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1 ZAKAJ NA FINI?
ŠTUDIJ STROJNIŠTVA (izredni študij)

Diplomirani inženir strojništva je poklic prihodnosti.
V času visoke stopnje brezposelnosti v državi, fakulteta dnevno objavlja več prostih delovnih
mest za diplomirane inženirje strojništva http://goo.gl/93VzxG.











vsebina študijskih programov izhaja iz opredelitev aktualnih potreb gospodarstva, dolgoročnih
strateških dokumentov Evropske unije in Slovenije;
študijski programi so mednarodno primerljivi s programi kvalitetnih fakultet v državah
Evropske unije;
študijski programi vključujejo inovativne metode izobraževanja z ustreznim razmerjem
teoretičnega in praktičnega znanja;
študij zagotavlja diplomantom perspektivo na področju zaposlovanja ter nadaljnjega razvoja
in napredovanja;
visokošolski učitelji so strokovnjaki iz gospodarstva in iz vrst priznanih visokošolskih učiteljev
in raziskovalcev;
v okviru mednarodnega sodelovanja v programih mednarodne izmenjave FINI spodbuja
mobilnost študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter omogoča sodelovanje v
mednarodnih projektih;
poleg redne in izredne oblike študija FINI zagotavlja tudi študij na daljavo, ki predstavlja
sodobno obliko študija v virtualnem učnem okolju, s pomočjo multimedijskih gradiv, forumov
in družbenih omrežij, s pedagoško in tehnično podporo;
šolnina za posamezni letnik se lahko poravna v 2, 4 ali 12 obrokih brez obresti ali v enkratnem
znesku s 5% popustom.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbi.
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2 UVOD
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je institucija regionalnega in nacionalnega pomena
na področju razvoja proizvodov in tehnologij, kvalitete in inženirske dejavnosti na vseh področjih
industrije, s poudarkom na avtomobilski industriji. Je pomemben partner gospodarstva in institucija,
ki spremlja in izvaja znanstveno raziskovalno delo in skrbi za učinkovit prenos znanja v skladu z
bolonjsko deklaracijo.
Fakulteta ima jasno definirano poslanstvo, vizijo, cilje in programske opredelitve. Poslanstvo
Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto je izvajanje inovativnih študijskih programov za
izobraževanje v skladu z aktualnimi potrebami gospodarstva in negospodarstva na področju
zahtevnih tehniških dejavnosti v nacionalnem in evropskem okolju. V izobraževalni proces in prakso
fakulteta prenaša rezultate znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela ter na ta način zagotavlja
razvoj družbe s prenosom lastnega in globalnega znanja. Delovanje je usmerjeno v zagotavljanje
visoke kakovosti in svobode ustvarjalnosti.
Vizija Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto je ambiciozen razvoj v priznano in prepoznavno
visokošolsko institucijo na področju tehniških ved z osnovnim namenom razvoja stroke in trajnostnega
razvoja ožjega in širšega okolja. Vizija vključuje usmeritev v doseganje visoke kakovostne ravni
pedagoškega, znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela, nenehno izboljševanje izobrazbene
in akademske strukture zaposlenih in znanja diplomantov, razvoj inovativnih in mednarodno
primerljivih študijskih in raziskovalnih programov ter intenzivno mednarodno sodelovanje z vpetostjo
v globalni izobraževalni in raziskovalni prostor. Fakulteta bo delovala v smeri nenehnega prilagajanja
pedagoških in znanstvenih vsebin potrebam gospodarstva in negospodarstva ter zagotavljanja
konkurenčnosti družbe.
Študij na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto zagotavlja diplomantom perspektivo na
področju zaposlovanja ter nadaljnjega razvoja in napredovanja. Sodoben študijski program vključuje
inovativne metode izobraževanja z ustreznim razmerjem teoretičnega in praktičnega znanja.
Fakulteta z izvajanjem akreditiranih študijskih programov zagotavlja pridobivanje znanja prihodnosti,
uporabo informacijskih tehnologij v izobraževanju, uporabo sodobnih laboratorijev za materiale,
tehnologijo, motorna vozila in informatiko, sodobno literaturo in mednarodno povezavo s sorodnimi
institucijami v svetu.
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (FINI)
Šegova ul. 112,
8000 NOVO MESTO
T: 07/39 32 206
Dekanja: mag. Iris Fink Grubačević
E-pošta: referat@fini-unm.si
Spletna stran: http://www.fini-unm.si
Facebook: fini.unm
Twitter: fininm
LinkedIn: Faculty of Industrial Engineering | Fakulteta za industrijski inženiring
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3 PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
3.1 Podatki o programu Inženiring in vozila
Naslov študijskega programa:
Akreditacija programa VS:
Stopnja in vrsta programa:
Trajanje programa:
Smeri:
Strokovni naziv:
Erasmus koda:
Številka ECHE listine:

Inženiring in vozila
20. 10. 2011
1. stopnja – dodiplomski univerzitetni študijski program
tri leta (6 semestrov) v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS
program ima tri izbirne module
diplomirani inženir strojništva (UN)/ diplomirana inženirka
strojništva (UN), oboje z okrajšavo dipl. inž. str. (UN)
SI NOVO-ME11
266601-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE

Študijsko področje po Isced klasifikaciji: (52)
tehniške vede
Znanstvene discipline po Frascatijevi
klasifikaciji: tehniške vede
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3.2 Oblike študija
Izredni študij
Izredni študij se izvaja na sedežu FINI v popoldanskem času ob delovnikih in ob sobotah dopoldan.
Organizirano pedagoško delo poteka po sistemu zaporedne izvedbe predmetov.

Študij na daljavo
Študij na daljavo je namenjen posameznikom, ki zaradi svojih obveznosti potrebujejo večjo fleksibilnost
študija. Prednost take oblike študija je dostop do informacij in učnih materialov vse dni in ure v tednu ter
stalna pomoč predavateljev, strokovnih mentorjev in referata. Je oblika študija, ki jo fakulteta izvaja na
nivoju celotne Slovenije in predstavlja sodobno obliko študija z močno pedagoško in tehnično podporo.
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Ponujamo sodobno obliko študija v virtualnem okolju. Fleksibilnost študija na daljavo je izražena
predvsem v prilagojenosti posameznikom, ki si lahko povsem samostojno in v odvisnosti od svojih
zaposlitvenih ali družinskih obveznosti razporejajo čas namenjen študiju. Študij na daljavo je organiziran
v kombinirani obliki. Laboratorijske vaje se izvajajo na sedežu fakultete in v podjetjih, s katerimi ima
fakulteta sklenjene pogodbe. E-učilnica se prilagaja evropskim smernicam, in sicer Unique (European
Universities Quality in e-Learning), ki ga podeljuje Evropska fundacija za kakovost v e-izobraževanju
(EFQUEL) ter E-xcellence, z namenom, da se zagotovi sodoben, kakovosten in tehnološko podprt študij,
ki je na mednarodni ravni.

3.3 Temeljni cilji programa, splošne in specifične kompetence
Temeljni cilj študijskega programa Inženiring in vozila je izobraziti diplomante za neposredno
zaposlitev po zaključku študija in kompetentno izvajanje nalog v vseh strukturah gospodarstva na
področju proizvodnje, tehnologije, razvoja, celovite kakovosti, vzdrževanja in trženja. Študenti bodo
usvojili teoretična znanja in znanja za strokovno praktično delo na tehniško inženirskem področju.
Usvojili bodo tehniška, tehnološka, informacijska, organizacijska, ekonomska znanja in znanja
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metod za raziskovalno in razvojno delo.
Z uspešno opravljenim študijem bodo študentke in študenti pridobili splošne
kompetence:
















sposobnost analize in sinteze dela na
tehniškem področju,
sposobnost obvladovanja sodobnih
metod,
samostojnost raziskovanja na
tehničnem področju,
sposobnost vodenja projektov in
timskega dela,
sposobnost uporabe pridobljenega
znanja v praksi,
sposobnost izvajanja stalnega
napredka,
poznavanje in uvajanje informacijske
tehnologije,
obvladovanje raziskovalnih metod,
postopkov in procesov, razvoj kritične
in samokritične presoje,
poznavanje varnosti zaposlenih in
varovanja okolja,
sposobnost analize in sinteze dela
virtualnega inženiringa,
razvoj komunikacijskih sposobnosti in
spretnosti s poudarkom na
mednarodnem okolju,
sposobnost povezovanja različnih
strokovnih disciplin.
sposobnost matematične analize in
sinteze dela virtualnega inženiringa,


















