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31. 10. / Dan reformacije

1. 11. / Dan spomina na mrtve

10. 12. / Slavnostna akademija in novoletni sprejem Alma Mater

25. 12. / Božič

26. 12. / Dan samostojnosti in enotnosti

1. 1. – 2. 1. / Novo leto

8. 2. / Prešernov dan

11. 3. – 18. 3. / Staff week

11. 3. – 18. 3. / Mednarodna znanstvena konferenca

17. 4. / Velika noč

18. 4. / Velikonočni ponedeljek

27. 4. / Dan upora proti okupatorju

1. 5. – 2. 5. / Praznik dela

25. 6. / Dan državnosti

15. 8. / Marijino vnebovzetje

Vabimo vas, da aktualno dogajanje in datume prireditev vsakodnevno spremljate  
na naši spletni strani: www.almamater.si.

Koledar dogodkov 
2021/2022
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Dobrodošli, novi študenti Alma Mater Europaea – ECM. Verjamem, da ste dobro izbrali študij 
in da boste uresničili svoja pričakovanja ter želje svojih staršev in vseh, ki vas spremljajo na 
poti vašega izobraževanja, pri vaših pripravah na dober poklic in ugleden status v družbi, 
in to v zadovoljstvo vsem ter nam v ponos.

Alma Mater Europaea je visokošolska raziskovalna in znanstvena ustanova, ki izvaja akre-
ditirane visokošolske dodiplomske, magistrske in doktorske programe. K sodelovanju smo 
povabili najboljše učitelje, vzpostavili smo mednarodno sodelovanje z drugimi univerza-
mi za izmenjavo študentov in učiteljev ter tako omogočili ukaželjnim mladim ljudem, da 
uresničijo svoje sanje doma in v svetu.

Alma Mater dela tisto, česar druge univerze ne delajo, zato ima najvišjo stopnjo zaposljivosti 
diplomantov in sorazmeroma največ tujih študentov, čeprav je študij žal plačljiv.

Vi ste dvanajsta generacija vpisanih študentov. Alma Mater Europaea si je utrdila zaupanje 
med študenti, diplomanti, delodajalci in znanstveniki ter učitelji najboljših univerz na svetu. 
Posebej si je pridobila zaupanje Evropske akademije znanosti in umetnosti, ki je dala aka-
demski in institucionalni patronat. Upamo, da bo potrebo in kvalitetno delo prepoznala tudi 
odgovorna oblast in bo zagotovila enake možnosti ter ustavne pravice brezplačnega študija 
vsem študentom, ne glede na regijo ali status ustanove. Upamo tudi, da se bodo pri pode-
ljevanju koncesij upoštevali principi kakovosti, racionalizacije in resničnih potreb družbe.

Pri razvoju študijskih programov upoštevamo potrebe gospodarstva in javnih služb, ra-
zvojne in zaposlitvene potrebe regij, razvoj tehnologije in svetovne trende, posebej pa 
principe Bolonjske deklaracije, kot so avtonomija z odgovornostjo, kakovost, mobilnost, 
kompatibilnost, družbene potrebe in zaposljivost. Prepričani smo, da se bo tudi v Sloveniji 
pospešeno uveljavljal bolonjski proces glede enotnosti izobraževalnega procesa in glede 
deetatizacije študija.

Drage študentke in študenti, želimo vam uspešen študij in dobro počutje na Alma Mater 
Europaea. Vse za vašo srečo.

Prof. dr. Ludvik Toplak, 
predsednik Alma Mater Euroapea - ECM
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Drage študentke in študenti!
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Veseli smo, da ste izbrali študij pri nas!

Z vstopom na fakulteto se pričenja novo poglavje na vaši življenjski poti. Ta izredno po-
memben del vašega življenja bomo prehodili skupaj. Naš namen ni samo, da bi vas nekaj 
naučili, ampak tudi, da bi vas naučili učiti se. Tako je zapisal že Toffler: »V svetu prihodnosti 
bodo nepismeni tisti, ki se ne bodo naučili učiti.«

Obenem pa si bomo prizadevali za skupni cilj, da bi postali avtonomni, odgovorni in etični 
strokovnjaki svojega področja. Cilj ni samo formalna izobrazba ali podano znanje, ampak 
tudi celostno razvita, osmišljena in integrirana osebnost, ki skrbi in v prvi vrsti ohranja 
dostojanstvo ljudi, s katerimi dela.

