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Pregled dejavnosti in splošni cilji
Glavni nosilci vsebine in projektov Študentskega sveta Univerze v Mariboru so
imenovane delovne komisije: Komisija za študijske zadeve, Komisija za socialne
zadeve, Komisija za mednarodne in meduniverzitetne zadeve ter Komisija za
obštudijske zadeve. Ob teh deluje Študentska pisarna, ki nudi nosilcem vsebine
podporo v smislu organizacije in skrbi za smiselno povezovanje in usmerjanje
aktivnosti. Tako lahko doseţemo kar se da veliko z zelo omejenimi sredstvi. Tako
nam v letošnjem letu splošne cilje predstavljajo:
1. Prenoviti organizacijo z namenom večje preglednosti in učinkovitosti
Glede na vedno večjo prisotnost omejenih sredstev (tako finančnih kot v smislu
aktivnih in motiviranih študentov) je nujno, da se Študentski svet v svojem
delovanju obnaša skrajno racionalno. Na takšen način omogočimo doseganje ciljev,
ki so večji, kot bi si jih lahko privoščili posamično in k sodelovanju pritegnemo
večje število mladih, ki v jasno definiranem delovanju vidijo tudi dejavnosti, ki so
zanimive njim.
2. Skupno načrtovati aktivnosti z namenom iskanja sinergije
Ločena organizacijska struktura nosilcev vsebin posameznih resorjev ni preveč
dobra v smislu oblikovanja in izvedbe interdisciplinarnih projektov. Kot nam kaţejo
odlični primeri (dobrodelnost na Gremo na 1. rok) lahko s takšne vrste
povezovanjem doseţemo večje število študentov in doseţemo bolj daljnoseţne in
bolj ambiciozne cilje.
3. Preseči reaktivno pozo študentskih predstavnikov in se usmeriti v aktivno
oblikovanje vsebin na univerzi
Vsaj v času menjave vodstva Univerze je bila dejavnost Študentskega sveta in
ostalih predstavnikov študentov usmerjena predvsem v reakcije novega vodstva.
Bolj produktivno in zdravo je to pozo zamenjati za bolj proaktivno, ki nam bo
pomagala sooblikovati in v določenem deleţu tudi voditi dejavnosti na Univerzi.
4. Načrtovati vsebine za daljše časovno obdobje, ki bo preseglo mandatno
obdobje enega študentskega sveta oziroma prorektorja za študentska
vprašanja
Nujno je, da se vzpostavi kontinuiteta dejavnosti Študentskega sveta in njegovih
nosilcev vsebin. Tako doseţemo dvig kvalitete in prepoznavnosti našega delovanja,
saj bodo nekateri projekti postali tradicionalni, nekatere dejavnosti zakoreninjene
v duhu naših študentov, s tem pa tudi funkcija predstavnikov študentov močnejša,
saj bo za vsakim posameznikom stala celotna organizacija.
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Komisija za Študijske zadeve ŠS UM
Komisija za študijske zadeve se bo v tem študijskem letu ukvarjala z dvema
sklopoma projektov. Prvi, ki zajema zbiranje podatkov o poteku in zadovoljstvu s
študijskim procesom, je nujen zaradi kritičnega pomanjkanja podatkov, ki morajo
predstavljati osnovo delovanja. Drugi pa predstavlja nabor inovacijskih projektov,
ki so bili načeti ţe v preteklem letu oziroma predstavljajo ţe večletno teţavo.
1. Zbiranje podatkov in kvantifikacija študijskega procesa na UM
 Sodelovanje skupine in ŠS članic z namenom natančnejšega popisa teţav in
ţelja študentov po članicah, ki se tičejo študijskega procesa na UM
 Izobraţevanje študentov UM glede pomena in procesa za anketama o
obremenitvi študentov ter zadovoljstvom z izvajalci študijskega procesa
 Uvajanje nove ankete, ki preverja splošno zadovoljstvo s študijem na UM
 Študentska evalvacijska skupina
 Ureditev izračuna 5% najuspešnejših študentov v letniku, upoštevajoč, da
trenutno stanje ne diskriminira med rednimi študenti in ponavljalci oz. ne
upošteva opravljenih obveznosti
2. Razvoj in inovacije v študijskem procesu UM
 Uvajanje tutorstva na vse članice UM v obliki ureditve dokumentov, ki sluţijo
podlagi delovanja tutorjev
 Spodbujanje študentov v vključevanje v raziskovalno in projektno delo ter
primerna integracija teh oblik dela v študijske programe članic UM
