1. LETNIK VS MTP - REDNI ŠTUDIJ
UVODNI DNEVI (PREDAVANJA IN OGLEDI) V ŽIVO
UP Fakulteta za turistične študije Turistica, Obala 11a, 6320 Portorož
Študenti 1. letnika visokošolskega strokovnega programa Management turističnih podjetij MTP ste razdeljeni v dve skupini:
MTP burja (priimki A - L)
MTP jugo (priimki M - Ž)

vsa predavanja potekajo v VELIKI PREDAVALNICI 001 v pritličju
vsa predavanja potekajo v MALI PREDAVALNICI 002 v pritličju

MTP burja (priimki A-L)

MTP jugo (priimki M-Ž)

AKTIVNOST, LOKACIJA

AKTIVNOST, LOKACIJA

Ploščad pred stavbo fakultete

Ploščad pred stavbo fakultete

Zbiranje dodiplomskih rednih študentov 1. letnika MTP in
razvrščanje v skupine

Zbiranje dodiplomskih rednih študentov 1. letnika MTP in
razvrščanje v skupine

Velika predavalnica 001

Mala predavalnica 002

9:15-9:30

»Pozdrav bruckam in brucem UP« - rektorica Univerze na
Primorskem (UP), prof. dr. Klavdija Kutnar

»Pozdrav bruckam in brucem UP« - rektorica Univerze na
Primorskem (UP), prof. dr. Klavdija Kutnar

9:30-10:00

Predstavitev tutorjev študentov in tutorjev učiteljev

Predstavitev tutorjev študentov in tutorjev učiteljev

Predstavitev skupin pri vajah

Predstavitev skupin pri vajah

Delitev skupin za ogled Pirana in Portoroža za MTP burja, MTP
jugo

Delitev skupin za ogled Pirana in Portoroža za MTP burja, MTP
jugo

10:30-11:00

Odmor

Odmor

11:00-11:15

Predstavitev Študentskega sveta fakultete (ŠS)

Predstavitev Študentskega sveta fakultete (ŠS)

11:15-11:25

ŠOUP

ŠOUP

Četrtek, 1. 10. 2020

8:45-9:10

10:00-10:30

Stran 1 od 3

11:25-11:35

11:35-12:15

MTP burja (priimki A-L)

MTP jugo (priimki M-Ž)

Šport UP

Šport UP

Pozdrav in uvodno predavanje dekanje fakultete, doc. dr.
Marijane Sikošek

Pozdrav in uvodno predavanje dekanje fakultete, doc. dr.
Marijane Sikošek

Komuniciranje in bonton na fakulteti

Komuniciranje in bonton na fakulteti

Predstavitev COVID-19 protokola in pravil med študijskim letom Predstavitev COVID-19 protokola in pravil med študijskim letom
12:15-13:30

Čas za kosilo (v lastni režiji)

Čas za kosilo (v lastni režiji)

13:30-15:30

Zbirno mesto: ploščad pred fakulteto
Ogled PIRANA - Skupina MTP burja
Pozor
Obveznost pri predmetu Vedenje potrošnikov v turizmu
(v primeru dežja se ogled prestavi na naslednji teden)

Prosto

Prosto

Zbirno mesto: Tartinijev trg v Piranu
Ogled PIRANA - Skupina MTP jugo
Pozor
Obveznost pri predmetu Vedenje potrošnikov v turizmu
(v primeru dežja se ogled prestavi na naslednji teden)

MTP burja (priimki A-L)

MTP jugo (priimki M-Ž)

AKTIVNOST, LOKACIJA

AKTIVNOST, LOKACIJA

Ploščad pred stavbo fakultete

Ploščad pred stavbo fakultete

Zbiranje dodiplomskih rednih študentov 1. letnika MTP in
razvrščanje v skupine

Zbiranje dodiplomskih rednih študentov 1. letnika MTP in
razvrščanje v skupine

Velika predavalnica 001

Mala predavalnica 002

9:00-9:45

Študentske in študijske zadeve

Študentske in študijske zadeve

9:45-10:05

Spletna orodja Turistice, orodja za študij na daljavo, spletna
pošta

Spletna orodja Turistice, orodja za študij na daljavo, spletna
pošta

15:30-17:30

Petek, 2. 10. 2020

8:45-9:00

Stran 2 od 3

MTP burja (priimki A-L)

MTP jugo (priimki M-Ž)

10:05-10:30

Odmor

Odmor

10:30-10:50

Knjižnični praktikum
Urnik, način izposoje, COVID-19 pravila

Knjižnični praktikum
Urnik, način izposoje, COVID-19 pravila

10:50-11:05

Terensko delo kot del študijskega procesa

Terensko delo kot del študijskega procesa

11:05-11:20

Sodelovanje študentov z okoljem (tekmovanja, prostovoljstvo, Sodelovanje študentov z okoljem (tekmovanja, prostovoljstvo,
projekti, ...)
projekti, ...)

11:20-11:40

Interni akti in pravilniki za študente

Interni akti in pravilniki za študente

11:40-13:30

Odmor za kosilo v lastni režiji

Odmor za kosilo v lastni režiji

13:30-15:00

Prosto

Zbirno mesto: ploščad pred fakulteto
Ogled PORTOROŽA - Skupina MTP jugo
Pozor
Obveznost pri predmetu Uvod v turizem
(v primeru dežja se ogled prestavi na naslednji teden)

15:30-17:00

Zbirno mesto: ploščad pred fakulteto
Ogled PORTOROŽA - Skupina MTP burja
Pozor
Obveznost pri predmetu Uvod v turizem
(v primeru dežja se ogled prestavi na naslednji teden)

Prosto

Stran 3 od 3