Srčno želim, da svojemu življenju daste pravo vsebino, da boste izbirali smiselne odločitve 
in iz svojega življenja naredili lepo in plemenito zgodbo.

Želim vam plodovit in kreativen študij na Alma Mater!

Izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič,  
predsednik Akademskega zbora
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Spoštovane brucke in bruci, 
dobrodošli na Alma Mater!
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Koordinator študijskega procesa 
izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič

  041 343 960

 sebastjan.kristovic@almamater.si

Referat za študentske zadeve Maribor - Slovenska ulica 17
  040 239 727, 040 198 040, 02 25 01 997

 referat@almamater.si, referat.fth@almamater.si 

   Osebno: vsak delovni dan od 14.00 do 16.00 

   Po telefonu: vsak delovni dan od 09.00 do 11.00 

Referat za študentske zadeve Murska Sobota 
Zdravstvena nega MS in MB - Lendavska 9 in Slovenska ulica 17
  059 333 073, 030 707 207

 referat.zn@almamater.si

   Osebno v Murski Soboti: sreda, petek: od 14.00 do 16.00 

  Osebno v Mariboru: ponedeljek, torek: od 14:00 do 16:00

   Po telefonu: vsak delovni dan od 09.00 do 11.00 

Referat za študentske zadeve Ljubljana - Dunajska cesta 158
  059 333 072, 040 710 005

  referat.lj@almamater.si

   Osebno: vsak delovni dan od 14.00 do 16.00

   Po telefonu: vsak delovni dan od 14.00 do 16.00

Referat za študentske zadeve – Akademija za ples 
  040 239 727

  eneja.kovacic@almamater.si

   Osebno: vsak delovni dan od 14.00 do 16.00 (na lokaciji v Mariboru)

   Po telefonu: vsak delovni dan od 8.00 do 16.00

Referat za študentske zadeve Koper - Ferrarska ulica 30
  059 335 200

   fisioterapia@almamater.si

   Osebno: vsak delovni dan od 14.00 do 16.00

   Po telefonu: vsak delovni dan od 14.00 do 16.00
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Referat AMEU-ISH
  040 239 727

   tina.kavticnik@almamater.si

   Osebno: vsak delovni dan od 14.00 do 16.00 (na lokaciji v Mariboru)

   Po telefonu: vsak delovni dan od 14.00 do 16.00

Mednarodna pisarna + Erasmus
  059 335 070

   international@almamater.si

   Osebno: po dogovoru

   Po telefonu: vsak delovni dan od 9.00-11.00

Projektna pisarna 
  05 933 30 75

  projects@almamater.si 

Erasmus+ / Mednarodna pisarna
  05 933 50 70,

  erasmus@almamater.si

Psihoterapevtska pomoč
Alma Mater se zaveda, da je za uspeh tako na strokovnem kot na osebnem področju pomem-
ben celostni razvoj, zato kot prva fakulteta v slovenskem prostoru svojim študentom nudimo 
brezplačna individualna pogovorna, svetovalna ali psihoterapevtska srečanja.

  040 266 694

  info@institut-stc.eu

IT podpora za storitve Alma Mater
  +386 59 335 079

  support@almamater.si

IT navodila za študente in profesorje:  
vis.esmb.si/ pod zavihkom Gradiva/Druga gradiva/Informacijska tehnologija na AMEU.

Pobude, pritožbe in pohvale
  mnenja@almamater.si 
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Glede na razmere COVID-19 na Alma Mater upoštevamo primere dobrih praks in 
on-line rešitev najboljših univerz po svetu, ki zagotavljajo najvišje kakovostne stan-
darde študijskega procesa. 

Referat: v referatu za študijske in študentske zadeve lahko dobite vse informacije v zvezi s 
študijem. Med samim študijem lahko v času uradnih ur dvignete potrdila o vpisu, študentske 
izkaznice, gesla za elektronsko prijavo na izpit, vlagate prijave tem za diplomska dela in 
vloge za priznavanje izpitov.

Urnik najdete na VIS-u pod zavihkom Urniki, kjer izberete program, smer in letnik študija. 
Obrazci, ki jih potrebujete v času študija, so objavljeni na VIS-u pod zavihkom Gradiva/Druga 
Gradiva. Govorilne ure in e-naslovi predavateljev so objavljeni na Moodlu oziroma v e-učilnici.