 Omogočanje interdisciplinarnega študija preko odpiranja izbirnih predmetov
po članicah vsem študentom UM
 Spodbujanje razvoja on-line študijskih gradiv in uvajanje minimalnih
standardov po vseh članicah UM
 Smiselna vključitev športne dejavnosti v študijski proces na UM
 Priloga k diplomi - ureditev smiselnih področij, ki bi spadala tja
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Komisija za socialne zadeve
Komisija za študijske zadeve bo izvedla serijo projektov, katerih namen je
spodbuditi študente k aktivnem sodelovanju pri različnih projektih z
humanitarno noto za krepitev zdravega duha in socialnega sočutja. Nekaj
projektov je ţe znanih in bodo letos izvedeni v širšem krogu študentov, nekaj pa jih
je povsem na novo zasnovanih.
Krvodajalske akcije
 Izvedba krvodajalskih akcij v sodelovanju z Območnim zdruţenjem Redečega
kriţa Maribor in Centrom za transfuziologijo dvakrat letno (v zimskem in
letnem semestru) na večih fakultetah1 in akcijo na UŠC Leona Štuklja za
stanovalce študentskih domov.
 V okviru teh akcij izvesti tudi promocijo z pripravo plakatov, različnih
medijskih objav.
 V naslednjem letu s pomočjo sponzorja nagraditi odločitev študentov za
udeleţbo na posamezni akciji.
Akcije zbiranja zamaškov
 Nadaljevati akcijo zbiranja zamaškov na vseh lokacijah (vse članice Univerze
v Mariboru, Študentski domovi in Univerzitetni knjiţnica Maribor).
 Organizirati odvoz zamaškov z lokacij na znane zbirne točke (odvisno od
posamezne akcije) s pomočjo ekipe za oglaševanje.
Veseli december
 Sodelovanje z različnimi organizacijami in priprava ustvarjalnih delavnic,
zbiralnih akcij.
 Priprava gledaliških predstav za osnovne šole v sodelovanju z gledališkimi
skupinami študentov.
 Priprava baze študentskih druţin in obdarovanje slednjih s pomočjo
donatorjev in ob finančni podpori sredstev študentskega sveta.
Dobrodelnost koncertov – Gremo na prvi rok
 S pomočjo Delovne skupine za obštudijsko dejavnost in Društva študentov
invalidov ter rektorja v okviru prireditve Gremo na prvi rok pomagati
študentu/-tki na finančni ravni ali z nakupom pripomočka, s katerim ji bomo
olajšali ţivljenje.
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Pedagoška fakulteta, Filozofska fakulteta, Naravoslovno matematična fakulteta, Gradbena
fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko in
računalništvo, Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo, Fakulteta za strojništvo, Ekonomsko poslovna fakulteta, Pravna fakulteta, Fakulteta za
zdravstvene vede in Medicinska fakulteta.
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Različne dobrodelne akcije
 Pridruţiti se tekočim akcijam, ki jih organizirajo različna društva,
organizacije in podjetja za širjenje socialnega duha med študenti.
Pomladna dobrodelna akcija
 V začetku marca se ţelimo pridruţiti akciji izdelovanja stekleničk upanja v
tednu boja proti raku, ki bi jih nato podarili bolnikom ter jim tako polepšali
dan. Za izvedbo akcije bi se povezali s študenti likovne smeri na Pedagoški
fakulteti. Za finančno podporo pa se bi naslonili na Študentski svet univerze
v Mariboru.
 V drugi polovici aprila, bi skupaj s Športno zvezo UM organizirali pomladni
tek za študente, v okviru katerega bi promovirali zdrav način ţivljenja. Pri
tem bi nam pomagali študentje Medicinske fakultete, kakor Fakultete za
zdravstvene vede in Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede.
Delo na nacionalni ravni
 Povezati se z drugimi študentskimi skupinami, ki se ukvarjajo s socialno
tematiko v ţelji po izboljšanju socialnega poloţaja študenta ter spremljati
drţavno socialno politiko in se pravočasno odzivati nanjo.
 Sodelovati ţelimo tudi s študentskim predstavnikom v delovni skupini vlade
za študentska vprašanja pod Ministrstvom za delo, druţino in socialne
zadeve.
Časovni pregled akcij
Mesec
Oktober
November
December
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September

