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dneh, ko se višješolci v Italiji
odločajo za nadaljevanje študijske poti, smo se pri @Direktu odločili, da vam predstavimo študij v Sloveniji. Nadaljevanje
izobraževalne poti v matični domovini,
pa naj bo to v Kopru, Ljubljani, Mariboru ali Novi Gorici, je namreč ena
pogostejših odločitev novopečenih
maturantov. Pa vendar se za marsikoga
študij v Sloveniji še vedno zdi tuj in
oddaljen. Z našim vodičem po študiju
v Ljubljani oziroma Kopru bi radi razjasnili morebitne dvome in čim več
nadobudnih višješolcev prepričali, da
se odpravijo novim slovenskim dogodivščinam naproti.
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IZPITI IN OPRAVLJANJE
OBVEZNOSTI: LE MIRNO!
Nasprotno od študija v Italiji obiskovanje univerze ali visoke šole v Sloveniji predvideva več sprotnega dela. V
Ljubljani so predmeti največkrat sestavljeni iz več enot. Opravijo se lahko
s pozitivno ocenjeno seminarsko nalogo in izpitom. Nekaj predmetov pa
študent opravi zgolj s sprotnimi obveznostmi. Izpitno obdobje vsaka fakulteta priredi po svoje: zimsko sega
od polovice januarja do prve polovice
februarja, poletno od konca maja do
konca junija, jesensko pa od polovice
avgusta do prve polovice septembra.
ŠTUDENTSKI BONI, OBROK
ZA MANJ KOT PET EVROV
Študentje v Sloveniji so upravičeni do
bonov za prehrano. V restavracijah, ki
nudijo študentske menije, si je mogoče privoščiti obrok za manj kot pet
evrov. V Ljubljani je izbira res pestra,

TEST

di_maio: Diplomacija bo rešila svet.
zelenski: Če misliš na Ukrajino, imaš potemtakem prav!
putin: Če misliš na Rusijo, zamenjaj diplomacijo z nuklearno bombo.
scholz_official: Neeee, @di_maio, zakaj mi kradeš delo.
ex_kanzlerka: Olaf, misli na nafto!
biden: Točno tako, misli na naft... ne! Nato, oprosti.
slovenska_politika_med_krizo: Namesto Rusije poglejte naše
fante na Kitajskem.

cankar_ivan: Cvet naše mladine bo poklical Gospod Stotnik.
antonio_razzi: Če bo treba, pošljite mene na pogajanje s Kremljem!
novax_đoković: Ne bom se cepil!
svet_official: Ok, dobro ...
erdogan.official: Vladi, spet bom na tvoji strani, če mi kupiš sladoled.
vladimir_luxuria: V redu!

@direktni: Adam, Aljoša, Andrej,

Kakšen
smučar
pa si?

lovenci se še najbolj izkazujemo
v zimskih športih, kar smo lahko videli tudi na letošnjih olimpijskih igrah v Pekingu. Najpopularnejša aktivnost je seveda smučanje,
kar dokazujejo tudi eno- ali večdnevne
ekskurzije, ki jih na bele strmine organizirajo naša društva. Med mladimi se
jih je kar veliko udeležilo prireditve ZamejSKI dan, ki jo je v mesecu decembru
priredil Klub zamejskih študentov. Pojutrišnjem, torej v nedeljo, 20. februarja,
pa prireja že 4. smučarski izlet na Zoncolan tudi Openski mladinski krožek.
Kakšen tip smučarja pa ste vi? Za vas
smo danes pripravili prav poseben
test, ki vas bo ob koncu napotil na najprimernejšo smučarsko progo.
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1. Katero smučarsko tehniko uporabljaš ponavadi?
A. klinasti zavoj
B. osnovni zavoj (paralelni smuk)
C. plug (»špacaneve«)
2. Kaj razlikuje različne discipline
alpskega smučarja (slalom, veleslalom ipd.)?
A. dolžina proge
B. razdalja med vratci
C. vrstni red smučarjev
3. Kdo je bil Alberto Tomba?
A. svetovni prvak v teku na smučeh
B. alpski smučar
C. Tomba? Kakšna tomba, pri nas
doma se reče grob … ali pa
truga! (0)

Vademekum
o študiju
v Sloveniji

lahko se odločite za kulinariko z vseh
celin. Tudi Koper nudi precej bogato
izbiro bonov in študentske prehrane,
saj lahko študent odloča med krožnikom ocvrtih kalamarov s pomfrijem,
čevabdžinico ali kitajsko restavracijo.
Z aplikacijo Študentska prehrana je
mogoče iskati lokacije vseh ponudnikov študentske prehrane in njihovo
ponudbo.

ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE:
OBRNI SE NANJE,
KO POTREBUJEŠ POMOČ!
Kdor se šola na slovenski Obali najbrž
že pozna lokalno skupnost študentov
– Študentsko organizacijo Univerze
na Primorskem (ŠOUP). Osnovna dejavnost ŠOUP-a je organiziranje in izvajanje programov in projektov obštudijskih dejavnosti za študente Univerze na Primorskem. To pomeni, da
izvaja športne, kulturne, izobraževalne
in mednarodne projekte. Poleg tega
pa se študent obrne do ŠOUP-a za
ureditev subvencionirane študentske
prehrane in za vse ostale dvome glede
študentskega življenja na Obali. Pod4. Na kateri fizikalni sili temelji smučanje?
A. sila trenja
B. gravitacijska sila
C. elektromagnetna sila
5. Na katerem smučišču je tradicionalno potekalo tekmovanje Zlata
lisica?
A. v Kranjski Gori
B. na Pohorju
C. v Planici
6. Katera slovenska smučarka je imela na OI 2010 v Vancouvru hudo
nesrečo med ogrevanjem?
A. Tina Maze
B. Petra Majdič
C. Petra Prevc
7. Do katerega leta je čelada na smučanju obvezna?
A. do 16. leta
B. do 14. leta
C. do 18. leta

Večina odgovorov A:
Rdeča proga – Šlo je dobro, … ne pa
odlično. Previdnosti ni nikoli preveč,

obna organizacija ŠOU LJ deluje tudi
v slovenski prestolnici.
Pozabiti pa ne smemo niti na Klub zamejskih študentov, katerega dejavnost
sega v Maribor, Ljubljano in v Koper
in je vedno na razpolago za reševanje
problemov, nudenje informacij ali samo za klepet ob kavi. Obiščete lahko
tudi klubsko spletno stran, kjer najdete
tudi zamejsko-slovenski slovar.
Telovadba za dušo in telo: po napornih
predavanjih in večurnem sedenju v
klopeh je potrebno razmigati telo in
duha. Univerzitetne športne zveze na
obali ponujajo študentom brezplačno
rekreacijo, lahko pa se vključijo tudi v
univerzitetno ligo in zastopajo barve
svoje fakultete. Seveda pa je v času
študija treba ohranjati tudi stik s kulturnim dogajanjem. Študentje lahko
obiščejo gledališča, razstave ali pa se
lahko vključijo v univerzitetne zbore.
V Ljubljani popuste za študente nudijo
Opera, Drama in fitnesi, če jih naštejemo le nekaj. Poleg tega ima vsaka
študijska smer svoj študentski klub, ki
prireja izobraževanja, izlete in druge
prireditve.
prav tako ti svetujemo, da vedno nosiš
čelado, ker bo mogoče prišlo tu pa
tam do kakšnega zdrsa. Ampak zapomni si, vaja dela mojstra (če mojster
dela vajo), mogoče boš naslednjo sezono postal prvak na Primorskem
smučarskem pokalu!

Večina odgovorov B:
Črna proga – Čestitke, na večino vprašanj (ali kar na vsa) si odgovoril pravilno, tako da se lahko spustiš po
vsaki progi, ampak vedi, da nisi sam
na smučišču, torej spoštuj vsa pravila.
Čaka te sicer res prijeten dan na smučeh, le pazi, da pri kosilu ne pretiravaš:
eno »pivčke za živčke« je v redu, kaj
močnejšega pa raje pusti za aprèsski, za po smučanju!
Večina odgovorov C:
Modra proga – Edina proga, ki ti jo
priporočamo, je modra, mogoče bi se
lahko obrnil tudi na kakšnega učitelja
smučanja. Kaj pa, če bi raje zavil v katero izmed koč? Hrane ne manjka, takoj ti bo kdo častil še pijačo, mogoče
pa lahko srečaš tudi kakšnega @direktovca. :) Zabava je zagotovljena!

