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O UNIVERZI V MARIBORU

Je avtonomna, znanstveno-raziskovalna 
in izobraževalna ustanova, katere namen 
je odkrivanje znanja, skrb za znanje ter 
prenašanje znanja skozi vsepovezanost 
humanistike, družboslovja, tehnike, ekonomije, 
medicine, naravoslovja, prava, pedagoških ved 
in umetnosti v širšo družbeno skupnost.

Univerza v Mariboru je druga največja in 
druga najstarejša univerza pri nas. Na njej 
študira okrog 13.500 študentov, zanje pa 
skrbi približno 1.800 zaposlenih in zato 
nosi izredno pomembno vlogo v regiji. 
Njena usmeritev je v privabljanju najboljših 
študentov in ustvarjanju razvojnega okolja, 
kjer je doma odličnost v vseh pogledih. Postaja 
osrednja razvojna institucija, ki se povezuje z 
gospodarstvom in skupaj s partnerji ustvarja 
center trajnostnega razvoja širše regije.



Fotografija: dr. Bogdan Dugonik
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POSLANSTVO 
Poslanstvo Univerze v Mariboru temelji 
na iskrenosti, radovednosti, ustvarjalnosti, 
svobodi duha, sodelovanju in izmenjavi 
spoznanega v znanosti, umetnosti in 
izobraževanju. Univerza v Mariboru v 
skrbi za človeka in trajnostni razvoj bogati 
zakladnico znanja, dviguje raven zavedanja, 
krepi humanistične vrednote, kulturo dialoga, 
kakovost bivanja in globalno pravičnost.

VIZIJA
Univerza v Mariboru bo globalno prepoznaven 
inovacijski ekosistem, v katerem bodo zaposleni 
in študenti z radostjo ustvarjali.

KLJUČNI 
PODATKI

Ustanovljena: 1975

Fakultete: 17

Druge članice: 
Univerzitetna knjižnica Maribor in 
Študentski domovi Univerze v 
Mariboru

Študijski programi: 184

Študenti: približno 13.500

Število zaposlenih: približno 1.800

Fotografija: dr. Bogdan Dugonik
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ZAKAJ ŠTUDIJ 
NA UNIVERZI V 
MARIBORU? 

 Ê Učinkovit sistem tutorstva, 

 Ê visoka stopnja zadovoljstva diplomantov s 
študijem in pridobljenim znanjem, 

 Ê možnost številnih mednarodnih izmenjav,

 Ê intenzivno povezovanje Univerze v Mariboru 
z gospodarstvom,

 Ê uporaba e-učnih gradiv (univerzitetno učno 
okolje Moodle) in delna izvedba študijskih 
programov na posameznih fakultetah v 
obliki e-izobraževanja,

 Ê možnost vključitve v številne obštudijske 
dejavnosti,

 Ê možnost vključitve v tekmovalne ekipe 
Univerze v Mariboru, ki dosegajo vrhunske 
dosežke na številnih mednarodnih 
študentskih tekmovanjih (Imagine Cup, 
Formula S, TechCrunch Disrupt, Reimagine 
Imagination …)
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TUTORSTVO
Na Univerzi v Mariboru pospešeno razvijamo 
sistem tutorstva, s katerim želimo študentom 
novincem olajšati vključitev v univerzitetno 
okolje, zagotavljati večjo uspešnost pri študiju, 
spodbujati medgeneracijsko sodelovanje 
študentov in skrbeti za njihov osebnostni ter 
strokovni razvoj v času študija. 

Programi tutorstva se od fakultete do fakultete 
razlikujejo, vendar sta vizija in duh tutorstva 
na vseh članicah skupna: delati za študente 
in skrbeti, da bo izkušnja študija na Univerzi 
v Mariboru zares kakovostna, posameznikov 
potencial pa uresničen na najvišji možni ravni.
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V DRUŽBI 
NAJBOLJŠIH Po mednarodni lestvici Academic Ranking of 

World Universities Shanghai se uvrščamo med 
600 najboljših univerz na svetu, medtem ko 
nas Times uvršča med 300 najboljših evropskih 
univerz oziroma 1000 najboljših univerz na svetu.

V letu 2014 so nas študentje nagradili s 
priznanjem za dobro počutje tujih študentov 
na visokošolskih institucijah (StudyPortals 
Award for Outstanding International Student 
Satisfaction).