Projekt
Dobrodelnost prireditve Gremo na prvi rok, zbiranje zamaškov
Krvodajalske akcije, zbiranje zamaškov
Krvodajalske akcije, Veseli december, zbiranje zamaškov
Zbiranje zamaškov
/
Stekleničke upanja, zbiranje zamaškov
Tek, zbiranje zamaškov
Krvodajalske akcije, zbiranje zamaškov
Zbiranje zamaškov
/
/
Gremo na prvi rok
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Komisija za mednarodne in meduniverzitetne zadeve
Komisija bo v prihodnjem študijskem letu delala na šestih področjih s skupnim
ciljem krepitve prepoznavnosti projektov, ki delujejo na področju
mednarodnega sodelovanja. Dolgoročni cilj je tako spodbujanje vključevanja
študentov v študijske izmenjave in mednarodna študentska društva ter ustvariti
celosten sistem podpore tem študentom.
1. Projekti promocije mednarodnih izmenjav
 Stojnice s predstavitvijo programa ERASMUS in drugih programov, ki se
razlikujejo po fakultetah (CEEPUS, prakse...)
 Organizacija interaktivnih predavanj in okroglih miz na temo izmenjave s
poudarkom na moţnostih sofinanciranja izmenjave (različne moţnosti
financiranja)
 Delavnice na temo prijavnega postopka za študij ali prakso v tujini
(izpolnjevanje prijavnih obrazcev, izpolnjevanje obrazcev za pridobitev
štipendije ipd.)
2. Predstavitve tujih univerz, fakultet
 Predstavljanje dobrih praks študijskih programov in praktičnih iz svetovno
uspešnih univerz
 Predstavljanje dobrih praks študijskih sistemov po svetu
3. Ustvariti bazo vseh mednarodnih projektov, ki se dogajajo na UM, v katere so
vključeni študenti
4. Širjenje mreţ sodelovanja študentov enakih študijskih programov s študenti tujih
in tudi slovenskih univerz
5. Pridobivanje sredstev
 Z bazo vseh projektov poskušati pridobiti dodatna sredstva in z njimi
poskrbeti za spodbujanje teh projektov in njihovo promocijo
6. Podpora mednarodni sluţbi UM





