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VLOGA ZA DELO DEMONSTRATORJA ŠTUDENTA NA FAKULTETI ZA 

ORGANIZACIJSKE VEDE UNIVERZE V MARIBORU V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019 

Naziv študentskega dela »Demonstratorstvo na FOV UM« 
 

Ime in priimek študenta  

Elektronska pošta                                                               @student.um.si 

Telefon  

Študijski program  

Letnik  

 

Prosimo vas, da v nadaljevanju označite z »X« če se strinjate oz. če podajate soglasje k navedeni obdelavi, zbiranju in uporabi osebnih 

podatkov ter obveščanju: 

□ Dovoljujem, da Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj, zbira, obdeluje in 

uporablja zgoraj navedene osebne podatke za namen izvedbe demonstratorstva na Fakulteti za organizacijske vede 

Univerze v Mariboru. 

□ Dovoljujem, da Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru moje ime in priimek javno objavi na spletni strani 

Fakultete za organizacijske vede.  

□ Dovoljujem, da me Fakulteta za organizacijske vede na moj zgoraj naveden e-mail naslov obvešča o vseh aktivnostih 

povezanih  z izvedbo demonstratorstva na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. 

□ Dovoljujem, da me Fakulteta za organizacijske vede na mojo zgoraj navedeno telefonsko številko obvešča o vseh aktivnostih 

povezanih  z izvedbo demonstratorstva na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. 

□ Dovoljujem, da Fakulteta za organizacijske vede uporablja fotografije in video posnetke za namen promocije in javnih 

objav na spletni strani Fakultete za organizacijske vede iz vseh aktivnostih povezanih  z izvedbo demonstratorstva na 

Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. 

Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam in jih ne bo 

uporabljal za druge namene, razen za prej navedene namene. Podpisano soglasje za obdelavo vaših podatkov lahko kadarkoli 

prekličete. Zahtevo za izpis, prenos ali izbris vaših podatkov lahko pošljete na sedež Fakultete za organizacijske vede Univerze v 

Mariboru, Kidričeva cesta 55A, 4000 Kranj. Več o varovanju osebnih podatkov in Politiki zasebnosti si lahko preberete na 

http://fov.um.si/sl.  

Datum, kraj: ____________________                                                           Podpis: ______________________ 

Priloge:  

- Kratek življenjepis kandidata/tke (Europass, vključite morebitne predhodne izkušnje na področju dela), 
- Potrdilo o opravljenih izpitih in dosežena ocena kandidata pri predmetu, pri katerem bi študent izvajal demonstratorstvo, 
- Kratko motivacijsko pismo (Europass, pismo naj vključuje tudi nazive predmetov, pri katerih želijo sodelovati), 

- Podpisana izjava o seznanitvi s pravicami in obveznostmi, določenimi v Pravilniku o demonstratorstvu na UM FOV. 

http://fov.um.si/sl