UNIVERZA V MARIBORU SE PO 
MEDNARODNIH LESTVICAH V ZADNJIH 
LETIH UVRŠČA MED 3 ODSTOTKE 
NAJBOLJŠIH UNIVERZ NA SVETU. 
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DOSEŽKI
Naj izpostavimo samo nekaj odmevnejših 
uspehov predstavnikov Univerze v Mariboru:

 Ê razvoj prvega slovenskega nanosatelita, ki 
bo poletel v vesolje,

 Ê uspehi na tekmovanjih Študentske formule,
 Ê konstantni uspehi na tekmovanju Imagine 

Cup,
 Ê prestižna nagrada Reimagine Education 

za projekt Demola (povezovanje študentov 
s konkretnimi težavami podjetij), ki je 
postavila Univerzo v Mariboru ob bok 
najboljšim univerzam,

 Ê HYPSTAIR – pomemben prispevek naših 
fakultet (FERI in FGPA) pri razvoju letalskega 
prometa na električni pogon,

 Ê številna domača in mednarodna priznanja 
profesorjev, raziskovalcev in študentov.
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ŠTUDIJ NA UNIVERZI V MARIBORU

Na Univerzi v Mariboru se trenutno izvaja 184 
študijskih programov. Kandidatom so na voljo 
študijski programi vseh stopenj:

 Ê visokošolski strokovni študijski programi 1. 
stopnje (3 leta),

 Ê univerzitetni študijski programi 1. stopnje (3 
ali 4 leta),

Univerzo v Mariboru sestavlja 17 fakultet, ki 
ponujajo dodiplomske in podiplomske študijske 
programe. Študijski programi so prenovljeni 
v skladu z načeli Bolonjske deklaracije in se 
v skladu z zakonskimi določili in Merili za 
akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih 
zavodov in študijskih programov Nacionalne 
agencije Republike Slovenije za kakovost v 
visokem šolstvu (NAKVIS) redno spremljajo, 
posodabljajo in spreminjajo. 

 Ê enoviti magistrski študijski programi 2. 
stopnje ( 5 ali 6 let),

 Ê študijski programi 2. stopnje (1 do 2 leti) in
 Ê študijski programi 3. stopnje (3 leta ali 4 leta). 

Ob študijskih programih za pridobitev 
izobrazbe UM ponuja tudi študijske 
programe za izpopolnjevanje, ki so oblika 
vseživljenjskega učenja in so namenjeni 
predvsem za izpopolnjevanje, dopolnjevanje, 
poglabljanje in posodabljanje znanja

Izvedba študijskih programov po kreditnem 
sistemu študija omogoča študentom 
opravljanje študijskih obveznosti tudi v tujini 
(ECTS) in izbiro predmetov drugih študijskih 
programov na Univerzi v Mariboru ter 
vključevanje v nacionalno mobilnost.
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EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA 
Razlagova 14, 2000 Maribor 
T: 02 22 90 000 
E: epf@um.si, W: www.epf.um.si
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, 
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 
Koroška cesta 46, 2000 Maribor 
T: 02 22 07 000 
E: feri@um.si, W: feri.um.si
FAKULTETA ZA ENERGETIKO 
Hočevarjev trg 1, 8270 Krško 
T: 07 62 02 210 
E: fe@um.si, W: www.fe.um.si 
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO 
INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO 
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor 
T: 02 22 94 300 
E: fgpa@um.si, W: www.fgpa.um.si
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO 
TEHNOLOGIJO 
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor 
T: 02 22 94 400 
E: fkkt@um.si, W: www.fkkt.um.si

ČLANICE 
UNIVERZE V 
MARIBORU FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN 

BIOSISTEMSKE VEDE 
Pivola 10, 2311 Hoče 
T: 02 32 09 000 
E: fkbv@um.si, W: www.fkbv.um.si
FAKULTETA ZA LOGISTIKO 
Mariborska cesta 7, 3000 Celje 
T: 03 42 85 300, E: info.fl@um.si, W: fl.um.si
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN 
MATEMATIKO 
Koroška cesta 160, 2000 Maribor 
T: 02 22 93 844, 
E: dekanat.fnm@um.si, W: www.fnm.um.si
FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE 
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj 
T: 04 23 74 200 
E: dekanat@fov.uni-mb.si, W: www.fov.um.si
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO 
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor 
T: 02 22 07 500 
E: fs@um.si, W: www.fs.um.si
FAKULTETA ZA TURIZEM 
Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice 
T: 08 20 54 010 
E: ft@um.si, W: www.ft.um.si



