
Program:

Nagovor rektorja Univerze v Mariboru prof. dr. Danijela 
Rebolja.

Nagovor ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. 
Stanka Stepišnika.

Boštjan Gorjup, direktor področja gospodarjenja v BSH Hišni 
aparati in Maksimiljan Šuman, NKBM Invest, bosta kot 
uspešna diplomanta GING-a podala izkušnje s študija in 
poklicne poti.

Prof. dr. Stefan Vorbach s Tehniške Univerze iz Gradca bo 
govoril o pomenu študija gospodarskega inženirstva v 
Avstriji.

Univerza v Mariboru ob 20-letnici 
študijskega programa Gospodarsko inženirstvo 

pripravlja slavnostno prireditev 

20 let  prvega
interdisciplinarnega študija

Nagovor koordinatorja Sveta GING doc. dr. Iztoka Palčiča in 
pomočnika koordinatorja Sveta Gospodarskega inženirstva 
doc. dr. Igorja Vrečka.

Razvedrilni program v izvedbi študentov GING-a.

Okrogla miza z dekani partnerskih fakultet o pomenu 
interdisciplinarnosti.

Uradnemu programu bo sledilo druženje ob priložnostni pogostitvi.
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Ob 20-letnici vpisa prve generacije študentov na Univerzi v 
Mariboru pripravljamo slavnostno prireditev za vse, ki so 
bili, so ali bodo povezani s tem uspešnim študijskim 
programom. Vabljeni torej vsi, ki ste študij gospodarskega 
inženirstva zaključili, ki ste ali boste zaposlovali 
gospodarske inženirje, vsi, ki sodelujete ali ste sodelovali pri 
izvedbi programa, vsi, ki se ukvarjate z izobraževanjem ali 
zaposlovanjem in vsi ostali, ki vas ta študij zanima.

Študijski program Gospodarsko inženirstvo je prvi 
interdisciplinarni študijski program na Univerzi v Mariboru, 
ki letos vpisuje že 21. generacijo študentov. Na njem je 
doslej na vseh treh smereh programa od leta 1998 
diplomiralo že več kot 640 študentov. Osnovno vodilo 
študijskega programa je  zagotavljanje tesnejše 
povezanosti in prepletanja inženirskih ter ekonomskih znanj 
z namenom doseganja pozitivnih sinergijskih učinkov. V 
okviru študijskega programa usposabljamo za delo v 
gospodarstvu kadre z ustrezno širino in s sposobnostjo 
odzivanja na zahtevne izzive aktualnega poslovnega okolja. 
Odlična zaposljivost diplomantov tega programa ves ta čas 
dokazuje njegovo dobro zasnovo in kakovostno izvajanje.

Na prireditvi bodo med drugimi sodelovali: minister za 
gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, 
rektor Univerze v Mariboru, dekani fakultet, ki sodelujejo pri 
izvedbi študija, ustanovitelji programa, predstavnik 
Tehniške univerze v Gradcu in izbrani diplomanti 
gospodarskega inženirstva.

Organizacijski odbor prireditve
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