0IvWWFjNVFnVVRWWnVXejNkQT09 in ob 16.00h
na povezavi: https://erudio.zoom.us/j/99025873587?pwd=UWYwdVhnbVZXYXFpdW1WR3hSZGo3Zz09
Za vse, ki se informativnih dnevov ne morete udeležiti v petek, organiziramo informativni dan tudi v
soboto, 13. 2. 2021, ob 10.00h na povezavi:
https://erudio.zoom.us/j/95666777739?pwd=c0ZPOEI5RXhFN0Q4NW5ZV3V3TzJYQT09
Prijave na e-informativne dneve zbiramo na povezavi:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIwgrS1PvQu0c3iCprtKqo6B0c7gClSZz_0yNjubKLODyCXw/
viewform
Informativni dan bo potekal v virtualnem okolju MS Teams.
Povezava do srečanja:

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

http://www.fini-unm.si/

12.02.2021; 13.02.2021;

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetupjoin%2F19%3Ameeting_ZjkyMTg2YWMtMGIxMy00M2MzLTkyZTctNTg1MjZjZWM2YTc0%40thread.v2%2
F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220f529cfa-d84c-4795-bcfc735a2bec2ee9%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223f7c4d93-7c85-4a34-96d0c9ccc0f7c5b7%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=85deeb04-a3c7-4b6c8997-ff2ec1ce0262&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
Informativna dneva bosta potekala v petek, 12.2.2021 s pričetkom ob 16.00 in v soboto, 13.2.2021 s
pričetkom ob 9.00.

Ne

Informativne dneve bomo izvedli ob naslednjih terminih preko komunikacijskega orodja Zoom:
- 12. 2. 2020 ob 10.00
Povezava do dogodka: https://us02web.zoom.us/j/87164085845
Meeting ID: 871 6408 5845

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

www.fis.unm.si

12.02.2021; 13.02.2021;

- 12. 2. 2020 ob 17.00
Povezava do dogodka: https://us02web.zoom.us/j/83442738384
Meeting ID: 834 4273 8384

Ne

- 13. 2. 2020 ob 10.00
Povezava do dogodka: https://us02web.zoom.us/j/89200175914
Meeting ID: 892 0017 5914
V kolikor se informativnega dne ne boste mogli udeležiti, nas lahko pokličete na tel. 07 37 37 884 ali nam
pišete na referat@fis.unm.si. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja.
Fakulteta za komercialne in poslovne vede

dodiplomski@fkpv.si

12.02.2021;13.02.2021;3.6.
Informativni dnevi bodo potekali online. Prijave sprejemamo na spletni povezavi:
2021, 26.8.2021, 9.9.2021,
http://www.fkpv.si/bodoci-studentje/informativni-dnevi-2/
23.9.2021;

Da

Na informativnem dnevu vam bodo sodelavci in študenti predstavili naslednje študijske programe:
- visokošolski strokovni študijski program Mediji in komuniciranje
- magistrski študijski program Mediji in komuniciranje
- magistrski študijski program Strateško komuniciranje
Zagotovo boste na Informativnih dnevih spoznali vse značilnosti študijskih programov , vpisne pogoje,
potek študija, različne obštudijske dejavnosti fakultete ter možnosti zaposlitve po zaključku študija.
Fakulteta za medije

www.fame.si

12.02.2021; 13.02.2021;

Da
Svojo prijavo lahko oddate na povezavah
Petek 12. 2. 2021 ob 10h: https://bit.ly/2YHqA5W
Petek 12. 2. 2021 ob 17h: https://bit.ly/36yWu91
Sobota 13. 2. 2021 ob 10h: https://bit.ly/3rfPGF6
V kolikor se Informativnih dni ne morete udeležiti nas lahko pokličete ali pa nam pišete po elektronski
pošti: referat@fame.si

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu

www.fos-unm.si

12.02.2021; 13.02.2021;

Vljudno vas vabimo na Informativna dneva, ki bosta potekala v petek, 12. februarja 2021, ob 10. in 16.
uri in v soboto, 13. februarja 2021, ob 10. uri preko spletne povezave MS Teams: https://bit.ly/3jcy0rb.
Predstavili vam bomo našo fakulteto, študijski program Menedžment kakovosti prve stopnje ter vam
odgovorili na vsa vaša vprašanja.

Ne

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na tel. št. 059 074 164 ali nam pišete na info@fos-unm.si.
Se vidimo.
Fakulteta za pravo in poslovne vede

www.fppv.si

12.02.2021;13.02.2021;

dodatne informacije glede izvedbe so na voljo preko spletne povezave: https://www.katoliskiinstitut.si/dogodki/vabljeni-na-informativne-dneve-fppv-petek-12-in-sobota-13-februar

Da

Informativni dnevi bodo potekali preko aplikacije MS Teams. Povezava bo dostopna nekaj dni pred
dogodkom na naši spletni strani: www.ftpo.eu.
Na informativnih dnevih, v okviru katerih vam bomo predstavili informacije v zvezi s študijskimi
programi, obštudijskimi dejavnostmi in drugimi zanimivimi dejavnostmi fakultete ter o pestrih
zaposlitvenih možnostih, boste imeli priložnost, da se preko spleta srečate z našimi študenti, diplomanti
ter tudi delodajalci.
Slišali boste kaj o študiju na FTPO menijo naši diplomanti.
Fakulteta za tehnologijo polimerov

www.ftpo.eu

12.02.2021; 13.02.2021;

Informativni dnevi bodo potekali:
INFORMATIVNI DNEVI FTPO - 1. STOPNJA

Ne

⇒ v petek, 12. 2. 2021 ob 11:00 - 12:15
⇒ v petek, 12. 2. 2021 ob 16:00 - 17:15
⇒ v soboto, 13. 2. 2021 ob 10:00 - 11:15
INFORMATIVNI DNEVI FTPO - 2. STOPNJA
⇒ vinformativnem
soboto, 13. 2. 2021
9:00
- 10:00
Na
dnevuob
vam
bodo
sodelavci in študenti predstavili naslednje študijske programe:
- univerzitetni študijski program Socialni menedžment
- visokošolski strokovni študijski program Socialni menedžment
- visokošolski strokovni študijski program Psihosocialna pomoč
- magistrski študijski program Medkulturni menedžment
- magistrski študijski program Psihosocialno svetovanje
Zagotovo boste na Informativnih dnevih spoznali vse značilnosti študijskih programov , vpisne pogoje,
potek študija, različne obštudijske dejavnosti fakultete ter možnosti zaposlitve po zaključku študija.

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

www.fuds.si

12.02.2021;13.02.2021;

Svojo prijavo lahko oddate na povezavah
, . .
,
.
https://bit.ly/2YHqA5W
, . .
,
.
https://bit.ly/36yWu91
, . .
,
.
https://bit.ly/3rfPGF6

Da

V kolikor se Informativnih dni ne morete udeležiti nas lahko pokličete ali pa nam pišete po elektronski
pošti.
Fakulteta za uporabne družbene študije
Tel.št. (05)9073461
vpisi@fuds.si
Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

referat@fzsv.si

www.fzab.si

12.02.2021;

Informativni dan bo potekal preko ZOOM orodja ob 11.00 uri in 15.00 uri. Povezava bo objavljena na
straneh fakultete www.fzsv.si .