 
LOKACIJE V SLOVENIJI
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FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE 
Kotnikova 8, 1000 Ljubljana 
T: 01 30 08 300 
E: fvv@fvv.uni-mb.si, W: www.fvv.um.si
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE 
Žitna ulica 15, 2000 Maribor 
T: 02 30 04 700 
E: fzv@um.si, W: www.fzv.um.si
FILOZOFSKA FAKULTETA 
Koroška cesta 160, 2000 Maribor 
T: 02 22 93 840 
E: ff@um.si, W: www.ff.um.si
MEDICINSKA FAKULTETA 
Taborska ulica 8, 2000 Maribor 
T: 02 23 45 821 
E: mf@um.si, W: www.mf.um.si
PEDAGOŠKA FAKULTETA 
Koroška cesta 160, 2000 Maribor 
T: 02 22 93 600 
E: dekanat.pef@um.si, W: www.pef.um.si
PRAVNA FAKULTETA 
Mladinska ulica 9, 2000 Maribor 
T: 02 25 04 200 
E: info.pf@um.si, W: www.pf.um.si

ŠTUDENTSKI DOMOVI 
Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor 
T: 02 22 84 200 
E: umsd@um.si, 
W: www.studentskidomovi.um.si
UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR 
Gospejna ulica 10, 2000 Maribor 
T: 02 25 07 400 
E: ukm@um.si W: www.ukm.um.si

Posebnost Univerze v Mariboru v primerjavi 
z ostalimi slovenskimi univerzami je 
dislociranost nekaterih njenih članic, saj 
delujejo na širšem območju Slovenije: Fakulteta 
za varnostne vede v Ljubljani, Fakulteta za 
organizacijske vede v Kranju, Fakulteta za 
logistiko v Celju, Fakulteta za kmetijsko in 
biosistemske vede v Hočah, Fakulteta za 
energetiko v Krškem in Velenju in Fakulteta za 
turizem v Brežicah. 
Na ta način omogočajo visokošolsko 
izobraževanje tudi v nekaterih regijah, kjer 
mladi prej niso imeli možnosti študija v 
lokalnem okolju.
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KARIERNI 
CENTER 
UNIVERZE V 
MARIBORU

Kako oblikovati karierni načrt in razviti 
kompetence, ki bodo pripomogle k uspešnemu 
prehodu na trg dela? Kje se zaposliti po 
zaključku študija in kako se pripraviti na 
zaposlitveni razgovor? 

Za pomoč pri iskanju odgovorov na ta in ostala 
vprašanja v zvezi z razvojem kariere skrbi 
Karierni center Univerze v Mariboru. Učinkovit 
razvoj kariere je vseživljenjski proces, ki od 
posameznika zahteva pridobivanje različnih 
spretnosti, izkušenj in znanj, motivacijo in 
usmerjenost na cilje. 
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Karierni center Univerze v Mariboru tako 
študentom in diplomantom nudi brezplačna 
karierna svetovanja in možnost udeležbe na 
raznovrstnih dogodkih in delavnicah (priprava 
življenjepisa, ponudbe/prijave za delo, načini 
iskanja zaposlitve, priprava na zaposlitveni 
razgovor, poslovni bonton …), namenjenih 
pridobivanju znanja in krepitvi posameznih 
kompetenc. 

Univerza v Mariboru v sklopu Kariernega 
centra Univerze v Mariboru za svoje 
študente in diplomante izvaja aktivnosti, 
ki so vezane na razvoj kariere in ustrezno 
iskanje zaposlitve ter enostavnejši prehod 
na trg dela.

Več informacij o Kariernem centru UM in 
njegovi ponudbi najdete na spletni strani 
https://kc.um.si/. 

Organizirajo tudi številne dogodke (predavanja, 
okrogle mize, obiske delovnih okolij, predstavitve 
delodajalcev …), kjer neposredno povezujejo 
delodajalce, študente in diplomante. Vsako leto 
organizirajo karierni sejem Karierna tržnica 
v živo, poleg tega pa so razvili tudi spletno 
aplikacijo e-Karierna tržnica. 
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ALUMNI UM

Na Univerzi v Mariboru želimo ohranjati 
povezanost med diplomanti vseh generacij 
dodiplomskih in podiplomskih študijskih 
programov naše univerze in profesorji, 
asistenti ter sodelavci. Alumni UM je baza 
diplomantov Univerze v Mariboru in deluje kot 
vez s tistim delom profesionalnega življenja, 
v katerem je posameznik praviloma najbolj 
inovativen in kreativen.

