
VIRTUALNI POZDRAV ŠTUDENTOM

Pozdrav študentom dodiplomskega, magistrskega in dok-
torskega študija v novo študijsko leto 2020/21 ter 

pozdrav akademskemu zboru FUDŠ-ja

Nova Gorica, 25. 9. 2020

Dragi študentje, dobrodošli na FUDŠ!
Tudi letos bomo za vse prvič vpisane in študente višjih letnikov organizirali uvodna 
srečanja, kjer vas bomo podrobneje seznanili s študijskimi programi, predstavniki 
programov in tehničnimi ter učnimi študijskimi zadevami, katere nujno potrebujete 
za brezskrben začetek študija.

Zato Vas vabimo, da se nam v četrtek 1. 10. in v petek 2.10. 2020, pridružite na 
letošnji online izvedbi uvodnih dni.
Oba dogodka se začneta točno ob 17. uri!

Na dogodek vljudno vabimo tudi vse člane akademskega zbora Fakultete za 
uporabne družbene študije!

Zakaj vam toplo priporočamo, da se nam pridružite že na uvodnih dneh?

- zato, ker se vam želimo zahvaliti, da nam zaupate, da ste izbrali našo fakulteto,

- zato, ker boste imeli možnosti pridobiti različne koristne informacije, ki vam bodo
pomagale pri začetnih korakih na FUDŠ,

- zato, ker se boste seznanili z možnostjo sodelovanja v projektih za študente in
različnih dogodkih na FUDŠ, s katerimi si lahko pridobite neprecenljive izkušnje, itd

1. Pozdravni nagovor dekana prof. dr. Boruta Rončevića, prodekanje za študijske
in študentske zadeve doc. dr. Petre Kleindienst ter prodekanje za
znanstveno-raziskovalno delo doc. dr. Tamare Besednjak Valič.

2. Kratke predstavitve posameznih študijskih smeri z besedami vodij oddelkov.
prof. dr. Matej Makarovič, Vodja oddelka za uporabne družbene študije
doc. dr. Primož Rakovec, Vodja oddelka za psihoterapijo
prof. dr. Matevž Tomšič, Vodja oddelka za doktorski študij.

3. Nagovor predsednice študentskega sveta Petre Škabar.

YOUTUBE link do dogodka: https://www.youtube.com/watch?v=y6TbBUjpAQ4

1. Natali Vuk Birsa - Referat za študijske in študentske zadeve
Predstavitev pravilnikov, obrazcev, prijave na izpite, urniki, odgovori na pogosta
vprašanja.

2. Vodja kariernega centra Andreja Slejko Rojc
Predstavitev tutorskega sistema, Študentskega sveta ter ozaveščanje študentov o
pomenu aktivne participacije v odločevalskih procesih na fakulteti, informacije o
študijski praksi.

3. Vodja projektne pisarne mag. Jasmina Jakomin - Projektna pisarna
Erasmus, vključevanje študentov v projekte.

PROGRAM ČETRTEK 1. 10. 2020 -
VIRTUALNI POZDRAV ŠTUDENTOM (ob 17.00h)

PROGRAM  PETEK 2. 10. 2020 -
"NAJ TE MED ŠTUDIJEM NIČ NE PRESENETI" (ob 17.00h)

Vsem skupaj želimo uspešen začetek študijskega leta!

ZOOM povezava do dogodka: zoom.us/j/97722380158

* POMEMBNO: Petkov program je namenjen študentom prve in druge stopnje. Študentje 
doktorskega študija Sociologija boste uvodno srečanje imeli dne 10.10.2020.
Vabilo boste prejeli naknadno.

https://zoom.us/j/97722380158
https://www.youtube.com/watch?v=y6TbBUjpAQ4