Ne

12.02.2021; 13.02.2021;

Informativni dnevi bodo potekali 12. 2. 2021 ob 10:00 uri in ob 15:00 uri za študijska programa prve
stopnje Zdravstvena nega (VS) in Fizioterapija (VS). Dne 13. 2. 2021 bo informativni dan ob 10:00 uri za
oba navedena programa. Povezava Zoom bo kreirana v prihodnjem tednu.
https://www.fzab.si/news/6192/23/Razpis-za-vpis-prvi-prijavni-rok-za-program-Zdravstvena-nega-VS/
https://www.fzab.si/news/6193/23/Razpis-za-vpis-prvi-prijavni-rok-za-program-Fizioterapija-VS/

Ne

Gea College - Fakulteta za podjetništvo

www.https://gea-college.si/

12.02.2021; 13.02.2021;
10.3., 20.5., 10.6., 19.8.,
2.9., 16.9., 13.10.;

IAM Visoka šola za multimedije, Ljubljana

info@iam.si

12.02.2021; 13.02.2021;

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

https://mfdps.si/

12.02.2021; 13.02.2021;
9.3.2021;

Informativni dnevi bodo potekali online. V kolikor bo prišlo do sprostitve ukrepov bomo informativne
dneve izvedli v živo, kar bomo vse prijavljene obvestili po telefonski pošti in preko klica. Informativni
dnevi bodo potekali, 12.2. med 10.00 in 11.00 uro ter med 17.00 in 18.00 uro. 13.2. med 10.00 in 11.00
uro. Vsi ostali informativni dnevi navedeni zgoraj pa bodo med 17.00 in 18.00 uro. Na informativne
dneve se prijavite tukaj - https://infodan.gea-college.si/
Informativni dnevi bodo potekali preko spleta.
Termini in prijave se nahajajo na spletni strani iam.si
Kandidate za vpis vabimo na online informativne dneve za univerzitetni študij Ekonomija v sodobni
družbi in visokošolski strokovni študij Poslovanje v sodobni družbi. Informativni dnevi bodo izvedeni
preko Zooma v petek, 12.2. ob 10.00 in 16.00, v soboto 13.2.2021 ob 10.00 ter v torek, 9.3.2021 ob
16.00. Prijava poteka tukaj: https://bit.ly/2MJPTl9 Vabimo pa vas tudi k ogledu predstavitvenega videa
na naslednji povezavi: https://bit.ly/3oNlU8U Za morebitna vprašanja smo dosegljivi na referat@mfdps.si

Da

Da

Da

Obiščite MLC Fakulteto za management in pravo Ljubljana na ONLINE GLAVNIH INFORMATIVNIH DNEVIH
in izvedeli boste, zakaj izbrati študij na MLC Ljubljana. Vljudno vabljeni v petek, 12. februarja 2021 ob 12.
in 17. uri ter
soboto, 13. februarja 2021 ob 11. uri.
Predstavili vam bomo VISOKOŠOLSKI in MAGISTRSKI PROGRAM Management in poslovno pravo ter
pojasnili vse o poteku študija in predavanj, izkušnjah naših študentov in predavateljev, praktičnem delu
izobraževanja, partnerskem in poslovnem okolju naše fakultete, zaposljivosti diplomantov in drugih
prednostih izobraževanja na MLC Ljubljana.
MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana

https://www.mlcljubljana.com/

12.02.2021; 13.02.2021;

Vsi, ki nas boste na informativnem dnevu obiskali ONLINE in izkazali zanimanje za študij pri nas, prejmete
DARILNI BON V VREDNOSTI 400 €, ki ga lahko uveljavite pri znižanem plačilu šolnine ob vpisu do 31.
marca 2021 (s tem si zagotovite mesto v skupini za študijsko leto 2021/2022), saj je število mest
omejeno!
Pravočasno si zagotovite Zoom povezavo na dogodek v želenem terminu in izpolnite prijavo na
spodnjem obrazcu.
Ker ne morete vi do nas, dovolite, da MLC Ljubljana pride k vam!
Prijave na dogodek, na https://www.mlcljubljana.com/glavni-informativni-dnevi-v-februarju-2021-namlc-ljubljana-online/.

Da

Evropska pravna fakulteta Nove univerze vas vljudno vabi na virtualne informativne dneve za
dodiplomski študij, ki bodo potekali v:
- petek, 12. 2. 2021, ob 12:00 in 15:00,
- soboto, 13. 2. 2021, ob 10:00.
Zaradi trenutne epidemiološke situacije bodo le-ti potekali “online”.
Povezave do “spletnih sob”, kjer bodo informativni dnevi potekali:
1. Informativni dan Evro-PF, 12.2.2021, ob 12:00
Join Zoom Meeting:
https://zoom.us/j/95128007520?pwd=dVhKTVEwWE5KdnNyeGVWQ1JjNjZlQT09
Meeting ID: 951 2800 7520
Passcode: 911789
Nova univerza Evropska pravna fakulteta

http://epf.nova-uni.si/

12.02.2021;13.02.2021;

Ne
2. Informativni dan Evro-PF, 12.2.2021, ob 15:00
Join Zoom Meeting:
https://zoom.us/j/92903158458?pwd=QTU1Q3RGZEtnNU42T21wVkkwc3BkZz09
Meeting ID: 929 0315 8458
Passcode: 793981
3. Informativni dan Evro-PF, 13.2.2021, ob 10:00
Join Zoom Meeting:
https://zoom.us/j/96584047218?pwd=ejdSdVBSOUVDeTdvTVBNNkNXVkpmQT09
Meeting ID: 965 8404 7218
Passcode: 196600
Lepo vabljeni!
Evropska pravna fakulteta Nove univerze

Spoštovani bodoči študentje,
Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze vas vljudno vabi na virtualne informativne dneve
za dodiplomski študij, ki bodo potekali v:
- petek, 12. 2. 2021, ob 10:00 in 17:00,
- soboto, 13. 2. 2021, ob 12:00.
Zaradi trenutne epidemiološke situacije bodo le-ti potekali “online”.

Nova univerza Fakulteta za državne in evropske študije

https://fds.nova-uni.si/

12.02.2021;13.02.2021;

Povezave do “spletnih sob”, kjer bodo informativni dnevi potekali:
1. Informativni dan FDŠ, 12.2.2021, ob 10:00
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91244563031?pwd=bE9oTnp4MTVlWGxQcE9xbzRSanh2dz09
Meeting ID: 912 4456 3031
Passcode: 118144
2. Informativni dan FDŠ, 12.2.2021, ob 17:00
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92541559533?pwd=a2JPdHJjSHR3UlY2K2lUeVUrMEE5QT09
Meeting ID: 925 4155 9533
Passcode: 882818
3. Informativni dan FDŠ, 13. 2. 2021, ob 12:00
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97665718070?pwd=RWxIaEdGQmM3czZ3dUhhaTllT0VqQT09
Meeting ID: 976 6571 8070
Passcode: 043309

Ne

Spoštovani bodoči študentje,
vljudno vas vabimo na virtualne informativne dneve Fakultete za slovenske in mednarodne študije, ki
bodo potekali preko aplikacije Zoom, v:
- petek, 12. 2. 2021, ob 16:00 in
- soboto, 13. 2. 2021, ob 11:00.
Zaradi trenutne epidemiološke situacije bodo le-ti potekali “online”.