in specifične

sposobnost matematične analize in
uporabe matematičnih znanj v tehniki,
sposobnost razumevanja in vpeljevanja
sodobnih teorij razvoja, tehnologij in
vodenja,
sposobnost razvijanja virtualnega
inženiringa okolju prijaznih izdelkov in
naprav,
poznavanje tehničnih lastnosti
materialov,
poznavanje in uporabljanje metod
celovite kakovosti,
usposobljenost za vodenje projektov,
usposobljenost za prenos znanja,
usposobljenost za razvoj proizvodnje in
tehnologij z informatiko,
obvladovanje postopkov in metod
reinženiringa in inovacij,
poznavanje in razvoj inteligentnih
izdelkov in naprav ter umetne
inteligence,
uporaba orodij virtualnega modeliranja
izdelkov in naprav,
poznavanje in sposobnost uvajanja
logističnih procesov,
poznavanje, razvoj in upravljanje
energetskih sistemov in naprav.

3.4 Vsebinska področja
Univerzitetni program Inženiring in vozila zajema naslednja vsebinska področja pridobivanja znanja:











avtomobilizem,
tehnologije,
materiali,
projektiranje,
človeški viri,
gospodarjenje z okoljem,
informatika in komunikacije na tehniškem in poslovnem področju,
razvoj proizvodov,
vodenje podjetij,
vgrajeni sistemi in umetna inteligenca,
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razvoj odnosov kupec – dobavitelj,
kakovost in poslovna odličnost.

3.5 Mednarodno sodelovanje fakultete
Fakulteta mednarodno dejavnost razvija na področjih:






mobilnost študentov in visokošolskih učiteljev ter sodelavcev,
mobilnost mladih diplomantov,
organizacija mednarodnih znanstvenih konferenc,
sodelovanje v mednarodnih znanstvenoraziskovalnih projektih,
individualni kontakti visokošolskih učiteljev ter sodelavcev.

Fakulteta v okviru mednarodnega sodelovanja v programih mednarodne izmenjave spodbuja
mobilnost študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter omogoča sodelovanje v mednarodnih
projektih.

3.5.1 Cilji mobilnosti študentov in diplomantov za študij in prakso
 pridobivanje mednarodnih izkušenj,
 izboljšanje znanja in spretnosti študentov in diplomantov,
 izboljšanje učnih kompetenc,
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izpopolnjevanje znanja tujega jezika študentov in diplomantov,
spoznavanje visokošolskih institucij v državah EU,
spoznavanje podjetij v državah EU in njihovih delovnih prioritet,
razvijanje kompetenc po študijskem programu na tuji fakulteti,
razvijanje kompetenc po meri delodajalcev v evropskem prostoru,
spodbujanje mreženja,
izpopolnjevanje znanja udeležencev,
spodbujanje kakovosti izobraževanja,
povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve,
povečanje iniciativnosti in podjetništva,
povečanje samozavesti in samospoštovanja.

3.5.2 Cilji mobilnosti učnega osebja z namenom poučevanja











pridobivanje mednarodnih izkušenj,
izmenjava znanj,
povezovanje na področju znanstveno-raziskovalnih projektov, konferenc, delavnic in
seminarjev,
analiziranje metod poučevanja in odzivnosti študentov na drugačne metode (za namen
učinkovite analize bo del metod prikazan preko izvedbe poučevanja),
povezovanje predmetnih področij gostujoče in matične institucije,
izmenjava dobrih praks, inovativnih metod,
spodbujanje mreženje,
primerjanje nivoja znanja (zahtevnostne stopnje) pri posameznih predmetih,
odpiranje možnosti visokošolskega sodelovanja med visokošolskimi institucijami,
odpiranje možnosti gospodarskega sodelovanja med podjetji iz regije, kjer se izvajajo
izmenjave in sodelovanje pri podjetniških spodbudah.