Študentska izkaznica: o prejetju boste pravočasno obveščeni s strani referata. Pričaku-
jete jih lahko konec novembra v tekočem študijskem letu.

Elektronski naslov: vsa obvestila, vezana na študijski proces, boste prejemali na  
svoj fakultetni elektronski naslov: ime.priimek@almamater.si
Pozorno spremljajte vse nabiralnike (tudi mapo »vsiljena pošta/junk mail«).

Lokacije predavanj: 

 sedež Alma Mater (Slovenska ulica 17 v Mariboru)

 enota v Kopru (Ferrarska ulica 30)

 enota v Murski Soboti (Lendavska ulica 9)

 enota v Ljubljani (Neubergerjeva 9, Dunajska cesta 156 – 158)

Predavanja in vaje se praviloma pričnejo ob 16.00 (ob sobotah ob 9.00). V kolikor je dolžina 
predavanj 5 pedagoških ur sta med predavanji dva 15-minutna odmora in se končajo ob 
20.15 (ob sobotah ob 13.15). V primeru tri ali štiri urnih predavanj so odmori določeni v 
sorazmerju z dolžino predavanj. 

Za vse zadeve, ki se tičejo študijskega procesa (navodila za vaje, predavanja, pogojev za pri-
stop k izpitu, ...), se študentje vedno najprej obrnete na izvajalca oziroma nosilca predmeta.

PRISOTNOST NA PREDAVANJIH IN VAJAH (POMEMBNO): 
Zaradi razmer COVID-19 se bodo letos predavanja in seminarske vaje izvajale tako na 
klasičen kot on-line način. Zaradi nemotenega poteka študijskega procesa in zago-
tavljanja kakovosti je dolžnost študenta, da za predavanje pripravi povzetek predava-
nja na vnaprej pripravljenem obrazcu ter ga odda najkasneje šesti dan po predavanju 
na Moodlu (v primeru on-line predavanja). Vsi potrebni podatki glede oddaje so na 
Moodlu (http://eucilnica.almamater.si/).
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Praktični in klinični predmeti se bodo izvajali na klasičen način z upoštevanjem varnostnih 
ukrepov. Zaradi zagotavljanja ustrezne kakovostne ravni študijskega procesa in pridobljenih 
kompetenc, znanj in veščin posameznega študenta je udeležba na seminarskih in laborato-
rijskih vajah 100 % obvezna.

Iz mobilne trgovine (App Store/Trgovina Play) si naložite aplikacijo Alma Mater. V aplikacijo 
se vpišete s svojim enotnim uporabniškim imenom in geslom, v nastavitvah nastavite študijski 
program ter v meniju »Prisotnost« pred  vajami/predavanji prijavite prisotnost, po vajah/
predavanjih pa se odjavite. Če prijava ali odjava ni bila uspešna, stopite do zunanjih dveh 
LCD-zaslonov v prostorih Alma Mater za potrjevanje prisotnosti (velja tudi za tiste, ki nimajo 
pametnega telefona).

Zamenjava skupine: Zamenjava je možna samo v primeru »študent za študenta«. Zamenjavo 
je treba javiti v referat. Če zamenjave ne najdete, je to treba prav tako sporočiti v referat.

Izpiti in kolokviji: Na izpite se je treba prijaviti preko visokošolskega informacijskega sistema 
VIS. Študent se vpiše s svojim uporabniškim imenom in geslom, nato izbere zavihek Izpit, Pri-
java na izpit (tako za izpit kot za kolokvij), izbere želeni predmet, nato še rok (datum) izpita.

Prijava na izpit/kolokvij je možna 7 dni pred izpitom/kolokvijem. Odjava od izpita je možna 
3 dni pred izpitom/kolokvijem. Odjava na dan izpita/kolokvija ni možna.

Brez prijave k izpitu ni dovoljeno pristopiti.

Podrobnejša navodila so objavljena v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja, ki ga 
najdete na https://vis.esmb.si/ pod zavihkom Gradiva/Druga gradiva/Pravilnik o preverjanju 
in ocenjevanju znanja.

Uporaba nedovoljenih pripomočkov pri preverjanju znanja: v primeru, da študent upo-
rablja nedovoljene pripomočke pri preverjanju znanja (izpiti, kolokviji, ...), to pomeni resno 
etično kršitev Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov Alma Mater in sprožitev disci-
plinskega postopka zoper kršitelja. 