Nova univerza Fakulteta za slovenske in mednarodne študije https://fsms.nova-uni.si/

12.02.2021;13.02.2021;

Povezave do “spletnih sob”, kjer bodo informativni dnevi potekali:
1. Informativni dan FSMŠ, 12.2.2021, ob 16:00
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/86388892190?pwd=cStLZW1WT2JsWmZya0JIWGN5WDNvUT09
Meeting ID: 863 8889 2190
Passcode: 214144

Ne

2. Informativni dan FSMŠ, 13.2.2021, ob 11:00
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/84378333285?pwd=aXFlOUI2aEdFdXdhNmxISEM0M1NBdz09
Meeting ID: 843 7833 3285
Passcode: 553838
Lepo vabljeni!

Podiplomska šola ZRC SAZU

Šola za risanje in slikanje

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije

Univerza na Primorskem Fakulteta za management

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze
Podiplomska šola ZRC SAZU izvaja samo podiplomski študij, razpis ni aktualen za srednješolce in
srednješolke.
Po objavi razpisa za vpis za študijsko leto 2021-22 na straneh eVŠ, bodo na spletnem naslovu Šole za
risanje in slikanje (www.arthouse-si.com) objavljeni tudi datumi informativnih dni, ki bodo na šoli in
www.arthouse-si.com
14. 5. 2021, 10. 9. 2021;
datumi dodatnih informativnih dni, ki bodo potekali online.
Opomba: razpis za vpis bo odprt do 30. 9. 2021. Do 1. 10. 2021 mora biti vpis zaključen.
Poleg predstavitev študijskih programov bomo obiskovalcem ponudili vse informacije v zvezi s prijavnovpisnim postopkom, bodoče brucke in bruci se bodo seznanili z možnostjo nastanitve v Študentskih
https://www.fhs.upr.si/sl/studij/vpisi-na-programe/informativni-dan
12.02.2021; 13.02.2021;
domovih UP, študenti pa bodo na voljo za klepet in vprašanja v zvezi s potekom študija, obštudijskimi
dejavnostmi, življenjem v Slovenskem primorju ...«
Poleg predstavitev študijskih programov bomo na UPFM obiskovalcem ponudili vse informacije v zvezi s
prijavno-vpisnim postopkom, bodoče brucke in bruci se bodo seznanili z možnostjo nastanitve v
Študentskih domovih UP, študenti pa bodo na voljo za klepet in vprašanja v zvezi s potekom študija,
obštudijskimi dejavnostmi, življenjem v Slovenskem primorju in še več. Povezave do dogodkov in
možnost prijave je objavljena tukaj: http://www.fmhttp://www.fm-kp.si/
12.02.2021; 13.02.2021;
kp.si/dogodki/INFORMATIVNI_DNEVI_za_dodiplomske_studijske_programe
https://ps-zrc-sazu.org/

maj, september;

Študijske programe bomo na UPFM predstavljali tudi v angleškem jeziku. Več informacij lahko najdete
tukaj: http://www.fmkp.si/en/events/Information_days_for_ACADEMIC_BACHELOR_programme_in_MANAGEMENT

Ne

Da

Ne

Ne

Ključna vprašanja, ki jih pred nas postavlja sodobni svet, so preveč zapletena, da bi nanje lahko
odgovorili z orodji zgolj ene znanstvene discipline. Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in
informacijske tehnologije (UP FAMNIT) smo zato zasnovali interdisciplinarne, med seboj prepletene in
raznolike študijske programe.

Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije

https://www.famnit.upr.si/en/

13.02.2021; 12.02.2021;

Vabimo vas, da se nam pridružite na Virtualnih informativnih dnevih 2021, kjer vam bodo profesorji in
študenti predstavili utrip življenja na fakulteti in prednosti naših programov.
Virtualni informativni dnevi na UP FAMNIT bodo potekali:
- v petek, 12. 2. 2021, ob 10.00 ter ob 15.00
- v soboto, 13. 2. 2021, ob 10.00 ter ob 15.00 (predstavitev v angleščini)

Da

Program in povezava do prijave na dogodek sta objavljena tukaj: https://www.famnit.upr.si/sl/bodocistudenti/informativni-dan

Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije - Turistica
www.turistica.si

12.02.2021; 13.02.2021;

Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

https://fvz.upr.si/informativni-dnevi/ 12.02.2021; 13.02.2021;

Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta

www.pef.upr.si

12.02.2021; 13.02.2021;
15.2.2021;

Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo

https://www.ag.uni-lj.si/

12.02.2021; 13.02.2021;

Univerza v Ljubljani Akademija za gledališče, radio, film in
televizijo

www.agrft.uni-lj.si

12.02.2021;

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

www.bf.uni-lj.si

12.02.2021; 13.02.2021;

Poleg predstavitev študijskih programov bomo obiskovalcem ponudili vse informacije v zvezi s prijavnovpisnim postopkom, bodoče brucke in bruci se bodo seznanili z možnostjo nastanitve v Študentskih
domovih UP, študenti pa bodo na voljo za klepet in vprašanja v zvezi s potekom študija, obštudijskimi
dejavnostmi, življenjem v Slovenskem primorju. Poleg študijskih programov v sloveščini, bomo izvedli
tudi predstavitev programa, ki ga izvajamo v angleškem jeziku.
»Poleg predstavitev študijskih programov bomo obiskovalcem ponudili vse informacije v zvezi s prijavnovpisnim postopkom, bodoče brucke in bruci se bodo seznanili z možnostjo nastanitve v Študentskih
domovih UP, študenti pa bodo na voljo za klepet in vprašanja v zvezi s potekom študija, obštudijskimi
dejavnostmi, življenjem v Slovenskem primorju ...«
Poleg predstavitev pedagoških in umetniških študijskih programov bodo obiskovalcem ponujene vse
informacije v zvezi s prijavno-vpisnim postopkom, bodoči bruci se bodo seznanili z možnostjo nastanitve
v Študentskih domovih UP, študenti pa bodo na voljo za klepet in vprašanja v zvezi s potekom študija,
obštudijskimi dejavnostmi, življenjem v Slovenskem primorju. Študijski programi Vizualne umetnosti in
oblikovanje, Socialna pedagogika, Predšolska vzgoja (izredni študij v Kopru, Novem mestu in Škofji Loki)
bodo predstavljeni tudi v ponedeljek, 15. februarja. Več informacij o programu:
www.pef.upr.si/bodoci_studenti.
https://www.ag.uni-lj.si/dogodki/ostali-dogodki/--1
Informativni dan bo potekal preko aplikacije ZOOM. Naslovi do predstavitev študijskih programov so na
naši spletni strani.
V petek, 12. februarja 2021, bo prvo srečanje ob 10. uri, drugo srečanje ob 15. uri, v soboto, 13.
februarja 2021, pa bo sledilo še tretje srečanje ob 10. uri. Ob navedeneih terminih bodo vzporedno
potekale predstavitve vseh devetih področij, ko vam bodo zaposleni in študenti na voljo za informacije in
vprašanja. Vsa srečanja bodo potekala v obliki spletnih predstavitev, ki bodo ponudila uporabne
informacije glede študija in priložnost, da se preko spleta srečate s predstavniki in študenti oddelkov in
študijev na Biotehniški fakulteti.
Vse informacije najdete na: https://www.bf.uni-lj.si/sl/novice/2021011511335758/razmisljate-o-vpisuna-biotehnisko-fakulteto-in-iscete-dodatne-informacije. Vljudno vabljeni!