3.5.3 Cilji mobilnosti zaposlenih z namenom usposabljanja







ugotoviti metode zagotavljanja dobrega sodelovanja med pedagoškim in drugim osebjem
(administracija, knjižnica, tehnično osebje…) in študenti ter spoznati sistem institucije
gostiteljice,
izmenjava dobrih praks, inovativnih metod,
spoznati inovativne pristope usposabljanja kadrov,
proučiti sodobne metode (pristope) usposabljanja na področju študijskega programa
industrijskega inženiringa,
spoznati metode opismenjevanja in usposabljanja predavateljev, študentov in strokovnih
sodelavcev za izvajanje izobraževanja na daljavo.

3.5.4 Povezava med vsemi mobilnosti



zagotoviti študentom izobraževanje, ki jim zagotavlja kompetence, zahtevane s strani
delodajalcev in s strani študijskega programa,



vzpostavljanje stikov z delodajalci s ciljem iskanja novih možnosti izvajanja
prakse naših študentov in diplomantov v tujini,




krepitev kakovosti skozi mobilnost in mednarodnega sodelovanja,
povezovanje visokošolskega izobraževanja, raziskav in gospodarstvo k odličnosti in regijskim
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razvojem,








širitev mreže mednarodnega sodelovanja, promocija fakultete v evropskem prostoru,
izboljšanje jezikovnih sposobnosti,
povečanje medkulturne zavesti,
aktivnejše sodelovanje v družbi,
boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot,
povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po
opravljeni mobilnosti.

4 POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA
V prvi letnik študijskega programa Inženiring in vozila se lahko na osnovi 38. člena Zakona o visokem
šolstvu vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od
maturitetnih predmetov (izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri
poklicni maturi),
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.
Pri omejitvi vpisa v 1. letnik bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani po kriteriju doseženih točk splošnega
učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (40% točk) in splošnega učnega uspeha pri maturi oziroma
zaključnem izpitu (60% točk). Kandidati iz točke b) pa bodo izbrani glede na splošni uspeh pri poklicni
maturi (40% točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk) in uspeh pri izpitu iz maturitetnega
predmeta (20% točk).
V primeru omejitve vpisa pri prehodih med programi bodo kandidati izbrani glede na doseženo
povprečno oceno.

4.1 Nadaljevanje študija po Merilih za prehode
Prehod med študijskimi programi (v nadaljevanju prehod) je prenehanje izobraževanja na prvem
študijskem programu in nadaljevanje študija na študijskem programu Fakultete za industrijski inženiring
Novo mesto. S prehodom so zagotovljene primerne možnosti za nadaljevanje in dokončanje študija.
Za prehod se ne šteje sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prvem
študijskem programu.
Prvi študijski program je program, iz katerega študent prehaja. Prvi študijski program so lahko tudi vsi
študijski programi iste stopnje, pri katerih je kandidat že opravil študijske obveznosti in se lahko
priznavajo na študijskem programu Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto.
Prehajajo študenti t. i. bolonjskih študijskih programov in diplomanti t. i. nebolonjskih študijskih
programov, katerih prehodi so urejeni v prehodni določbi ZViS-E (16. člen). Pogoji o prehodih ne veljajo
za diplomante t. i. bolonjskih študijskih programov.
Prehodi so možni med študijskimi programi:
 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
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med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem
prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se
nanašajo na obvezne predmete študijskega programa FINI. Primerjava se nanaša na študijski
program v celoti, ne glede na dejansko opravljene študijske obveznosti študenta na prvem
programu.