Vsi diplomanti Univerze v Mariboru se 
lahko ob zaključku študija včlanijo v Alumni 
fakultete, kjer so zaključili študij in sočasno v 
Alumni UM.

ZAKAJ SE VČLANITI 
V ALUMNI UM?

 Ê Možnost vzpostavitve poslovnih in socialnih 
mrež s kolegi podobnih interesov in ciljev, 
hkrati pa si člani lahko izboljšajo položaj 
na trgu dela in povečajo možnosti za 
uresničevanje poslovnih in drugih ciljev.

 Ê Člani lahko s svojim znanjem in izkušnjami 
podprejo razvoj Univerze v Mariboru, kakor 
tudi razvoj ožjega in širšega poslovnega in 
družbenega okolja.

 Ê Možnost udeležbe na strokovnih in 
družabnih srečanjih ter skrb za neformalni 
del utrjevanja odnosov.

Vsi, ki se za včlanitev niste odločili takoj po 
zaključku študija, lahko to storite kadarkoli na 
spletni povezavi: aips.um.si/alumni





29

MEDNARODNO SODELOVANJE 
IN IZMENJAVE
Na Univerzi v Mariboru si prizadevamo 
za krepitev prepoznavnosti v evropskem 
in svetovnem visokošolskem prostoru in 
čim večjo internacionalizacijo, sodelovanje 
z drugimi univerzami in institucijami ter 
odprtost v mednarodni visokošolski prostor. 
Aktivno smo vključeni v mednarodne 
organizacije, mreže in združenja, sodelujemo 
in krepimo sodelovanje z drugimi univerzami 
v EU in po svetu. Na osnovi podpisanih 
bilateralnih sporazumov sodelujemo  
s 120 ustanovami iz 4 celin.

Univerza v Mariboru je članica mednarodnih 
visokošolskih zvez, kot je Podonavska 
rektorska konferenca (DRC) in Rektorska 
konferenca Alpe-Jadran (AARC), katere 
stalno tajništvo smo postali jeseni leta 
2014, Združenja evropskih univerz (EUA) in 
Združenja evropskih univerz za doktorski 
študij (EUA-CDE), Združenja univerz 
Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana 
(od leta 2019) in Evropskega združenja 
managerjev v znanosti EARMA. Prav tako 
je članica Delovanja Združenih narodov na 
področju visokega šolstva UN Academic 
Impact ter Mednarodnega observatorija 
za rangiranje univerz in odličnost IREG. 
Sodelujemo tudi v Usmerjevalnih odborih in 
delovnih skupinah za uresničevanje Strategije 
Evropske unije za Podonavsko regijo.
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Univerza v Mariboru je doslej podpisala 
Erasmus bilateralne sporazume z več 
kot 500 tujimi univerzami.

Od leta 1999 Univerza v Mariboru aktivno 
sodeluje v programu Erasmus, ki je sedaj vse 
podprograme združil v programu Erasmus+. 
Z odprtjem programa Erasmus+ v svet pa 
pričakujemo postopno širitev sodelovanja po 
svetu tudi v tem segmentu.
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RAZISKAVE, 
RAZVOJ IN 
INOVACIJE

Univerza v Mariboru spodbuja 
interdisciplinarno povezovanje raziskovalcev 
v skupnih raziskovalnih in drugih projektih, 
vključevanje v mednarodne projekte in 
integracije, vključevanje študentov v 
raziskovalno in projektno delo, si prizadeva 
za optimalno opremljenost in rabo vrhunske 
raziskovalne opreme ter povezovanje z 
gospodarskim in družbenim okoljem. Ob tem 
Univerza v Mariboru dejavno sodeluje pri 
kreiranju raziskovalne politike v evropskem 
prostoru, evropske kohezijske politike v 
Sloveniji ter povečanju prepoznavnosti 
znanstvenoraziskovalnih stališč UM v 
slovenskem in evropskem prostoru nasploh.