Ne

Ne

Ne

Ne
Ne

Ne

Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta

http://www.ef.uni-lj.si/

12.02.2021; 13.02.2021;

Drage dijakinje, dragi dijaki,
v petek in soboto, 12. in 13. februarja 2021, bo Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani zopet odprla
svoja vrata na Informativnem dnevu, tokrat virtualno.
Informativni dan za dodiplomski študij bo potekal v živo po spletu:
- v petek, 12. februarja 2021, ob 10. uri – osrednja predstavitev v živo po spletu; takoj zatem pa
povabimo v klepetalnice info točk, kjer nas boste lahko vprašali vse, kar vas bo še zanimalo o študiju na
Ekonomski fakulteti.
- v petek, 12. februarja 2021, ob 15. uri – predvajanje posnetka dopoldanskega dogodka, takoj zatem pa
klepetalnice info točk v živo, kjer bomo našli vse odgovore na vaša vprašanja o študiju na EF.
- v soboto, 13. februarja, ob 10. uri – kratka predstavitev Ekonomske fakultete, takoj zatem pa
klepetalnica info točke v živo, kjer bomo ponovno na voljo za vsa vaša vprašanja o študiju na EF.

Da

Prosimo, da se za posamezni dogodek registrirate tukaj: https://mailchi.mp/ef.uni-lj.si/studij-naef#prijava2
Izvedeli boste vse informacije v zvezi s študijem na naši fakulteti in pestrih obštudijskih dejavnostih, ki jih
ponujamo. Vabljeni, da se nam pridružite in začutite »EF utrip«.
Več informacij o dodiplomskem študiju vam je na voljo na: http://www.ef.uni-lj.si/dodiplomsko

Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo

http://razstava.fa.uni-lj.si/vpis/

12.02.2021;13.02.2021;

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede

https://www.fdv.uni-lj.si/

12.02.2021; 13.02.2021;

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

http://fe.uni-lj.si

12.02.2021; 13.02.2021;

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo

http://www.ffa.uni-lj.si/

12.02.2021; 13.02.2021;

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

http://www.fgg.uni-lj.si/

12.02.2021; 13.02.2021;

Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo

https://www.fkkt.uni-lj.si

12.02.2021; 13.02.2021;

Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko

https://www.fmf.uni-lj.si/sl/

12.02.2021; 13.02.2021;

Vljudno vabljeni na Informativne dneve UL FA! Program se bo tokrat odvijal na spletu – preko
videokonference in YouTube povezave v treh ponovitvah - v petek, 12.2. ob 10h in 15h ter v soboto,
13.2. ob 10h. V živo vam bodo študij arhitekture in urbanizma najprej predstavili naš dekan in pedagogi,
nato pa boste lahko s pedagogi, študenti in referatom klepetali o vprašanjih, ki jih imate v zvezi z vpisom
in študijem pri nas.
Vse podatke o študiju na Fakulteti za arhitekturo UL in o poteku informativnih dni najdete na spletni
strani http://razstava.fa.uni-lj.si/vpis/.
Program informativnih dni na FDV: https://www.fdv.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/dogodki-inutrinki/napovednik-dogodkov/informativni-dnevi-za-dodiplomski-studij-2021
Informativni dan bomo izvedli na enak način, kot bi potekal v živo. Najprej bo predstavitev študija na
Fakulteti za elektrotehniko, nato pa (virtualni) ogled posameznih laboratorijev in eksperimentov.
Dijakom bodo na voljo tudi klepetalnice, v katerih bodo lahko vprašali vse, kar jih zanima.
Povezava do informativnih dnevov:
https://informativni-dnevi.si/park/ustanova/FELjubljana
Povezavo do Zoom telekonferenc in vse informacije dijaki lahko dobijo na:
http://www.ffa.uni-lj.si/studij ali med obvestili:
http://www.ffa.uni-lj.si/obvestila-in-informacije/obvestila/informativni-dan-ul-ffa-2021.
Podrobnejše informacije o informativnih dnevih najdete na povezavi: https://www.fgg.uni-lj.si/virtualniinformativni-dan-2021/.
Predstavitve bodo potekale ločeno za področja:
a.) gradbeništvo (UN) in operativno gradbeništvo (VS),
b.) geodezija in geoinformatika (UN) ter tehnično upravljanje nepremičnin (VS) in
c.) vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN).
Pošiljamo vam link do informacij v povezavi z Informativnima dnevoma na UL FKKT.
https://www.fkkt.uni-lj.si/sl/za-studente/za-studente/informativna-dneva-2021/
Informacije o informativnih dnevih bodo dostopne na spletni povezavi: https://www.fmf.unilj.si/sl/studij/informativni-dnevi-2021/.
Informativni dnevi bodo organizirani virtualno preko konferenčne platforme. Vse informacije so
dostopne na zgoraj navedenem linku.

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet

https://www.fpp.uni-lj.si/

Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko https://www.fri.uni-lj.si/

12.02.2021; 13.02.2021;
Konec maja za 2. stopnjo;

12.02.2021; 13.02.2021;

Povezave do online informativnih dni so postavljene na našo spletno stran https://www.fpp.unilj.si/dogodki-in-obvestila/2021020114123326/informativni-danPredstavitve študijskih programov Fakultete za računalništvo in informatiko UL bodo potekale virtualno,
in sicer:
– v petek, 12. februarja 2021, ob 11.00 in 15.30, ter
– v soboto, 13. februarja 2021, ob 10.00.

