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Uspešna kandidatura FINI  Novo mesto na javnem razpisu za sofinanciranje projekta

" Po kreativni poti 2016/2017"

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je uspešno kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje projekta

Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in reginalnem okolju -  Po kreativni poti

do  znanja 2016/2017,  ki  ga  je  objavil  Javni štipendijski,  razvojni,  invalidski in  preživninski sklad  Republike

Slovenije.

Predmet  sofinanciranja  so  projekti,  ki se  bodo  izvajali  v  skupinah  od  6 do  8 študentov  pod  mentorstvom

pedagoškega  in  delovenga  mentorja.  V  okviru  projektov  bodo  študenti  proučevali  različne  kreativne  in

inovativne rešitve za  izzive gospodarskega  in  družbenega  okolja.  Prav  tako  je  predmet  sofinanciranja

medsebojna izmenjava znanj ,  izkušenj  in  dobrih  praks visokošolskih  učiteljev  (pedagoški  mentorji)  in

strokovnjakov (delovni mentorji) iz (ne)gospodarstva, ki se bo izvajala v okviru posameznega projekta.

FINI Novo mesto je na razpis prijavil projekt z naslovom Inovativna tehnologija izboljšave kakovosti  debeline

mokre plasti tesnilnega materiala, ki ga bo izvedel v sodelovanju s podjetjem Donit Tesnit d.o.o.

Informativni dnevi

Fakulteta za industrijski inženiring

Novo  mesto  želi  študijske

programe strojništva  približati

potencialnim  študentom  na

območju  celotne  Slovenije  in

zagotoviti povečan vpis v tehniške

programe tudi na  nivoju  države.

FINI  – članica združenja

GIZ ACS

Skupščina GIZ ACS je na svojem

21. rednem zasedanju 16. oktobra

2016  sprejala  Fakulteto  za

industrijski inženiring Novo mesto

med  člane  združenja  GIZ  ACS,

Slovenskega  avtomobilskega

grozda.

ACS  je  gospodarsko  interesno

V  mesecu  februarju  so

diplomirali

-  Peter  Podobnik,  naslov

diplomske  naloge:  Specifikacije

orodnih  držal s  primeri uporabe

na  CNC  stroju,  mentor:  mag.
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zainteresirane  bodoče  študente

organizira informativne dneve,  ki

bodo  v  petek,  10.  2.  2017 ob

10.00 in ob 16.00 ter v soboto,

11.  2.  2017  ob  10.00.

Informativni dnevi bodo potekali

v  prostorih  fakultete,  v  učilnici

N1_4 (nova stavba, 1. nadstopje,

učilnica št. 4).

Na  informativnem  dnevu  bomo

predstavili  visokošolski

strokovni  in  univerzitetni

študijski  program  I .  stopnje,

magistrski  študijski  program

II .  stopnje  in  doktorski

študijski  program I I I . stopnje,

načine  študija  in  odgovorjali  na

vprašanja  zainteresiranih bodočih

študentov.

Več>>

avtomobilski  industriji  in

proizvajalcev  motornih  vozil.

Povezani  v  grozd  krepijo  svoje

konkurenčne  sposobnosti  in

povečujejo  dodane  vrednosti.

GIZ  ACS  je  osrednja

komunikacijska  točka

avtomobilskega grozda, podprta z

infrastrukturo. ACS podpira svoje

člane pri vključevanju v svetovno

industrijo motornih vozil s skupno

promocijo  in  z  izdelki  višje

tehnološke  zahtevnosti.  V  ta

namen  pospešuje  učinkovitost

poslovanja  članov  z  ustreznimi

raziskavami  in  povezovanjem  s

strokovnimi  razvojnimi  in

znanstvenimi  institucijami  doma

in v tujini.

-  Davor  Tramte,  naslov

diplomske  naloge: 3D  skeniranje

in izdelava 3D modela na podlagi

oblaka točk kot koraka v procesu

vzvratnega  inženiringa  nihajne

roke,  mentor:  doc.  dr.  Tomaž

Savšek

-  Boštjan  Piletič,  naslov

diplomske naloge:

Elektrouporovno  bradavično

varjenje  v  orodju  za

preoblikovanje pločevine, mentor:

doc. dr. Tomaž Savšek

-  Manja  Omerzel,  naslov

diplomske  naloge:  Inovacijski

pristopi za  izboljšanje  varnosti v

avtomobilih in cestnem prometu,

mentorica: mag. Vera Smodej

Čestitamo!

Več>>
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