ERASMUS+: Imamo podpisane sporazume o mobilnosti Erasmus+ z več kot 50 univerzami po 
Evropi. Izkušnje iz tujine so cenjene na vseh delovnih mestih. Če želite nabrati nova znanja 
in doživeti neponovljivo izkušnjo, preverite povezavo www.almamater.si/erasmus-s80 in 
se obrnite na Mednarodno pisarno.

Projekti: Študente podpiramo pri vseh njihovih projektnih dejavnostih. S projektnim udejstvo-
vanjem študentje prejmejo dodatna znanja, kompetence in pomembne reference za zaposli-
tev ter nadaljnji strokovni razvoj. Več o projektnih aktivnostih najdete pod zavihkom Pogosto 
zastavljena vprašanja – FAQ: www.almamater.si/pogosto-zastavljena-vprasanja-faq-s264.

Knjižnica je odprta v času uradnih ur referata. Če v naših knjižnicah želeno gradivo ni na 
voljo, vam organiziramo medknjižnično izposojo. Več o knjižnici in načinu izposoje gradiva 
najdete na spletni strani: https://www.almamater.si/knjiznice-s91.

Ostale informacije: najdete na spletni strani, in sicer pod zavihkom Študenti in alumni/
Pogosto zastavljena vprašanja-FAQ/Bodoči študenti ali Obstoječi študenti. 
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Vsi izdelki med študijskim procesom (seminarske naloge, diplomsko delo,...) se morajo 
pisati po Navodilih za pripravo in izdelavo strokovnih in znanstvenih besedil, ki jih najdete 
na vis.esmb.si/ pod zavihkom Gradiva/Druga gradiva/Diplomiranje, magistriranje, dokto-
riranje/Navodila za pripravo in izdelavo strokovnih in znanstvenih besedil. 

Drage študentke in dragi študenti, 

posebej vas želimo spomniti, kako pomembno je, da ste pri oddaji vseh svojih izdelkov med 
celotnim študijskim procesom posebej pozorni na dosledno navajanje virov.

V splošnem velja, da vsa fakulteti predložena dela, ki so del študijskih obveznosti ali študija, 
pa naj bo to osnutek ali zaključna različica eseja, projekta, odnesi-domov izpita, raču-
nalniškega programa, ustna predstavitev, seminarska naloga ali druga dela, morajo biti 
študentove lastne besede in ideje ali pa morajo biti viri jasno navedeni.

Podrobnejša navodila so objavljena v Navodilih za pripravo in izdelavo strokovnih 
in znanstvenih besedil v tretjem poglavju (Citiranje in navajanje virov).

Pazljivo preučite vsa navodila in pravila o študentski integriteti in preprečevanju plagi-
atorstva na Alma Mater. Ko preučite pravila, z rokopisom na prazen list papirja napišite 
naslednje besedilo:

»Seznanjen sem s pravili študentske integritete in preprečevanjem plagiatorstva. 
Vsa fakulteti predložena dela, ki so del študijskih obveznosti ali študija, pa naj bo 
to osnutek ali zaključna verzija seminarske naloge, projekta, vzemi-domov izpita, 
teze, govorne predstavitve ali druga dela, bodo moje lastne besede in ideje ali pa 
bodo viri jasno navedeni.«

Ko napišete besedilo, prosimo, da s tiskanimi črkami dodate svoje ime in priimek, datum 
in podpis. Potem ga skenirajte (ali pa fotografirajte s telefonom) in preko elektronske 
pošte pošljite s svojega elektronskega naslova na integrity@almamater.si, najkasneje 
do 8. 11. 2021.

Plagiatorstvo

Navodila za pisne izdelke

Mednarodna znanstvena konferenca
Vsako študijsko leto je v mesecu marcu (letos od 11. do 18. marca 2022) mednarodna 
znanstvena konferenca, ki se je udeležijo znani in uveljavljeni profesorji ter znanstveniki 
iz vsega sveta. Udeležba na konferenci je za vse študente obvezna in je del študijskega 
procesa. Na začetku študijskega leta študentje na predavanjih izvedo, kakšne so njihove 
obveznosti na konferenci. 
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V akademskem okolju je še posebej pomembno, da komuniciramo spoštljivo in jasno. 