Ne

Ne

Povezave do avdio-video konferenc bodo objavljene na spletni strani:
https://www.fri.uni-lj.si/sl/virtualni-informativni-dan
https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/fakulteta/informativni-dnevi-2021/
Univerza v Ljubljani Fakulteta za socialno delo

https://www.fsd.uni-lj.si/slo/

12.02.2021; 13.02.2021;

Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo

WWW.FS.UNI-LJ.SI

12.02.2021; 13.02.2021;

Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport

https://www.fsp.uni-lj.si/

12.02.2021; 13.02.2021;

Predstavitve bodo preko Zoomna potekale v petek 12.02.2021 ob 10.00 in 15.00 ter v soboto
13.02.2021 ob 10.00.
Po predstavitvi bodo obiskovalci in obiskovalke lahko poklepetali tudi s študentkami in študenti.
Vse informacije najdete na povezavi: https://www.fs.unilj.si/arhiv_sporocil/2021020511452422/PESTER%20PROGRAM%20NA%20INFORMATIVNIH%20DNEVIH%
20FS%20UL/
Povezava do virtualnega informativnega dne bo objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani,
Fakultete za šport (https://www.fsp.uni-lj.si/) in na FB profilu
(https://www.facebook.com/fakultetazasport/).
Informativni dnevi na Fakulteti za upravo bodo potekali:

Ne

Ne

Ne

v petek, 12. februarja 2021:
- ob 11. uri in ob 16. uri na Zoom povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/93613178528
Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo

http://www.fu.uni-lj.si/

12.02.2021; 13.02.2021;

v soboto, 13. februarja 2021:
- ob 11. uri na Zoom povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/97600726983

Ne

Po uradnih predstavitvah bomo v klepetalnicah na razpolago tudi za odgovore na vaša vprašanja.

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta

https://www.ff.uni-lj.si/

12.02.2021;13.02.2021;

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta

www.mf.uni-lj.si

12.02.2021;

Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta

https://www.ntf.uni-lj.si/

12.02.2021;13.02.2021;

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta

www.pef.uni-lj.si

12.02.2021;13.02.2021;

Več na www.fu.uni-lj.si.
Informativni dan za dodiplomske študijske programe (1. stopnja) bo na Univerzi v Ljubljani, Filozofski
fakulteti potekal v petek in soboto (12. in 13. februarja 2021). Vsa gradiva (predstavitveni zborniki,
brošure, termini predstavitev po študijskih programih s povezavami na spletne predstavitve in druga
gradiva) so v pripravi in bodo objavljena na spletni strani v nadaljevanju: https://www.ff.unilj.si/informativni-dnevi-na-filozofski-fakulteti-2021

Ne

Ne
Letošnje predstavitve študijskih programov s področij geologije, geotehnologije, rudarstva in okolja,
materialov in metalurgije, tekstilstva, oblikovanja tekstilij in oblačil in grafike bodo potekale preko Zoom
povezav, ki so objavljene na spletni strani fakultete tako v petek, 12. februarja kot tudi v soboto, 13.
februarja 2021. Dobrodošli!
Informativni dnevi bodo potekali v petek, 12. 2. 2021 ob 10.00 in ob 15.00 ter v soboto, 13. 2. 2021 ob
10.00. Potekali bodo v spletnem orodju ZOOM, povezave pa bodo objavljene na spletni strani in
socialnih omrežjih fakultete.

Ne

Ne

Informativni dnevi Pravne fakultete Univerze v Ljubljani bodo potekali preko naslednjega spletnega
naslova:
http://www.pf.uni-lj.si/aktualno/informativni-dan-2021/
Univerza v Ljubljani Pravna fakulteta

http://www.pf.uni-lj.si/

12.02.2021; 13.02.2021;

Univerza v Ljubljani Teološka fakulteta

https://www.teof.uni-lj.si

12.02.2021; 13.02.2021;

Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta

https://www.vf.uni-lj.si/

12.02.2021;

Univerza v Ljubljani Zdravstvena fakulteta

dekanat@zf.uni-lj.si

12.02.2021; 13.02.2021;

Univerza v Mariboru Ekonomsko-poslovna fakulteta

www.epf.um.si

12.02.2021; 13.02.2021;

Informativni dnevi na Pravni fakulteti UL bodo potekali v petek, 12. 2. 2021, in v soboto, 13. 2. 2021.
Predstavitev Pravne fakultete UL in študija prava ter ostale vsebine in spletne povezave bodo dostopne
preko navedenega spletnega naslova. V vnaprej objavljenih terminih bodo na daljavo potekale tudi
klepetalnice s predstavniki študentov in zaposlenih na Pravni fakulteti UL, kjer bodo dijaki, bodoči
študentke in študenti, lahko podajali vprašanja, povezana s študijem na Pravni fakulteti Univerze v
Ljubljani.
Informativni webinarji o programih in vpisu na UL Teološko fakulteto bodo potekali v petek, 12.2.2021,
ob 10.00 uri in 15.00 uri ter v soboto, 13.2.2021, ob 10.00 uri. Vstopno mesto: https://www.teof.unilj.si/informativni-dan-2021.
Vabimo vas na spletno okroglo mizo in sicer: v četrtek 11.2.2021, ob 19.00 uri, na temo "Teologi v
družbi" ter
v petek 12.2.2021, ob 19.00 uri, na temo "Poklicanost in duhovnik danes". Več informacij in dostop do
dogodkov najdete na spletni strani UL Teološke fakultete: https://www.teof.uni-lj.si/.

Vse informacije glede informativnega dne na Veterinarski fakulteti UL bodo objavljene na naslednjem
spletnem naslovu: https://www.vf.uni-lj.si/informativni-dan
Predstavitve študijskih programov bodo potekale 12. februarja ob 10. in 15. uri ter v soboto, 13.
februarja ob 9. uri. V petek, 12. februarja ob 11. uri, bo za vsa vprašanja na voljo Služba za študijske
zadeve.
Vse povezave bodo objavljene na spletnem naslovu: https://www.zf.uni-lj.si/si/arhiv-obvestilsplosno/751-informativni-dnevi-2021
Informativni dnevi Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru bodo potekali na spletnem
naslovu https://informativni.epf.um.si. Vljudno vabljeni!
Povezava: https://informativni.feri.um.si

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Dobrodošli v svet FERI. Dobrodošli v svojo prihodnost. Izbira študija je ena najpomembnejših življenjskih
odločitev, zato naše študijske smeri ponujajo odgovor sedanjosti na prihodnost. Spoznajte možnosti, ki
jih ponuja svet najsodobnejših tehničnih znanj, vizionarskega razvoja, mednarodne uveljavljenosti in
praktičnih znanj. Z več kot 2000 študenti in več kot 300 zaposlenimi smo mednarodno priznana
raziskovalna in izobraževalna ustanova.
Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko

https://feri.um.si

12.02.2021; 13.02.2021;

Letošnji Informativni dnevi FERI vas vabijo v virtualno okolje, kjer boste dobili vse potrebne informacije
za lažjo odločitev o izbiri svojega študija. Pridružite se nam, spoznajte naše študijske programe,
profesorje, asistente, raziskovalne projekte in utrip naše fakultete. Pridite na enega izmed spletnih
informativnih dni in spoznajte možnosti, ki se odpirajo vaši prihodnosti.
V vsakem terminu Informativnih dni FERI vam bomo predstavili vse ključne informacije o vpisu na našo
fakulteto. Spoznali boste študijske programe, ki bodo postali vaša prva izbira. Predstavitve bodo
potekale v živo v okolju MS Teams. Spoznajte FERI skozi virtualni sprehod, na spletnem sejmu ali na
posebni spletni strani, namenjeni vpisu.

