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UVAJALNI TEČAJ S PODROČJA
MATEMATIKE, MEHANIKE/STATIKE IN TRDNOST, TEHNIŠKE DOKUMENTACIJE

Spoštovane študentke in študenti,
pred pričetkom študijskega leta 2022/2023 smo vam pripravili možnost udeležbe na treh uvajalnih
tečajih s področja matematike, mehanike/statika in trdnost ter tehniške dokumentacije. Uvajalni
tečaji so namenjeni tistim, ki smatrate, da vaša znanja z naštetih področij niso na dovolj visokem nivoju,
da bi lahko brez večjih težav opravljali predmete 1. in 2. letnika na izbranih študijskih programih
Fakultete za strojništvo. Prihajate iz različnih srednjih šol, gimnazij oziroma tehniških srednjih šol, kjer
je raven osvajanja znanj s ponujenih področij zelo različna. Prav tako skozi čas na fakulteti pozorno
spremljamo, pri katerih predmetih imajo naši študenti največ težav ob pričetku študija in kasneje, ko
so omenjena področja tudi pogoj za napredovanje v višji letnik.
Vsebine uvajalnih tečajev najdete na vstopni spletni strani Fakultete za strojništvo. Ob opisu vsebin
smo prav tako navedli nivo pričakovanega znanja za nemoten študij od oktobra dalje. Izberete lahko
posamezni uvajalni tečaj, udeležite se lahko tudi dveh ali vseh treh. Vsi uvajalni tečaji so v različnih
terminih v zadnjih dveh tednih meseca septembra.
Na uvajalni tečaj se prijavite preko spletnega obrazca, ki ga prav tako najdete na vstopni spletni strani
Fakultete za strojništvo.
Cena posameznega uvajalnega tečaja je 20 EUR (z DDV).
Plačilo izvedete na transakcijski račun Fakultete za strojništvo najkasneje do 2. septembra 2022.
Plačilo je pogoj za pristop k uvajalnemu tečaju.
Podatki za plačilo so:
Izdajatelj računa:
Transakcijski račun:
Sklic:
Namen nakazila:

Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17,
2000 Maribor
SI56 01100 6090102935
SI 00 1006
Uvajalni tečaj - ime in priimek študenta

V primeru, da v vašem imenu plačuje katera druga oseba, je v namenu nakazila potrebno nujno
dopisati za koga je izvršeno plačilo (ime in priimek študenta).
Več informacij lahko dobite pri ga. Tatjani Knez (tatjana.knez@um.si ; 02 220 7553).
Izkoristite edinstveno možnost in se pripravite na študijske obveznosti, ki vas čakajo v vašem prvem
študijskem letu.
Z lepimi pozdravi,

izr. prof. dr. Janez Kramberger
prodekan za izobraževalno dejavnost
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