Univerza v Mariboru si prizadeva vzpostaviti 
ustvarjalno delovno okolje, ki spodbuja 
akademsko svobodo z namenom doseganja 
vrhunskih znanstvenih in umetniških rezultatov, 
ki bodo zagotavljali njeno večjo prepoznavnost 
v domačem in mednarodnem okolju in odločilno 
vplivali na razvoj regije in širše. 

Raziskovanje je temelj znanstvene in 
umetniške odličnosti ter kakovostnega 
pedagoškega dela. Univerza v Mariboru 
je v letu 2012 sprejela Strategijo razvoja 
znanstvenoraziskovalne, razvojne, inovacijske 
in umetniške dejavnosti z vizijo postati 
raziskovalna univerza, prepoznavna po svojih 
znanstvenoraziskovalnih in umetniških 
dosežkih. Na raziskovalnih vedah in področjih, 
ki jih razvija, temeljijo študijski programi 17 
fakultet, pomemben del poslanstva je tudi 
prenos znanja v okolje.



Univerza v Mariboru je prva slovenska 
univerza, ki je postala nosilka priznanja 
»HR Excellence in Research« in je 
zavezana k spoštovanju Evropske 
listine za raziskovalce in Kodeksa 
ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev.

Innovation support environment:
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RAZISKOVALNO IN 
RAZVOJNO DELO 
V ŠTEVILKAH

Projekti programa Obzorje 2020: 11.

Drugi mednarodni raziskovalni projekti 
(npr. ERA-Net, Eureka, COST): 43.

Razvojni projekti, financirani iz evropskih in 
neevropskih sredstev: 80.

Projekti sodelovanja z gospodarstvom: 319.

Število študentov, vključenih v raziskovalne in 
aplikativne projekte: preko 480.

(*Podatki za leto 2017)

Nacionalni raziskovalni programi, projekti in 
druge dejavnosti v sodelovanju z Javno agencijo 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije:

 Ê več kot 890 raziskovalcev (v FTE),
 Ê 110 raziskovalnih skupin, 
 Ê 72 mladih raziskovalcev,
 Ê 47 raziskovalnih programov (v 31 je Univerza 

v Mariboru vodilna organizacija),
 Ê 22 temeljnih, 8 aplikativnih, 3 podoktorski, 19 

ciljnih raziskovalnih projektov,
 Ê 71 projektov dvostranskega sodelovanja,
 Ê infrastrukturni program.
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Služba za prenos znanja 
in tehnologij 
(Raziskave, razvoj in inovacije > 
Prenos znanja in tehnologij) 
www.um.si

Pisarna za prenos tehnologij 
Univerze v Mariboru – 
TehnoCenter UM 
www.tehnocenter.si

Univerzitetni inkubator Univerze 
v Mariboru – Tovarna podjemov  
www.tovarnapodjemov.org

Pravilnik o upravljanju 
s pravicami industrijske 
lastnine na UM ureja 
postopek prevzema 
službenih izumov 
na UM ter pravice in 
obveznosti UM ter 
izumiteljev. V primeru 
vprašanj v zvezi s 
službenimi izumi se 
lahko povežete s Službo 
za prenos tehnologij 
(e-naslov: tto@um.si 
oziroma telefon 
02 23 55 298).
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PRENOS ZNANJA IN TEHNOLOGIJ NA 
UNIVERZI V MARIBORU
Služba za prenos znanja in tehnologij Univerze 
v Mariboru skuša raziskovalcem olajšati 
prenos temeljnih znanstvenih in tehniških 
spoznanj preko licenčnih in ostalih pogodb v 
različne gospodarske dejavnosti.

Jedro njihovih aktivnosti je identifikacija tistih 
znanj in tehnologij Univerze v Mariboru, ki imajo 
komercialni potencial. Raziskovalcem Univerze 
v Mariboru pomagajo pri zaščiti intelektualne 
lastnine, razvoju trženjske strategije in 
komercializaciji njihovih rezultatov raziskav.

Njihov cilj je povečati sodelovanje univerze z 
gospodarstvom preko vzpostavljanja novih 
stikov s podjetji doma in v tujini, kar dosegajo 
preko različnih partnerskih mrež, kot so 
Enterprise Europe Network, Danube Transfer 
Center, DEMOLA in drugih.