Ne

Zaradi trenutnih razmer v Sloveniji bomo študij na fakulteti in oba prvostopenjska študijska programa
predstavili na daljavo, v obliki spletnih dogodkov v okolju MS Teams.
e-Informativni dnevi bodo potekali:
-v petek, 12. februarja ob 10. uri in 15. uri ter
-v soboto,13. februarja ob 10. uri.

Univerza v Mariboru Fakulteta za energetiko

www.fe.um.si

12.02.2021;13.02.2021;

Univerza v Mariboru Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo
https://www.fgpa.um.si/
in arhitekturo

12.02.2021; 13.02.2021;

Univerza v Mariboru Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
fkkt.um.si
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
http://www.fkbv.um.si/index.php

12.02.2021; 13.02.2021;
12.02.2021; 13.02.2021;

Program spletnih informativnih dni:
- Uvodni nagovor: izr. prof. dr. Sebastijan Seme, v. d. dekana;
- Predstavitev študija in študijskih programov FE UM: red. prof. dr. Jurij Avsec, prodekan za
izobraževalno dejavnost;
- Predstavitev Študentskega sveta FE UM in obštudijskih dejavnosti: Klemen Srpčič, prodekan za
študentska vprašanja;
- Predstavitev prijavno – sprejemnega in vpisnega postopka: Nataša Sokač, vodja referata za študentske
zadeve;
- Virtualni ogled Inštituta za energetiko FE UM: izr. prof. dr. Sebastijan Seme, v. d. dekana;
- Odgovori na vprašanja udeležencev informativnih dni.
Na dogodkih se nam lahko pridružite s klikom na spodnje povezave:
v petek, 12. februarja 2021 ob 10.00 (dostop na povezavi https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmEzYWQ1NTEtMTNjOC00Y2I3LTliMmYtZjU5MmQ0ZjVhZDk1%40thread.v2/0?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95bee669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22c7f99d32-f24f-48e7-866e-dbb782dd309c%22%7d),
v petek, 12. februarja 2021 ob 15.00 (dostop na povezavi https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzE1MzE0NTYtYTkxYy00ZDc0LThjNjItNDYwZTEyMTNkNjdl%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95bee669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22c7f99d32-f24f-48e7-866e-dbb782dd309c%22%7d) ter
v soboto, 13. februarja 2021 ob 10.00 (dostop na povezavi https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NzY5OTA0NDUtODA2ZC00YTcwLThhNmMtMjI3OTVlODU3YWVk%40thread.v2/0?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95bee669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%22c7f99d32-f24f-48e7-866e-dbb782dd309c%22%7d).
Informacije v zvezi s potekom informativnih dni najdete na spletni strani:
https://informativni.fgpa.um.si/
V petek in soboto bodo ob predvidenih terminih (ob 10.00 in 15.00 uri) potekale skupne uvodne
predstavitve Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, ki jim bodo sledile ločene
predstavitve 4 študijskih programov, ki jih fakulteta ponuja - gradbeništvo (UN, VS), gospodarsko
inženirstvo UN, prometno inženirstvo (UN in VS) in arhitektura (UN). V petek in soboto ob 12.00 uri, bo
na voljo klepetalnica v živo s študenti vseh študijskih programov. Vljudno vabljeni k obisku !
https://informativni.fkkt.um.si/

Da

Da

Da
Ne

Vemo, da odločitev za študij in kasnejšo poklicno pot ni lahka. Zato je izredno pomembno, da se odločite
za področje študija, ki vam bo omogočalo izpolnjevanje vaših osebnih ciljev ter vam zagotovilo kvalitetno
življenje in uspešno poklicno prihodnost.
Univerza v Mariboru Fakulteta za logistiko

info.fl@um.si

12.02.2021; 13.02.2021;

Potrudili se bomo, da vam študij logistike in Fakulteto za logistiko predstavimo na zanimiv in predvsem
realističen način, brez neosnovanih obljub.

Ne

Več informacij na: https://fl.um.si/informativni-dnevi/
Univerza v Mariboru Fakulteta za naravoslovje in matematiko https://www.fnm.um.si/

12.02.2021; 13.02.2021;

Ne

Na posamezne termine informativnih dni se lahko prijavite preko spletne povezave:
https://1ka.arnes.si/a/11229 in posredovane vam bodo podrobnosti za priključitev na on-line dogodek.
Univerza v Mariboru Fakulteta za organizacijske vede

www.fov.um.si

12.02.2021; 13.02.2021;

Da
Dva dni pred dogodkom bo povezava objavljena tudi na spletni strani:
https://studiraj.fov.um.si/studenti_studij.html

Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo

https://www.fs.um.si/

12.02.2021; 13.02.2021;

Univerza v Mariboru Fakulteta za turizem

www.ft.um.si

12.02.2021; 13.02.2021;

Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede

https://www.fvv.um.si/

12.02.2021;13.02.2021;

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede

https://informativni.fzv.um.si

12.02.2021;13.02.2021;

Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta

http://ff.um.si

12.02.2021;13.02.2021;

Univerza v Mariboru Medicinska fakulteta
Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta

https://www.mf.um.si/si/
https://pef.um.si/

12.02.2021;13.02.2021;
12.02.2021;13.02.2021;

Univerza v Mariboru Pravna fakulteta

https://www.pf.um.si/

12.02.2021;13.02.2021;

https://informativni.fs.um.si/
Na tem linku so vsi potrebni podatki v zvezi z Informativnimi dnevi (12.- 13. 2. 2021)
Fakulteta za turizem UM vas vabi na spletne informativne dneve, ki bodo potekali v petek, 12.2. ob 10.
in 15. uri ter v soboto, 13.2.2021 ob 10. uri. Predstavili vam bomo sodobna dodiplomska programa
turizma –Sodobne turistične prakse in Turizem: sodelovanje in razvoj. Po spletnih predstavitvah bomo
izvedli tudi zabavni nagradni kviz in bili za vas na voljo v tematskih video klepetalnicah. Lepo vabljeni!
Več informacij na: www.ft.um.si.
Neposredne povezave do posameznega dogodka:
- petek, 12. 2. 2021 ob 10. uri – povezava 1:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a61f205a38de54378ad98f7309df684d0%40thread.tacv2/1612425914256?context=%7b%22Ti
d%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%228d931e11-1020460f-90cd-b866c62c2664%22%7d
- petek, 12. 2. 2021 ob 15. uri – povezava 2:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a61f205a38de54378ad98f7309df684d0%40thread.tacv2/1612425961682?context=%7b%22Ti
d%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%228d931e11-1020460f-90cd-b866c62c2664%22%7d
- sobota, 13. 2. 2021 ob 10. uri – povezava 3:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a61f205a38de54378ad98f7309df684d0%40thread.tacv2/1612426003596?context=%7b%22Ti
d%22%3a%228ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac%22%2c%22Oid%22%3a%228d931e11-1020460f-90cd-b866c62c2664%22%7d
______________
*** Opomba: Možna podvojitev spletnega obrazca zaradi tehničnih težav.
Informativni dnevi bodo potekali v obliki spletnih dogodkov v okolju Microsoft Teams. Več informacij na:
informativni.fvv.um.si