Ko npr. pišete kakšnemu profesorju ali v referat, se priporoča, da se najprej predstavite 
(letnik, študijski program, kraj študija …) in kratko pojasnite, za kaj točno gre in kaj želite.

Primer:

Spoštovani,

sem Janez Novak, študent drugega letnika fizioterapije v Ljubljani. Zanima me, kdaj bi lahko 
prišel k Vam na govorilno uro?

Hvala.

Lep dan še naprej 
Janez Novak

Del študijskega programa Fizioterapija zajema obvezno izvajanje kliničnega usposa-
bljanja (KU) v izbranem zavodu po programu, ki ga določi Alma Mater po dogovoru s 
klinično ustanovo.

Študent je na programu KU dolžan:

1. spoštovati pravila hišnega reda in standarde vedenja predpisane v učni bazi, vključno 
z delovnim časom in delovnim redom;

2. upoštevati sprejete standarde šole in zavoda: predpisana uniforma, profesionalna 
obutev, osebna higiena, urejena pričeska, kratko postriženi nohti, brez nakita ter za-
pestnih ur, odstranjen piercing na vidnem mestu;

3. upoštevati Kodeks etike fizioterapevtov, izkazati ustrezen odnos do pacientov, svojcev, 
zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev, ki jih srečuje v času kliničnih vaj.

Klinično usposabljanje na  
študijskem programu Fizioterapija 

Komunikacija
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Študentski svet: je predstavniški organ študentov Alma Mater, v katerem so enakopravno 
zastopani vsi študijski programi. Glavni namen študentskega sveta je zavzemanje za kakovos-
ten študij in obštudijske dejavnosti, učinkovito sodelovanje študentov, akademskega zbora 
in vodstva ter krepitev občutka pripadnosti stroki in Alma Mater. 
Kontakt: studentski.svet@almamater.si

Študentska organizacija Alma Mater: Študentska organizacija Alma Mater (ŠOAM) je stano-
vska skupnost študentov AMEU – ECM. V okviru ŠOAM študenti avtonomno izvajamo interes-
ne in obštudijske dejavnosti, se mednarodno povezujemo in zastopamo svoje interese na 
nacionalnem nivoju. Vsi, ki ste željni ustvarjanja in bi se želeli pridružiti enemu izmed naših 
odborov, nam pišite na: studentska.organizacija@almamater.si.

Tutorstvo: namen tutorskega sistema je olajšati študij študentom novincem in premostiti 
težave, s katerimi se srečajo v novem življenjskem okolju, pri prehodu iz učenja v študij. 
Ustrezno usposobljeni tutorji študenti redno izvajajo kontaktne tutorske ure in svetujejo, 
kako razrešiti zagato ali kam se obrniti po pomoč pri razreševanju morebitnih težav v 
študijskem procesu. 
Zraven tutorjev študentov so na voljo tudi tutorji učitelji.
Imena tutorjev najdete na spletni strani pod zavihkom Študenti in alumni/Tutorji.

Vse dokumente in obvestila o trenutno veljavnih ukrepih za preprečevanje širjenja virusa 
COVID-19 na Alma Mater lahko najdete na povezavi https://covid-19.almamater.si/portfo-
lio-items/veljavni-ukrepi-na-alma-mater/ ali pa preprosto poskenirate QR kodo spodaj.
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KORONAVIRUS – #kernamjemar
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ZDRAVSTVENE VEDE
Zdravstvena nega,  

Javno zdravje,  
Fizioterapija, Integrativne 

zdravstvene vede,  
Avtizem

INOVATIVNI 
MANAGEMENT  

V TURIZMU

PLES, 
KOREOGRAFIJA

ŠTUDIJE PLESNIH 
UMETNOSTI

HUMANISTIČNI 
ŠTUDIJI

DIGITALNA 
HUMANISTIKA

DIGITALNA 
HUMANISTIKA

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 
AKREDITIRANI NA ALMA MATER

SPLETNE IN  
INFORMACIJSKE 

TEHNOLOGIJE
UPORABNA UMETNA 

INTELIGENCA
SPLETNA ZNANOST  

IN TEHNOLOGIJE

DODIPLOMSKI 
ŠTUDIJ

MAGISTRSKI 
ŠTUDIJ

DOKTORSKI 
ŠTUDIJ
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