Raziskovalcem Univerze v Mariboru pomagajo 
pri doseganju večje prepoznavnosti in 
večjega učinka rezultatov raziskovalnega 
dela, ki sta čedalje bolj pomembna dejavnika 
pri pridobivanju sredstev za financiranje 
raziskovalnega dela. 

Skrbijo, da so raziskave pred javno objavo 
ustrezno zaščitene s pravicami industrijske 
lastnine. Ustrezno zaščiteno znanje in 
tehnologije pa nato tržijo domačim ali tujim 
podjetjem z licenciranjem, novimi pogodbami 
za razvojno-raziskovalne aktivnosti ali 
ustanavljanjem odcepljenih podjetij.
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KAKOVOST NA 
UNIVERZI V 
MARIBORU
Univerza v Mariboru zagotavlja vrhunsko 
kakovost izobraževanja in raziskav. Z 
ustvarjanjem možnosti za razvoj talenta, s 
spodbujanjem kritičnega mišljenja, z nacionalnim 
in mednarodnim sodelovanjem, s kakovostnim 
in inovativnim poučevanjem dosegamo najboljše 
rezultate, da lahko študentje in zaposleni 
dosežejo svoj polni potencial. 

Kulturo kakovosti razvijamo kot eno izmed 
svojih prioritetnih področij. Razumemo jo 
kot izhodišče za zagotavljanje in razvijanje 
kakovosti poučevanja, raziskav in storitev. Naš 
cilj je zagotavljati spodbudno in inovativno 
okolje za poučevanje, učenje in raziskovanje, 
upoštevajoč nacionalne in mednarodne 
standarde in smernice. 

Preko Komisije za ocenjevanje kakovosti 
univerze in oddelka za razvoj kakovosti 
koordiniramo delovanje notranjega sistema 
spremljanja in zagotavljanja kakovosti in 
bdimo nad implementacijo razvojnih ciljev 
Univerze v Mariboru.

Visokošolske učitelje in sodelavce podpiramo 
pri njihovem delu in didaktičnem usposabljanju 
in izvajamo redna izobraževanja, s poudarkom 
na inovativnem učenju in poučevanju.

Študente kot partnerje vključujemo v 
soodločanje in njihovemu mnenju dajemo težo.
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Univerza v Mariboru je uvrščena na 
mednarodne lestvice razvrščanja Univerz, 
ki nam omogočajo primerjavo z drugimi, 
domačimi in tujimi visokošolskimi 
institucijami na osnovi mednarodnih kriterijev:

U-Multirank, Times Higher Education World University 
Rankings, QS World University Rankings, U.S.News Best 
Global Universities, UI GreenMetric World University 
Ranking, Webometrics Ranking of World Universities, 
Google Scholar Citations, ter je v tako imenovani vrsti 
za uvrstitev med prvih 500 na najprestižnejši Academic 
Ranking of World Universities Shanghai.



40



41

TRAJNOSTNA 
IN DRUŽBENO 
ODGOVORNA 
UNIVERZA Učinkovita okoljska oskrba v povezavi 

s podnebno stabilnostjo, biotsko 
raznovrstnostjo in obnovo naravnih virov 
zahteva preučitev, kako institucije organizirajo 
družbeno, gospodarsko in politično dejavnost, 
ki se nanaša na njihovo okolico in kako 
zagotavljajo obnovo naravnih virov za 
prihodnje generacije. Ker se zavedamo, 
kako pomembno je, da zaposleni in študenti 
pridobijo znanja in informacije o delovanju 
po načelih trajnostne in družbeno odgovorne 
institucije, te vsebine vključujemo v 
izobraževalni proces. Sledimo 17 trajnostnim 
in družbeno odgovornim ciljem, ki jih je 
sprejela Organizacija združenih narodov, 
velik poudarek pa dajemo tudi uresničevanju 
svojega tretjega poslanstva.
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ŠTUDENTSKI SVET UNIVERZE V 
MARIBORU

Študentski svet Univerze v Mariboru (ŠSUM) 
sestavljajo predstavniki študentov vseh fakultet 
in predstavnika stanovalcev študentskih domov, 
ki enakopravno zastopajo vse članice univerze. 
Delujejo po načelu »Od študentov za študente« 
in tako s skupnimi močmi rešujejo problematiko 
povezano s študenti, se zavzemajo za 
dobrobit študentov, prispevajo k študentom 
prijaznejšemu in kvalitetnejšemu študiju 
ter si prizadevajo za doseganje najvišjega 
standarda kakovosti v izobraževanju in 
znanstvenoraziskovalni dejavnosti z izražanjem 
potreb in zamisli študentov.