Da

Ne

Ne
Ne

Povezave na dogodek bo narejena v torek po sestanku. Informativni dnevi bodo potekali tako, da bo
najprej skupen del za vse dijake, potem pa se razdelijo po oddelkih.
/
https://informativni.pef.um.si
Želite študirati pravo, na fakulteti, ki je na Timesovi lestvici v sklopu Univerze v Mariboru, na
znanstvenem področju prava najbolje ocenjena v Sloveniji? Kjer vam znanje predajajo profesorji, ki so
hkrati uveljavljeni pravni strokovnjaki doma in v tujini? In kjer študentje dosegajo odlične rezultate na
prestižnih domačih in mednarodnih tekmovanjih?
Nahajamo se v samem središču Maribora, le 30 metrov od študentskih domov in Mestnega parka. Ob
majhnem, a zelo domačem kolektivu imamo vzpostavljeno tudi tutorsko mrežo, kjer študentje pomagajo
študentom. Pridite in se vpišite na Pravno fakulteto Univerze v Mariboru.
Obiščite spletno stran https://informativni.pf.um.si in pobrskajte po zanimivih vsebinah.
Se vidimo na spletnih INFORMATIVNIH DNEVIH 2021!

Ne
Ne
Ne

Da

Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in
informatiko

https://fei.uni-nm.si/

Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vedehttps://fpuv.uni-nm.si/

12.02.2021; 13.02.2021;

Informativni dnevi bodo potekali v okolju MS Teams, prek povezave
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTdkZWZmZjgtMDE0YS00Y2UxLWIyYTUtMDA1NGMzM2RlODIw%40thread.v2/0?co
ntext=%7b%22Tid%22%3a%22335be4ea-025c-437b-9ef714ff515b3034%22%2c%22Oid%22%3a%225aef2a0b-312b-4673-8038-4472484ca6ca%22%7d

12.02.2021; 13.02.2021;

Ne

Ne
Vabljeni k vpisu v:
- VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI
Obseg programa: 180 po ECTS (3 leta)
Področje študija po KLAUSIUS: strojništvo in obdelava kovin (drugo)
Strokovni naslov: diplomirani inženir strojništva (VS)
diplomirana inženirka strojništva (VS)

Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo

https://fs.uni-nm.si/

12.02.2021; 13.02.2021;

INFORMATIVNO MESTO IN INFORMATIVNI DNEVI
Informativni dnevi bodo potekali online preko programskega orodja MS Teams, in sicer v:
- petek, 12. 2. 2021 ob 10. uri za redni študij,
- petek, 12. 2. 2021 ob 16. uri za redni študij in izredni študij,
- soboto, 13. 2. 2021 ob 10. uri za redni študij in izredni študij.
Povezave za udeležbo na online informativnih dnevih so objavljeni na spletni strani fakultete:
https://fs.uni-nm.si/novice/1438/vabljeni_na_e_informativne_dneve_12_in_13_februar_2021/

Ne

NAČIN PRIJAVE IN PRIJAVNI ROKI
Prijave potekajo preko portala eVŠ
Prijavni roki za državljane Republike Slovenije in državljane članic EU:
1. prijavni rok: od 16. 2. 2021 do 19. 3. 2021,
2. prijavni rok: od 20. 8. 2021 do 27. 8. 2021,
3. prijavni rok: od 23. 9. 2021 do 24. 9. 2021 do 12. ure.

Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede

https://fzv.uni-nm.si/

12.02.2021;13.02.2021;

Univerza v Novi Gorici Akademija umetnosti

http://www.ung.si/sl/studij/akademija-umetnosti/
12.02.2021;13.02.2021;

Vljudno vas vabimo na online informativni dan, ki bo potekal 12. in 13. februarja 2021, v okolju MS
Teams. Povezave za informativne predstavitve programov:
- Visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega,
- Visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija,
- Visokošolski strokovni študijski program Fitoterapija,
so objavljene na povezavi: https://fzv.uni-nm.si/novice/1501/informativni_dan/
Informativni dnevi Akademije umetnosti se izvajajo v sklopu Informativnih dnevov Univerze v Novi
Gorici, tokrat prvič v obliki dogodkov v živo kot tudi spletnih stojnic z gradivi.
Povezava na vstopno točko Informativnih dnevov UNG in virtualne stojnice Akademije umetnosti:
http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/
Povezava na seznam dogodkov v živo, ki jih je pripravila Akademija umetnosti UNG:
http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/au-v-zivo/
(dostop s povezavami do dogodkov prejmete po oddaji spletne prijavnice ob seznamu dogodkov)
Predstavitve v živo v angleškem jeziku se bodo odvijale 15. 2. 2021 (več na www.ung.si).

Ne

Ne

Informativni dnevi Fakultete za humanistiko se izvajajo v sklopu spletnih Informativnih dnevov Univerze
v Novi Gorici, prvič v obliki predstavitev v živo kot tudi spletnih stojnic z gradivi.
Povezava do vstopne točke Informativnih dnevov UNG in stojnice fakultete:
http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/
Univerza v Novi Gorici Fakulteta za humanistiko

http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-humanistiko/
12.02.2021; 13.02.2021;

Ne
Povezava do seznama predstavitev v živo, ki jih bo izvedla fakulteta:
http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/fh-v-zivo/
(povezave do spletnih dogodkov prejemete po oddaji spletnega obrazca)
Predstavitve v angleškem jeziku bo fakulteta izvedla 15. 2. 2021 (več na www.ung.si).
Informativni dnevi Fakultete za naravoslovje se izvajajo v sklopu spletnih Informativnih dnevov Univerze
v Novi Gorici, prvič v obliki predstavitev v živo kot tudi spletnih stojnic z gradivi.
Povezava do vstopne točke Informativnih dnevov UNG in stojnice fakultete:
http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/

Univerza v Novi Gorici Fakulteta za naravoslovje

http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-naravoslovje/
12.02.2021; 13.02.2021;

Povezava do seznama predstavitev v živo, ki jih bo izvedla fakulteta:
http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/fn-v-zivo/
(povezave do spletnih dogodkov prejemete po oddaji spletnega obrazca)

Ne

Predstavitve v angleškem jeziku bo fakulteta izvedla 15. 2. 2021 (več na www.ung.si).
Informativni dnevi Fakultete za podiplomski študij se izvajajo v sklopu spletnih Informativnih dnevov
Univerze v Novi Gorici, prvič v obliki spletnih stojnic z gradivi in možnostjo individualnih terminov
predstavitev študijskih programov.
Univerza v Novi Gorici Fakulteta za podiplomski študij

