
  

 

 

1. Mednarodna znanstvena konferenca o razvoju industrijskega inženiringa 

FINI je 20. 4. 2016 organizirala svojo 1. mednarodno znanstveno konferenco o razvoju industrijskega inženiringa: "Tehnologija v dobi 

trajnostnega razvoja." V okviru tematskih sklopov so se konference udeležili strokovnjaki iz Slovenije in tujine, iz gospodarstva, univerz, 

visokošolskih zavodov,inštitutov in druga strokovna javnost. 

Dekanja fakultete mag. Vera Smodej: “Želeli in uspeli smo uveljaviti novo prakso znanstvenih konferenc s poudarkom na sodelovanju 

gospodarstva in visokošolskih institucij, z namenom, da lahko sledimo potrebam trga dela, gospodarskega razvoja, konkurenčnosti 

gospodarstva in posledično potrebam socialnega in kulturnega okolja. Program z udeleženci 1. konference kaže povezanost fakultete z 

gospodarstvom in mednarodnim okoljem. Tako kot gospodarski subjekti, se tudi mi zavedamo, da smo del globalnega okolja, v katerem smo 

lahko uspešni le s sodelovanjem in v konkurenci z najboljšimi. Ponosni smo, da smo prva fakulteta iz Slovenije, ki je sprejeta v članstvo 

močnega projekta Globalnega partnerstva, ki združuje 55 visokošolskih institucij v 31 državah sveta iz Evrope, Afrike, Azije, Severne in 

Južne Amerike. In ponosni smo, da smo del Šolskega centra Novo mesto, v katerem vodstvo zavestno ustvarja pogoje za razvoj. Konferenco 

bomo organizirali vsako leto. Vsaka naslednja bo vir novega znanja in predvsem novih priložnosti.” 

Fotografije iz dogodka si lahko ogledate tukaj >> 

 

 

 

V mesecu aprilu so diplomirali: 

 

Dejan Medic, Matej Miklavčič, Matej Puc in Matevž 

Tavčar. 

 

Več>> 

 

V mesecu maju je diplomiral: 

Andrej Fabjan. 

 

Več>> 

Čestitamo! 

 

 

Sodelovanje med Fakulteto za 

industrijski inženiring iz Novega 

mesta in Univerzo v Dunaujvarosu 

 

Slovensko veleposlaništvo v Budimpešti 

navezuje stike z madžarskim mestom 

Dunaujvaros. Možnosti gospodarskega 

sodelovanja vidijo na številnih področjih, 

sklenjen je bil konkreten dogovor o 

sodelovanju. 

 

Več>>  
 

 

 

http://rii.fini-unm.si/gallery-2016/
https://goo.gl/ofwqqS
https://www.facebook.com/fini.unm/posts/970066783108799
https://goo.gl/82240v


 

 

Ste kdaj razmišljali o delu ali študiju v tujini? 

 

Zakaj bi šli na izmenjavo? Zakaj ne! Študij ali delo v tujini omogoča osebnostno rast, spoznavanje medkulturnih 

razlik in vrednot ter veliko mednarodno mrežo novih prijateljev. 

Vabljeni na Erasmus+ izmenjavo na Hrvaško, v Španijo, na Češko, v Italijo in v kratkem tudi v Francijo ter na 

Madžarsko. Omogočimo vam tudi opravljanje prakse v tujini. Za več informacij pišite na: annmarie.gorenc-

zoran@fini-unm.si 
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