Poleg sodelovanja v organih ter podajanja in 
zagovarjanja študentskega mnenja pripravljajo 
razne aktivnosti za študente z namenom 
kakovostnega preživljanja obštudijskega časa 
in spodbujanja druženja med študenti. Svoje 
poslanstvo uresničujejo s kulturnimi, socialnimi, 
športnimi, izobraževalnimi in zabavnimi projekti.





Med odmevnejše projekte Študentskega sveta Univerze v Mariboru spadajo: Gremo 
na prvi rok, Univerzitetna športna liga za prvaka Univerze v Mariboru, študentsko 
tekmovanje v raftih, krvodajalske akcije, Teden zdravja, maraton aerobike, 
dobrodelno zbiranje sladkarij in zamaškov, razna izobraževanja in delavnice. 
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UNIVERZITETNI 
ŠPORTNI CENTER 
LEONA ŠTUKLJA

Univerzitetni športni center je bil leta 
2000 poimenovan po našem olimpioniku 
Leonu Štuklju, ki je sam prerezal trak ob 
simboličnem ponovnem odprtju.   

Temeljni namen Univerzitetnega športnega 
centra Leona Štuklja je zagotavljanje pogojev 
za izvajanje programa obštudijskih interesnih 
športnih aktivnosti študentov, ki ga na Univerzi 
v Mariboru organizira in vodi Študentski svet, 
s ciljem povečati število študentov, ki so 
aktivno vključeni v športno vadbo (rekreacija, 
univerzitetne lige, meduniverzitetna prvenstva 
in državna prvenstva).
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ŠTUDENTSKI 
DOMOVI Študentski domovi se nahajajo v petih naseljih 

s kapaciteto 2663 ležišč, od tega je več kot 730 
ležišč v enoposteljnih sobah.

NASELJA: Gosposvetska, Tyrševa, Lent, 
Smetanova, Quadro.

UGODNOSTI 
Poleg ugodne cene bivanja lahko stanovalci 
koristijo številne ugodnosti. Na voljo jim je 
neomejena uporaba interneta, študijskih in 
likovnih sob, uporabljajo lahko tudi prostore za 
obštudijske dejavnosti. Obiskujejo lahko fitnes 
centre v posameznih naseljih, fitnes na prostem 
v naselju Gosposvetska in telovadnico v naselju 
Tyrševa. Ob tem lahko igrajo namizni tenis in 
vadijo z boks vrečo.

Nudijo tudi možnosti uporabe pralnega in 
sušilnega stroja ter najema parkirnega mesta 
v garažnih hišah na Lentu in Smetanovi. 

Študentski domovi Univerze v Mariboru 
omogočajo študentom ugodno in kvalitetno 
namestitev v času študija. Več kot 50-letne 
izkušnje s številnimi generacijami študentov 
so pripomogle k ustvarjanju optimalnih 
pogojev za uspešen študij, zagotavljanju 
sodobne infrastrukture za številne obštudijske 
dejavnosti in športne aktivnosti.
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UNIVERZITETNA 
KNJIŽNICA 
MARIBOR

Kot učni center s svojimi zbirkami in 
storitvami podpira izobraževanje, poučevanje 
in raziskovanje na Univerzi v Mariboru, 
intelektualno osebno in strokovno rast ter 
vseživljenjsko izobraževanje vseh svojih 
uporabnikov.

Univerzitetna knjižnica Maribor je osrednja 
knjižnica Univerze v Mariboru, varuhinja 
kulturne dediščine slovenskega naroda in 
države, znanstvene dediščine Univerze v 
Mariboru ter domoznanske dokumentacije 
mesta Maribor in širše regije. Je koordinator 
strokovnega razvoja knjižničnega sistema 
na univerzi, katerega del so UKM in knjižnice 
članic. Uporabnikom zagotavlja učinkovit in 
celovit dostop do zapisanega znanja v tiskani 
in e-obliki. 

Univerzitetna knjižnica Maribor nudi 
11.000 aktivnim uporabnikom 1.150.000 
enot gradiva, 470 čitalniških mest in 
dnevno-nočno čitalnico.  





Univerza v Mariboru
Slomškov trg 15

2000 Maribor
www.um.si