12.02.2021; 13.02.2021;
http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-podiplomski-studij/
termini individualnih
predstavitev po dogovoru;

Povezava do vstopne točke Informativnih dnevov UNG in stojnice fakultete:
http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/

Ne

Kontakti za dogovore glede individualnih terminov predstavitev študijskih programov:
http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/fps-stik-z-nami/
Informativni dnevi Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo se izvajajo v sklopu spletnih Informativnih
dnevov Univerze v Novi Gorici, prvič v obliki predstavitev v živo kot tudi spletnih stojnic z gradivi.
Povezava do vstopne točke Informativnih dnevov UNG in stojnice fakultete:
http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/
Univerza v Novi Gorici Fakulteta za vinogradništvo in
vinarstvo

http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-vinogradnistvo-in-vinarstvo/
12.02.2021;13.02.2021;
Povezava do seznama predstavitev v živo, ki jih bo izvedla fakulteta:
http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/fvv-v-zivo/
(povezave do spletnih dogodkov prejemete po oddaji spletnega obrazca)
Predstavitve v angleškem jeziku bo fakulteta izvedla 15. 2. 2021 (več na www.ung.si).

Ne

Informativni dnevi Fakultete za znanosti o okolju se izvajajo v sklopu spletnih Informativnih dnevov
Univerze v Novi Gorici, prvič v obliki predstavitev v živo kot tudi spletnih stojnic z gradivi.
Povezava do vstopne točke Informativnih dnevov UNG in stojnice fakultete:
http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/
Univerza v Novi Gorici Fakulteta za znanosti o okolju

http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-znanosti-o-okolju/
12.02.2021; 13.02.2021;

Povezava do seznama predstavitev v živo, ki jih bo izvedla fakulteta:
http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/fzo-v-zivo/
(povezave do spletnih dogodkov prejemete po oddaji spletnega obrazca)

Ne

Predstavitve v angleškem jeziku bo fakulteta izvedla 15. 2. 2021 (več na www.ung.si).
Informativni dnevi Poslovno-tehniške fakultete se izvajajo v sklopu spletnih Informativnih dnevov
Univerze v Novi Gorici, prvič v obliki predstavitev v živo kot tudi spletnih stojnic z gradivi.
Povezava do vstopne točke Informativnih dnevov UNG in stojnice fakultete:
http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/
Univerza v Novi Gorici Poslovno-tehniška fakulteta

http://www.ung.si/sl/studij/poslovno-tehniska-fakulteta/
12.02.2021; 13.02.2021;

Povezava do seznama predstavitev v živo, ki jih bo izvedla fakulteta:
http://www.ung.si/sl/studij/informativni-dnevi/ptf-v-zivo/
(povezave do spletnih dogodkov prejemete po oddaji spletnega obrazca)

Ne

Predstavitve v angleškem jeziku bo fakulteta izvedla 15. 2. 2021 (več na www.ung.si).
Visoka šola na Ptuju

http://vsp.scptuj.si/

12.02.2021; 13.02.2021;
3.6.2021, 9.9.2021;

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled

https://www.vs-bled.si/

12.02.2021; 13.02.2021;

Na spletni povezavi http://vsp.scptuj.si/?page_id=8172 bo objavljena povezava do virtualnega
informativnega dne.
petek https://zoom.us/j/93417810654?pwd=UHZ5WHV6Qmc4MjlEUUNKc1RGT1hEdz09
sobota https://zoom.us/j/94951555687?pwd=OW1mc1l4SDJVenFIREVEREN1Z1Nhdz09
Vabilo in obvestilo glede informativnih dni

Ne
Ne

Zaradi izrednih razmer ob pojavu epidemije koronavirusa se bodo informativni dnevi izvedli na daljavo
preko povezave:
https://zoom.us/j/91977695916?pwd=NWw0RW1aWUJYRHJmaURDZEdya1FjUT09
Visoka šola za proizvodno inženirstvo, Celje

www.vspi.si

12.02.2021;13.02.2021;

Ne
Informativna dneva bosta:
– petek, 12. 2. 2021, ob 16. uri;
– sobota, 13. 2. 2021, ob 10. uri;
Vljudno vabljeni!

Visoka šola za računovodstvo in finance, Ljubljana

www.vsr.si

15. 2.2021 ob 16. uri,
15. 3.2021 ob 16. uri,
12. 4. 2021 ob 16. uri,
17. 5. 2021 ob 16. uri,
14. 6. 2021 ob 16. uri ,
13. 9. 2021 ob 16. uri;
13.02.2021;

https://www.vsr.si/informativni-dnevi-v-letu-2021/

Da

https://vist.si/informativni-dnevi

Visoka šola za storitve v Ljubljani

https://vist.si/

12.02.2021; 13.02.2021;
17.06.2021, 2.09.2021,
16.9.2021;

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

www.vsgrm.unm.si

12.02.2021; 13.02.2021;

Visoka šola za varstvo okolja

www.vsvo.si

12.02.2021; 13.02.2021;

Visoka zdravstvena šola v Celju

www.vzsce.si

12.02.2021; 13.02.2021;

Visokošolski zavod Fizioterapevtika

www.fizioterapevtika.si

12.02.2021; 13.02.2021;

Informativni dan za naša študije kozmetike 1. in 2. stopnje ter fotografije, 1. stopnje bo 12. 2. ob 12h in
17h, 13. 2. ob 10h. Informativni dan za študij podologije, 1. stopnje pa bo 13.2. ob 10h.
Informativni dan bo potekal na daljavo. Prosimo, da se za udeležbo prijavite na zgornji povezavi, nekaj
dni pred dogodkom vam bomo poslali povezavo do srečanja, ki bo potekalo v okolju MS Teams.
Veselimo se srečanja z vami!
Informativne dneve bomo izvedli preko spleta z uporabo orodja MS TEAMS, v sodelovanju z Višjo
strokovno šolo Grm Novo mesto.
https://us02web.zoom.us/j/2614734854
Na info dnevu bomo s prezentacijo predstavili šolo in program, predvajali predstavitveni film, sodelovali
bomo dekan, vodja referata, profesorji in študenti. Predvidevamo enourni dogodek, ki ga bomo tudi
posneli, da bo dostopen kasneje tistim, ki se ga ne bodo mogli udeležiti on-line.
Prijava na informativni dan na povezavi: https://forms.gle/X1JiRAnYKR3JCt3j7.
Informativni dan bo potekal na povezavi: https://zoom.us/j/6518275931.
Celodnevna Zoom povezava na informativni dan:
Dan 1: https://us02web.zoom.us/j/86572667540?pwd=ZTdCRUtFTjVHbTlwVDFacWVSYXFPQT09
Dan 2: https://us02web.zoom.us/j/87289245359?pwd=NGlxWkx0RDM0Y08rUnBQY21IWG9oQT09
Uradni del bo prvi in drugi dan potekal ob 10.00 in 16.00 uri, za informacije pa bomo na voljo tekom
celega dneva.

Da

Ne

Ne

Da

Ne

