Smetanova ulica 17
2000 Maribor, Slovenija

ŠTUDIJSKO GRADIVO
Spoštovane študentke in študenti,
pred pričetkom študijskega leta 2017/2018 smo vam pripravili izjemno ugodno možnost
nabave študijskih gradiv, ki jih boste potrebovali pri opravljanju študijskih obveznosti
predmetov 1. letnika študijskega programa, na katerega ste se vpisali.
Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru imamo vpeljan podporni sistem za nakup
učbenikov in drugega učnega gradiva, ki se imenuje »Tisk po naročilu« (TPN) in v okviru
katerega si lahko naši študenti po zelo ugodnih cenah naročajo študijska gradiva. Povezavo do
TPN najdete na vstopni spletni strani Fakultete za strojništvo.
Ker vam želimo še dodatno olajšati prehod v študijske klopi, vam ponujamo nakup vseh
zahtevanih gradiv iz TPN za celotni 1. letnik z 10 % popustom. S tem boste dodatno privarčevali
in že na začetku leta pridobili nujno potrebna gradiva za nemoten študij. Prav tako vas moramo
opozoriti, da je lastno razmnoževanje (fotokopiranje) gradiv iz TPN prepovedano, saj gre za
kršenje avtorskih pravic.
TPN gradiva predmetov so označena na predmetnikih, ki jih prejmete ob vpisu. Pri določenih
predmetih bodo predavatelji predlagali dodatna gradiva, ki niso vključena v sistem TPN.
Nekatera bodo obvezna, druga priporočljiva. Opozarjamo tudi, da na interdisciplinarnih
študijskih programih Gospodarsko inženirstvo – Strojništvo in Mehatronika, niso vključena
gradiva, ki jih zahtevajo predavatelji na Ekonomsko-poslovni fakulteti oziroma Fakulteti za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko.
Ponujena študijska gradiva naročite preko naročilnice, ki vam jo pošiljamo ob tem dopisu,
oziroma jo najdete na spletni strani fakultete. Izpolnjeno in podpisano naročilnico boste
predali ob vpisu na fakulteto. Po elektronski pošti vas bomo obvestili, kdaj bo gradivo za vas
pripravljeno.
Plačilo izvedete na transakcijski račun Fakultete za strojništvo in je pogoj za prejem študijskega
gradiva. Podatki za plačilo so:
Izdajatelj računa:
Transakcijski račun:

Fakulteta za strojništvo
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
SI56 01100 6090102935

Sklic: SI 99
Namen nakazila: Študijsko gradivo za 1. letnik
V primeru, da v vašem imenu plačuje katera druga oseba, je v namenu nakazila potrebno
nujno dopisati za koga je izvršeno plačilo (priimek in ime študenta).
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Vrednost študijskih gradiv za posamezni študijski program je sledeča:
Vrednost paketa z
upoštevanim 10% popustom

Študijski program

(EUR z DDV)
UN Strojništvo - tuj jezik angleščina

69,75

UN Strojništvo - tuj jezik nemščina

71,10

VS Strojništvo

56,25

UN Gospodarsko inženirstvo – Strojništvo

70,65

UN Mehatronika - tuj jezik angleščina

44,10

UN Mehatronika - tuj jezik nemščina

45,45

VS Mehatronika

14,85

UN Tehniško varstvo okolja

46,35

VS Tehnologije tekstilnega oblikovanja – tuj jezik angleščina

50,40

VS Tehnologije tekstilnega oblikovanja – tuj jezik nemščina

46,80

Več informacij lahko dobite pri g. Bojanu Plescu (bojan.plesec@um.si, tel: 02 220 75 73).
Prepričani smo, da bodo nabavljena študijska gradiva za vas izjemno koristna, in da boste v
njih našli ogromno informacij in znanja, ki vam bodo olajšala študij.
Z lepimi pozdravi,
izr. prof. dr. Iztok Palčič
prodekan za izobraževalno dejavnost

Priloga: Naročilnica za študijsko gradivo 1. letnika
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Naročilnica za študijsko gradivo 1. letnika

Ime in priimek _________________________________________________
Ulica, hišna št. __________________________________________________
Poštna številka _________________________________________________
Kraj __________________________________________________________
E-pošta ________________________________________________________
Telefon ________________________________________________________

Študijski program (označite):
☐

1. letnik UN Strojništvo – tuj jezik ANG

☐

1. letnik UN Strojništvo – tuj jezik NEM

☐

1. letnik VS Strojništvo

☐

1. letnik UN Gospodarsko inženirstvo – strojništvo

☐

1. letnik UN Mehatronika – tuj jezik ANG

☐

1. letnik UN Mehatronika – tuj jezik NEM

☐

1. letnik VS Mehatronika

☐

1. letnik UN Tehniško varstvo okolja

☐

1. letnik VS Tehnologije tekstilnega oblikovanja – tuj jezik ANG

☐

1. letnik VS Tehnologije tekstilnega oblikovanja – tuj jezik NEM

Naročilnico oddate Referatu Fakultete za strojništvo.

Podpis:
____________________________
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