Ne glede na ostale določbe pogojev o prehodih v študijski program na FINI je prehod možen le, če
študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program na FINI in če so na voljo prosta vpisna mesta.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se
lahko študent vpiše v isti ali v višji letnik v študijskem programu na FINI.
Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa FINI, če mu je v postopku priznavanja zaradi
prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik študijskega programa
FINI.
Pri prehodu se lahko priznavajo predhodno pridobljena znanja, ki jih študent izkazuje z ustreznimi
dokumenti:
 primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;
 neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Priznavanje opravljenih izpitov na prvem programu se opravi v skladu s Pravilnikom o priznavanju
pridobljenega znanja in spretnosti.
V univerzitetni študijski program 1. stopnje Inženiring in vozila so predvideni prehodi:
 iz univerzitetnih in visokošolskih strokovnih študijskih programov I. stopnje,
 iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov sprejetih pred 11. 6. 2004
(nebolonjski študijski programi),
 iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994 (nebolonjski študijski programi).
Prehod je možen v primeru, če kandidat izpolnjuje pogoje za vpis v univerzitetni študijski program.
Vpis v višji letnik
Vpis v višji letnik je omogočen kot možnost vpisa študentom, ki bi želeli spremeniti študijski program, pa
so že bili vpisani v višji letnik, kot bi se lahko vpisali na novem študijskem programu (sem se uvrščajo
tudi študenti študijskih programov, akreditiranih pred 11. 6. 2004).
Prijave za vpis v višji letnik obravnavajo pristojni organi FINI Novo mesto:
 ob upoštevanju meril za prehode, kot so navedena pri posameznem študijskem programu za
študente, ki želijo spremeniti (bolonjske) študijske programe, in
 v skladu s postopki visokošolskega zavoda za hitrejše napredovanje za kandidate, ki prejšnjega
študija niso končali in se želijo vpisati v nižji letnik, kot so že bili vpisani v prejšnjem študijskem
programu.

4.2 Vpis v 2. letnik
Vpisni pogoji
Pri prehodu iz visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje mora imeti študent
povprečno oceno opravljenih izpitov (izpitov, ki se mu priznajo za potrebe nadaljevanja študija na FINI
Novo mesto) najmanj 8.0.
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4.3 Vpis v 3. Letnik
Vpisni pogoji
Neposredno v 3. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Inženiring in vozila se lahko
vpišejo diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred 1. 1. 1994, če izpolnjujejo pogoje za vpis v
univerzitetni študijski program. Do prijave teme diplomske naloge morajo opraviti diferencialne izpite iz
izbranih predmetov 1. in/ali 2. letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 kreditnih točk po ECTS
predpiše pristojni organ fakultete na osnovi ugotovljenih razlik med programoma:
 če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe iz študijskih področij
strojništva, mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše diferencialne izpite v
obsegu največ 12 kreditnih točk po ECTS;
 če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe s sorodnih področij
strojništva (gospodarsko inženirstvo, mehatronika, bionika v tehniki), ki spadajo v študijska
področja tehnične vede, mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše
diferencialne izpite v obsegu največ 18 kreditnih točk po ECTS;
 če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe iz drugih področij, ki
spadajo v študijska področja tehnične vede, mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za
vpis predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 30 kreditnih točk po ECTS;
 če je kandidat končal študijski program za pridobitev višješolske izobrazbe iz ostalih študijskih
področij, mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše diferencialne izpite v
obsegu največ 60 kreditnih točk po ECTS.
Neposredno v 3. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Inženiring in vozila se lahko
vpišejo diplomanti kateregakoli visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa,
sprejetega pred 11. 6. 2004, če izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program. Vsi kandidati
morajo do prijave teme diplomske naloge opraviti diferencialne izpite iz izbranih predmetov 1. in/ali 2.
letnika, ki jih v skupnem obsegu največ 60 kreditnih točk po ECTS predpiše pristojni organ fakultete na
osnovi ugotovljenih razlik med programoma:
 če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne ali univerzitetne
izobrazbe iz študijskih področij strojništva, mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis
predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 6 kreditnih točk po ECTS.
 če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne ali univerzitetne
izobrazbe s sorodnih področij strojništva (gospodarsko inženirstvo, mehatronika, bionika v
tehniki), ki spadajo v študijska področja tehnične vede, mu pristojni organ fakultete na podlagi
prijave za vpis predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 12 kreditnih točk po ECTS.
 če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne ali univerzitetne
izobrazbe iz drugih področij, ki spadajo v študijska področja tehnične vede, mu pristojni organ
fakultete na podlagi prijave za vpis predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 30 kreditnih
točk po ECTS.
 če je kandidat končal študijski program za pridobitev visokošolske strokovne ali univerzitetne
izobrazbe iz ostalih študijskih področij, mu pristojni organ fakultete na podlagi prijave za vpis
predpiše diferencialne izpite v obsegu največ 60 kreditnih točk po ECTS.
Diplomant višješolskega programa, sprejetega pred 1.1.1994 in visokošolskega strokovnega
študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004, ki se je vpisal brez mature, se lahko vpiše v
3. letnik univerzitetnega študijskega programa, če ima povprečno oceno najmanj 8,0.
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Diplomantom, ki se vpišejo neposredno v 3. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje
Inženiring in vozila, se ob vpisu na podlagi odločbe dekana določijo dodatne obveznosti v obliki
diferencialnih izpitov ter za 1. in 2. letnik prizna razliko kreditnih točk po ECTS, ki jih ne pridobijo z
opravljenimi diferencialnimi izpiti.

