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INFORMATIVNI DAN

Tanja Jesih, Anton Prosen, Bojan Stegenšek

Informativni dan smo na Oddelku za geodezijo organizirali v petek, 11. 2. ob 10. in 15. uri, in v
soboto, 12. 2. 2005 ob 10. uri. V ta namen smo izdali tudi Informacijo o študiju geodezije, ki jo je
prejel vsak udeleženec informativnega dne. Informacijsko knjižico lahko še prejmete v tajništvu
Oddelka za geodezijo, soba 612 (telefon 01 4678 644).
Knjižica posreduje informacije o strokovnih področjih
geodezije ter vsebino študija geodezije v Sloveniji.
Nenazadnje pa je namen publikacije tudi ta, da širša
slovenska javnost spozna vsebino študija geodezije kot ene
najstarejših geoznanosti, ki si čedalje bolj utira pot na
različnih pomembnih strokovnih področjih v družbi, kar je
iz same publikacije tudi razvidno.
Pri nastajanju te publikacije je sodelovala večina pedagoških
in drugih delavcev, ki vodijo študijski proces na Oddelku za
geodezijo, z namenom, da bi bila posamezna strokovna
področja prikazana dovolj strokovno, a vendar poljudno, da
bi bilo branje razumljivo.
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Kandidate za študij geodezije smo podrobneje seznanili z
vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma z delom geodeta, možnostmi
zaposlovanja in nadaljnjega izobraževanja ter odgovorili na zastavljena vprašanja, ki so pomembna
za odločanje o študiju.
Na podlagi anket lahko ponosno ugotovimo, da za bodoči rod geodetskih strokovnjakov v Sloveniji
prav gotovo ne smemo biti v skrbeh, saj se je informativnega dne na Oddelku za geodezijo v obeh
dneh udeležilo kar 191 kandidatov za vpis. Seveda pa morajo dijaki še zaključiti s šolanjem in se
prebiti skozi razpisni postopek.
Do takrat pa vam, dragi dijaki, želimo, da bi bili ves trud, vztrajnost in prizadevanja vašega
osnovnega in srednješolskega izobraževanja nagrajeni z lepim uspehom. Jeseni pričakujemo 80
najboljših, ki bodo zasedli klopi prvih letnikov.
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