Maribor, 27. 10. 2020
Spoštovani!
Akreditirani samostojni visokošolski zavod Alma Mater Europaea – ECM pripravlja v novem
koledarskem letu sklop predstavitev naših študijskih programov za bodoče študente. Želimo se
predstaviti tudi vašim dijakom.
Alma Mater Europaea - ECM je samostojen visokošolski zavod, ki ima v Sloveniji zagotovo najvišjo
stopnjo zaposljivosti diplomantov doma, mnoge pa je zvabila na delo tudi tujina. Diplomanti vseh
programov imajo možnost svoj študij nadaljevati na ustreznih podiplomskih magistrskih in doktorskih
programih.
Naši dodiplomski programi so: Fizioterapija, Zdravstvena nega, Socialna geronotologija,
Management, Akademija za ples – sodobni ples in balet ter Hip – Hop, Arhivistika, Humanistične
znanosti, Spletne in informacijske tehnologije. Naši diplomanti so zaposleni v bolnišnicah,
zdravstvenih domovih, domovih za ostarele, zdraviliščih, dispanzerjih, zavodih za rehabilitacijo
invalidov, centrih za socialno delo, neprofitnih organizacijah, športnih klubih, v javnih ustanovah, kot
manegerji v različnih podjetjih, so poklicni plesalci, v ansamblu baleta, poučujejo ples, zaposleni so v
arhivih po Slovenij. Študij na Alma Mater poteka v Mariboru, Murski Soboti, v Kopru in v Ljubljani.
Alma Mater Europaea ima široko razvito mrežo mednarodnega sodelovanja, predvsem preko
Erasmus programa, za poslovne študijske programe je pridobila mednarodno akreditacijo evropskega
zdrženja poslovnih šol in ameriškega združenja poslovnih šol. Predavatelji pa so znanstveniki iz
Slovenije in tujine, ter na dodiplomskem študiju predvsem tudi praktiki z bogatimi izkušnjami.
Študijsko prakso Alma Mater svojim študentom organizira v Sloveniji, v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem
v več kot 200 ustanovah zlasti klinikah in zdraviliščih. Imamo tudi največji delež tujih študentov ter
dobro izmenjavo ERASMUS. Razvijamo nove zaposljive programe po vzgledu svetovnih univerz.
Vljudno vas prosimo, da nam na vaši šoli omogočite kratko (30 minutno) predstavitev programov
Alma Mater Europaea in karierno svetovanje za zainteresirane dijake. Glede na zdravstveno situacijo,
smo v letošnjem študijskem letu pripravili tudi predstavitve preko on-line – ZOOM. Lahko se
predstavimo tudi v okviru kariernega svetovanja. Predstavitev naših programov vodijo študentje Alma
Mater ter naši strokovni sodelavci. Prestavniki Študentskega sveta Alma Mater vas bodo v kratkem
kontaktirali, da se dogovorimo o poteku predstavitve na vaši šoli, v kolikor boste zainteresirani. Za
več informacij nam lahko pišete na spela.bobek@almamater.si (Špela Bobek, predsednica Alumni
kluba Alma Mater).
Veselimo se sodelovanja z vami!
S prijaznimi pozdravi,
Prof. dr. Ludvik Toplak,
predsednik Alma Mater Europaea – ECM