5 PRIJAVNI IN VPISNI POSTOPEK
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo
za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati
visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na
prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec
prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno
poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu.
Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v
eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu,
kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu
zavodu do zaključka prijavnega roka.
Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni in hkrati obveščeni o datumu vpisa.

6 POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU
Za napredovanje v drugi letnik mora študent doseči najmanj 45 kreditnih točk iz prvega letnika, za
napredovanje v tretji letnik najmanj 40 kreditnih točk po ECTS drugega letnika in vse obveznosti
iz prvega letnika, kar znaša 100 kreditnih točk po ECTS.
Študent se lahko vpiše v višji letnik tudi, če ni dosegel zahtevanih kreditnih točk, kadar ima za to
upravičene razloge: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine,
sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, o čemer odloči Komisija za
študijske in študentske zadeve.
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik,
lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi
neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu.
Tretjega letnika ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih študijskih obveznosti
namenjen absolventski staž.
Študentu se lahko v skladu z zakonom podaljša status za največ eno leto, če:
 se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik,
 iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12-ih mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 študentka v času študija rodi.
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Glede na študijske dosežke lahko študent konča študij v krajšem času, kot je predvideno s
študijskim programom.

7 POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA
Pogoj za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske
obveznosti v skupnem obsegu 180 kreditnih točk po ECTS ter priprava in uspešen zagovor
diplomske naloge.

8 PREVERJANJE ZNANJA IN OCENJEVANJE
Predvideni načini preverjanja in ocenjevanja znanja so: ustni in pisni izpiti, kolokviji, testi, seminarske
naloge, raziskave, projektne naloge, projektno poročilo, ustne predstavitve, izdelki, portfolio, poročilo
o strokovni praksi, predstavitev drugih del, zaključne naloge, elektronskik izpiti, vrstniško ocenjevanje
ter druge oblike, določene s študijskim programom.
Opravljene obveznosti študenta/-ke se ocenjujejo skladno z ocenjevalno lestvico po ECTS in s
Pravilnikom o ocenjevanju in preverjanju znanja Fakultete za industrijski inženiring.
Načini ocenjevanja in preverjanja znanja so določeni v učnih načrtih posameznih predmetov in so
prilagojeni preverjanju doseženih ciljev pri posameznih predmetih, predvidenim študijskim dosežkom
in razvoju splošnih in predmetnospecifičnih komepetenc.
Strokovna praksa se ocenjuje z oceno uspešno/neuspešno. Študent mora doseči za pozitivno oceno
pri posameznem predmetu najmanj 55 % zahtevanega znanja.

Tabela 1: Ocenjevalna lestvica po ECTS
Opis znanja
Izjemni rezultati z
zanemarljivimi
napakami
Nadpovprečno znanje
z nekaj napakami
Solidni rezultati