Pomoč pri organizaciji in izvedbi projektov
Pomoč pri kontaktu s študenti
Pomemben vezni člen med mednarodno sluţbo UM in študenti
Tesno sodelovanje z ESN
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Komisija za obštudijske zadeve
Komisija za obštudijske zadeve bo v letošnjem letu nadaljevala s projekti, ki
prinašajo Študentskemu svetu UM večjo prepoznavnost med študenti ter širšo
javnostjo, povezujejo študente in jih motivirajo. Dodatno je pomemben cilj tudi
promocija športa, ki je v zadnjem času ţal bil zapostavljen, vendar predstavlja
ključen del univerzitetnega ţivljenja.
1. Šport



Študentska bowling liga (izvedba predvidena od januarja do aprila)
20. Mednarodna veslaška regata- študentski rafti (Izvedba planirana za
6.7.2012)

2. Kultura - Sodelovanje pri projektu ŠOK (študentska oaza kulture)





Izvedba planira v okviru projekta EPK
Gledališka predstava
Razstava fotografij
Fotografske delavnice

3. Promocija



Fašenk Fest 2012 (izvedba planirana dne 21.2.2012)
Gremo na prvi rok 2012 (izvedba planirana dne 9.10.2012)

4. Drugo




Druţenja ŠSUM
Rektorjev dan
Sodelovanje pri aktivnostih drugih delovnih skupin
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Oglaševanje ŠS UM
Univerza v Mariboru je z ţeljo po večji pretočnosti informacij za študente in po
ureditvi oglasnih prostorov fakultet Univerze v Mariboru vzpostavila novo
dejavnost, ki bo na tem področju korektno delovala v prid študentov in celotne
Univerze v Mariboru, hkrati pa tudi v prid naročnikom. Vizija nove storitve je
usmerjenost k zadovoljevanju želja naročnikov in razvijanje širokega spektra
znanj ter večanje prepoznavnosti Univerze v Mariboru skozi različne trţne
kanale.
Preko celega leta trţimo oglasni prostor naročnikom in v sodelovanju s študenti
spodbujamo kreativno uporabo oglasnih mest. S partnerji razvijamo odnose
zaupanja in dolgoročnega sodelovanja. Poudarjamo prijateljski odnos in skrb do
študentov. Ţelimo ponuditi vrhunski medij na področju študentske populacije, ki bo
blizu uporabnikom ter namenjen izključno oglaševanju in informiranju.
Omogočamo najem oglasnega prostora za plakate vseh formatov, deljenje letakov,
oglaševalska stojala (predalčniki), LCD zaslone in najem skupnih večnamenskih
prostorov za izvajanje promocije. Obstaja moţnost
tedenskega in
mesečnega najema ali po dogovoru. Reklamni material prevzamemo in ustrezno
namestimo pooblaščene osebe oglaševanja.
V kratkem bomo izvedli izbiro in naročanje dodatnih oglasnih mest v novem
študentskem domu 13 na Smetanovi in v novem študentskem domu 14 Quadro, prav
tako pa bi ţeleli v vse Študentske domove Univerze v Mariboru opremiti z
predalčniki po nadstropjih in bi tako spremenili način deljenja letakov v okviru
Študentskih domov. V sodelovanju z študenti pa uporabljati inovativne in kreativne
ideje pri uporabi oglasnih površin.
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Študentska pisarna
Glavni namen študentske pisarne ostaja nuditi podporo delovanju vsem študentskim
predstavnikom UM. Vendar je za kvalitetno delovanje nujno doseči naslednje
smotre: izboljšati komunikacijo med vsemi člani in sodelavci ter ostalimi
študentskimi predstavniki, optimizirati procese dela in skrbeti za razvoj
kompetenc študentskih predstavnikov.
Na tej vsebinski podlagi si lahko postavimo naslednje cilje in rešitve za dosego leteh.
1. Priprava celovite analize procesov znotraj organizacije
2. Ustvariti popoln pregled nad delom ŠS UM, ŠS članic in drugih organov UM s
predstavniki študenti
3. Zmanjšan reakcijski čas celotne organizacije na 24 ur
4. Vpeljava celostnega sistema upravljanja s projekti
Tehnološke rešitve




Deljenje dokumentov
Skupni pregled terminov
Upravljanje s projekti in nalogami

Organizacijske rešitve




Kolegij prorektorja
Kolegiji pred Senatom UM
Priprava poročil po sejah komisij Senata UM

Delavnice


V sodelovanju s Kariernim centrom UM načrtujemo serijo delavnic
namenjenih študentskim predstavnikom, kot tudi širši javnosti študentov.
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