
ŠTUDENTSKO ZASTOPSTVO 

Študentsko zastopstvo je skupina izvoljenih, prostovoljnih študentk in študentov, ki želi v sodelovanju
z univerzitetno administracijo, vodjami inštitutov, direktoratom ter profesorji in profesoricami 
ustvariti najboljše možno okolje in pogoje za študij na naši univerzi.

KAJ JE NAŠ NAMEN?

Naš namen je študentkam in študentom omogočiti sodelovanje v raznih študijskih kot izvenštudijskih 
aktivnostih. Prirejamo različne dogodke, spodbujamo grajenje močne študentske skupnosti znotraj 
univerze, podpiramo in uresničujemo njihove ideje, jim ponudimo pomoč v primeru morebitnih težav
za čas študija in jim pomagamo pri reševanju nastalih konfliktov tako, da jim v času nuje damo svoj 
glas.

KAJ SI NAŠI CILJI?

 Povečati študentsko vključevanje v univerzitetno življenje
 Biti glas za študente in študentke, ki se znajdejo v konfliktnih situacijah
 Izboljšati komunikacijo med študenti in študentkami ter univerzitetnim osebjem
 Pomagati univerzi, da se razvije v bolj študentom in študentkam prijazno okolje 
 Posredovati potrebe ali ideje študentov in študentk univerzitetnemu vodstvu in jih uresničiti

KDO SMO? NA KOGA SE LAHKO OBRNETE? ČLANI IN ČLANICE

Lena KOLTER Predsednica  lena.kolter@gmpu.ac.at

Jurij Gracej Podpredsednik jurij.gracej@gmpu.ac.at

Alma Portič Tajnica alma.portic@gmpu.ac.a

Anna Bednarchuk Social media team anna.bednarchuk@gmpu.ac.at

Christina Tschernitz Podpredsednica  christina.tschernitz@gmpu.ac.at 

Ana Laura Dominguez Ana Laura DOMINGUEZ Študentska zastopnica za Instrumental- und 
Gesangspädagogik  ana-laura.velasquez-dominguez@gmpu.ac.at 

Christoph Suttner Studentski zastopnik za Jazz  christoph.suttner@gmpu.ac.at 

Marlene Ullreich Študentska zastopnica za elementare Musikpädagogik  
marlene.ullreich@gmpu.ac.at 

Matthew Joseph Blagajnik  matthew.joseph@gmpu.ac.at 

Sajdin Horozovič Študentski zastopnik za Musikalische Aufführungskunst  
sajdin.horozovic@gmpu.ac.at 

Fabian Taschler fabian.taschler@gmpu.ac.at 

Sven Pungartnik Rauter sven.pungartnik-rauter@gmpu.ac.at 

Philipp Bindreiter Social media team philipp.bindreiter@gmpu.ac.at 

Katja Zupan Social media team katja.zupan@gmpu.ac.at

Carolin Anna Pichler carolin-anna.pichler@gmpu.ac.at

Vedno nas lahko kontaktirate na: studienvertretung@gmpu.ac.at
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Kako pridobim študentsko kartico in omarico?

Za izdelavo kartice je potrebno zaprositi v študentskem servisu (Studienservice) kjer jo kasneje tudi 
prevzameš. Ključe od omarice lahko dobiš pri vratarju. Za njo je sicer potrebno plačati, a ob vračilu 
ključev dobiš denar povrnjen.

Kako lahko vadim na GMPU? 

V primeru, da že imaš svojo študentsko kartico lahko z njo vadiš v vseh prostorih na univerzi, v kolikor
v njih seveda v tistem trenutku ne poteka pouk. Postopek je sledeč, poišči si prosto sobo in zaprosi 
vratarja za ključe le te, kartico pa pusti pri njemu. Čas vadenja ni omejen, vendar bodo v primeru 
velike gneče po dveh urah imeli ostali študenti in študentke možnost, da prevzamejo tvojo sobo. Tako
omogočamo, da imajo vsi enake možnosti vadenja.

Se izven GMPUja odvijajo kakšni koncerti?

Izven univerze se odvijajo študentsko organizirani "jam session'i", klasični koncerti v Konzerthaus-u 
(pritličje naše univerze), operne in baletne predstave v mestnem gledališču, koncerti na prostem v 
poletnih mesecih in še mnogo več. Zato spremljajte plakate izobešene na šolskih hodnikih, za več 
informacij pa se pridružite skupini "GMPU Klagenfurt/Celovec" na Facebook-u ali pa nam sledite na 
instagram profilu @gmpustudienvertretung. 

Na koga se lahko obrnem z vprašanji o študiju? 

Vedno lahko kontaktiraš člane in članice študentskega zastopstva. Dosežeš nas preko emaila 
studienvertretung@gmpu.ac.at ali pa nam pustiš sporočilo v našem nabiralniku, ki se nahaja v 
tretjem nadstropju. Potrudili se bomo najti najboljše rešitve in te napotiti v pravo smer. 

Za več informacij nam sledi na instagramu in Facebooku!

Instagram: @gmpustudienvertretung 

Facebook: GMPU studienvertretung

https://www.facebook.com/GMPU-Studienvertretung
https://www.instagram.com/gmpustudienvertretung/