Razpon
ocen v %

Ocena po ECTS

95,6 - 100

excellent

A

odlično

10

very good

B

prav dobro

9

good

C

prav dobro

8

Ocena

84,3 - 95,6
70,8 - 84,2

Znanje z manjšimi
napakami

59,6 - 0,7

satisfactory

D

dobro

7

Znanje ustreza
minimalnim kriterijem

55 - 59,6

sufficient

E

zadostno

6

0 - 54,9

fail

F

nezadostno

Znanje ne ustreza
minimalnim
kriterijem

5-1
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9 PREDMETNIK Z OVREDNOTENIMI ŠTUDIJSKIMI OBVEZNOSTMI
Program Inženiring in vozila je oblikovan skladno z določili Zakona o visokem šolstvu Uradni list RS, št.
32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 –
ZUPŠ in 65/17) in Meril za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS,
št. 101/04). Upoštevana so priporočila bolonjske deklaracije, ki se nanašajo na trajanje študija, letno
obremenitev študenta, študijske dosežke in mednarodno mobilnost.
Celoten študijski program obsega organizirane oblike študijskega dela in individualno delo študenta
ter obsega 180 kreditnih točk. Traja tri študijska leta. Tvorijo ga obvezni študijski predmeti, izbirni
predmeti in izbirni modularni predmeti. Predpisane učne enote, ki se izvajajo kot organizirane oblike
študijskega dela, so predavanja, seminarske vaje in laboratorijske vaje ter strokovna praksa.
Študijski program vsebuje tri izbirne module. Modul tvorijo predmeti, ki so zaokrožena celota
posameznih strokovnih področij in so primerni za samostojno izvedbo v okviru študijskih programov
za izpopolnjevanje. So nadgradnja in poglabljanje vsebin iz prvih dveh letnikov. Študenti si izberejo
modul glede na svoje interese, izredni študenti pa tudi glede na potrebe delovnega mesta.
Cilj modula Razvoj proizvodov v avtomobilski industriji je izobraziti diplomanta za samostojno visoko
strokovno, razvojno, raziskovalno in operativno delo na področju avtomobilskega razvoja.
Cilj modula Tehnologije v avtomobilski industriji je izobraziti diplomanta za samostojno visoko
strokovno delo na področju tehnologije in proizvodnje v podjetjih s poudarkom na avtomobilski industriji.
Cilj modula Virtualni inženiring in umetna inteligenca je izobraziti diplomanta za raziskovalno in
samostojno delo na področju okolju prijaznih izdelkov in naprav z uporabo vrhunskih virtualnih
tehnologij ob podpori informacijskega sistema..
Splošni predmeti so strokovni tuj jezik, ekonomika organizacije, celovita kakovost in poslovna odličnost
ter varstvo pri delu in okolje.
Temeljni predmeti so znanstveno naravnani: tehniška matematika I in II, fizika, kemija, materiali,
mehanika I in II, tuji jezik ter termodinamika.
Strokovni predmeti so: tehnologija, informacijsko komunikacijske tehnologije, inženiring in inženirsko
delo, numerične metode, ekonomika organizacije, konstruiranje, celovita kakovost in poslovna odličnost,
elektrotehnika in elektronika, modeliranje (3D) izdelkov v avtomobilski industriji, avtomobilizem in
prihodnje tehnologije, tehniška kibernetika, varstvo pri delu in okolje, strokovna praksa s projektnim
delom, itd.
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Tabela 2: Predmetnik

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
INŽENIRING IN VOZILA
Predmet
Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28

PRVI LETNIK
Tehniška matematika I
Mehanika I
Informacijski sistemi in
komunikacijske tehnologije
Inženiring in inženirsko delo
Strokovni tuji jezik (ang.)
Skupaj 1. semester
Kemija
Tehniška matematika II
Fizika
Tehniška dokumentacija in strojni
elementi
Materiali
Skupaj 2. semester
Skupaj prvi letnik
DRUGI LETNIK
Numerične metode
Mehanika II
Ekonomika organizacije
Konstruiranje
Tehnologije
Skupaj 3. semester
Termodinamika
Celovita kakovost in poslovna
odličnost
Elektrotehnika in elektronika
Modeliranje (3D) izdelkov v
avtomobilski industriji
Izbirni predmet I
Skupaj 4. semester
Skupaj drugi letnik:
TRETJI LETNIK
Avtomobilizem in prihodnje
tehnologije
Tehniška kibernetika
Modulni predmet 1 (I,II in III modul)
Modulni predmet 2 (I,II in III modul)
Modulni predmet 3 (I,II in III modul)
Skupaj 5. semester
Varstvo pri delu in okolje
Strokovna praksa s projektnim
delom (5 tednov)
Izbirni predmet II (možna zunanja

Študijsko delo
Organizirano študijsko delo
IDŠ
Zimski
Letni
OŠD PD IŠ
P
V KT P
V KT
45 45
6
90
90
60 45
7
105
105
45 45
45 30
45 45
240 210

