
pripravimo te na samostojen študij in
študijski proces na fakulteti,
imel/-a boš izjemno možnost osebnega
stika s pedagogi, saj ste za nas študenti na
prvem mestu in ne zgolj številka,
poslušal/-a boš kakovostna predavanja z
obilo praktičnih znanj in veščin, 
v veliki meri si boš lahko prilagodil/-a
študijske vsebine lastnim interesom in
poklicnim ambicijah, saj smo pripravili
širok nabor izbirnih predmetov,
sodeloval/-a boš v prožnih učnih oblikah,
kot so delavnice, okrogle mize in študijski
obiski gospodarskih in negospodarskih
subjektov v regiji in širše,
predavanja ti bodo popestrili mednarodni
strokovnjaki iz gospodarstva in
negospodarstva,
opravil/-a boš dobro organizirano
študijsko prakso,
sodeloval/-a boš v različnih raziskovalnih
projektih, za katera boš dobil/-a posebno
plačilo, 

imel/-a boš dostop do učnih gradiv prek e-
učilnic in spletne strani fakultete,študijske
zadeve boš urejal/-a v študentom prijaznem
referatu za študentske zadeve,
študiral/-a boš v zelo prijetnem in urejenem
okolju, v katerem vsi skrbimo za kakovost in
dobro počutje naših študentov,
lahko boš študiral/-a ali opravljal/-a
strokovno prakso v tujini v okviru Erasmus+
izmenjave študentov,
postal/-a boš del skupine uspešnih
študentov, ki so bili nagrajeni za inovacijo,
prijavljeno na natečaj Gospodarske zbornice
Dolenjske in Bele krajine, ter se že leta
uvrščajo v finale vseslovenskega
podjetniškega tekmovanja POPRI,
Karierni center ti bo v pomoč pri študiju in
pri pridobivanju informacij za kakovosten
vstop na trg dela,
postal/-a boš del skupine diplomantov z
zgodbo o uspehu, saj je veliko naših
diplomantov zaposlenih v najbolje stoječih
slovenskih podjetjih, kot so Krka, Revoz in
Adria.

UVAJALNI TEDEN
Program za  

za študente rednega
študija prvega letnika 

Visokošolski strokovni študijski program
UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE

Visokošolski strokovni študijski program
POSLOVNA INFORMATIKA

KONTAKT

UNM FE I

Na  Loko  2 ,  

8000  Novo  mesto

+386  7  393  00  10  ( ta jn iš tvo)

+386  7  393  00  20  ( referat)
https : // fe i .un i -nm.s i /

 

Nudimo ti:



URNIK AKTIVNOSTI

Študiraj ekonomijo in
poslovno informatiko na
Univerzi v Novem mestu!

Ponedeljek, 4. oktober 2021

9.00–9.15: Sprejem in pozdrav študentov 
9.15–9.30: Kratka predstavitev fakultete in           
 Univerze v Novem mestu 

9.30–10.00: Cilji študijskega programa in pridobljene
kompetence diplomanta

10.00–10.30:  Predstavitev predmetnika in izvajalcev
posameznih predmetov

10.30–11.00:  Odmor

11.00–12.00: Zdravstveno-vzgojni center, ZD Novo
mesto: Zdrava prehrana 

URNIK AKTIVNOSTI

Diplomanti se boste zaposlovali na nivoju
srednjega vodstvenega kadra za

visoko strokovna opravila v vseh strukturah
gospodarstva, negospodarstva in

državne uprave.

Obvladali boste reševanje zahtevnih
strokovnih in delovnih problemov s področij

upravljanja, poslovanja in poslovodenja
organizacije, organiziranja poslovnih

sistemov, poznavanja prava in predpisov,
upravljanja s sredstvi in kadri in uporabo

informacijsko-upravljalskih sistemov.

DOBRODOŠLI MED NAMI!

Sreda, 6. oktober  2021

9.00–9.45: Predstavitev načinov in oblik pedagoškega
dela (predavanja, vaje, laboratorijske vaje, raziskovalno
delo študentov) 

9.45-10.15: Delovanje referata za študentske zadeve in
predstavitev drugih strokovnih služb
Predstavitev spletne strani fakultete

10.15–11.15: Navodila za pisanje pisnih izdelkov

11.15–11.30: Odmor

11.30–12.30: Delavnica KC: Karierni center se predstavi

URNIK AKTIVNOSTI

Torek, 5. oktober 2021

9.00–10.00: Mednarodna mobilnost 

10.00–10.30: Pravice študentov in njihova disciplinska
odgovornost 
Souporaba šolskih prostorov in odnos do inventarja 

10.30–11.00:  Odmor

11.00–12.00: Zdravstveno-vzgojni center, ZD Novo
mesto: Stres in tehnike sproščanja 

12.00-13.00: Predstavitev knjižnice in iskanje po
knjižničnem katalogu (3. skupina PI)

 
 
 

9.00–10.00: Predstavitev knjižnice in iskanje po
knjižničnem katalogu (1. skupina UP)

10.00–11.00: Zdravstveno-vzgojni center, ZD Novo
mesto: Pomen gibanja in preizkus telesne zmogljivosti
(test hoje na 2 km)

11.00–11.45: Delavnica KC: Oblikovanje besedil -
seminarskih nalog (2. skupina UP)

11.45-12.45: Predstavitev knjižnice  in iskanje po
knjižničnem katalogu  (2. skupina UP)

9.00–9.45: Delavnica KC: Oblikovanje besedil -
seminarskih nalog (1. skupina UP)

9.45–10.00: Kreditni sistem (ECTS): prenos in
priznavanje kreditnih točk in ocen
 
10.00–10.15: Pogoji za napredovanje in dokončanje
študija
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja

10.15–11.00: Delavnica KC: Oblikovanje besedil -
seminarskih nalog (3. skupina PI)

11.00–11.15:  Odmor

11.15–12.00: Predstavitev urnika, izpitna obdobja in
študijski koledar
Študijske in obštudijske dejavnosti na fakulteti

Četrtek, 7. oktober 2021

Petek, 8. oktober 2021