6
5
6
30
45
45
45

6
6
6

90
75
90
450
90
90
90

240 210

60 45
45 30
240 210
30 240 210

7
5
30
30

105
75
450
900

45 45
45 45
45 30
45 45
60 45
240 210

6
6
5
6
7
30

45
45
45

LO
Š

Kreditnih
točk po
ECTS

180
210

6
7

90
75
90
450
90
90
90

180
150
180
900
180
180
180

6
5
6
30
6
6
6

105 210
75 150
450 900
900 1800

7
5
30
60

90
90
75
90
105
450
105

180
180
150
180
210
900
210

6
6
5
6
7
30
7

75
75

150
150

5
5

60

45

90
90
75
90
105
450
7 105

45
45

30
30

5
5

75
75

45 60
45 45
240 210

7
6
30

105
90
450

105 210
90 180
450 900

7
6
30

240 210

30 240 210

30

900

900 1800

60

45 30
45 30
60 45
60 45
45 45
255 195

5
5
7
7
6
30

75
75
105
105
90
450
60

150
150
210
210
180
900
120

5
5
7
7
6
30
4

90

200
180

10
6

30

30

4

75
75
105
105
90
450
60

45

45

10
6

200
90
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30

15
90
90

75
75

10
30
30

15
365
815

285 300
435 800
885 1700

10
30
60

IZBIRNI MODULI
MODUL I: Razvoj proizvodov v avtomobilski industriji
Razvoj proizvodov v avtomobilski
23
industriji
60 45
24
Motorji z notranjim izgorevanjem
60 45
25
Sočasni inženiring
45 45
MODUL II: Tehnologije v avtomobilski industriji
Tehnološki procesi v avtomobilski
23
industriji
60 45
24
Reinženiring in inovacije
60 45
25
Računalniško vodeni procesi
45 45
MODUL III: Virtualni inženiring in umetna inteligenca
23
Inteligentni sistemi
60 45
24
Senzorji
60 45
25
Sočasni inženiring
45 45

20
7
7
6

105
105
90

105
105
90

210
210
180

7
7
6
20

7
7
6

105
105
90

105
105
90

210
210
180

7
7
6

105
105
90

105
105
90

210
210
180

7
7
6
20
7
7
6

IZBIRNI PREDMETI
1
2
3
4
5

Avtomatizacija in robotika
Projekt. energ. sist. za eko. bivalne
in poslovne prostore
Virtualni proizvodi
Laserski sistemi
Meroslovje in kakovost

45

45

6

90

90

180

6

45
45
45
45

45
45
45
45

6
6
6
6

90
90
90
90

90
90
90
90

180
180
180
180

6
6
6
6

Izbirni predmet je lahko tudi katerikoli predmet iz neizbranega modula.
OŠD - organizirano študijsko delo
IDŠ - individualno delo študentov
PD - projektno delo
IŠ - individualni študij
LOŠ - letna obveza študenta

10 PODATKI O NAČINIH IZVAJANJA ŠTUDIJA
Pri rednem študiju se izvede praviloma en letnik v enem študijskem letu v obsegu predvidenem v
študijskem programu. Predavanja v okviru rednega študija se izvajajo s celotno skupino študentov,
seminarske vaje in seminarji v skupinah po 30 študentov oziroma skladno z normativi za izvedbo
seminarskih vaj in seminarjev. Laboratorijske vaje se izvajajo v skupinah po 15 študentov.
Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu. Izredni študent mora opraviti vse obveznosti, ki so
predvidene za redni študij. Organizacijo in izvedbo izrednega študija bomo prilagodili možnostim in
potrebam študentov. Pri izvajanju izrednega študija se zagotovi najmanj 30% kontaktnih ur, predvidenih
s študijskim programom. Ker je število ur predavanj in vaj manjše kot pri rednem študiju, se od študentov
pričakuje več samostojnega študija ob mentorskem usmerjanju visokošolskih učiteljev.

11 ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV
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Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial.
Delodajalci izražajo potrebe po strokovnih kadrih, katerih znanja obsegajo tehnična in tehnološka ter
interdisciplinarna znanja, uporabna na več področjih. FINI sledi potrebam trga dela, gospodarskega
razvoja in konkurenčnosti gospodarstva. Vsa področja, v okviru katerih se spodbuja razvoj tehnologij
in njihova uporaba v industrijskih sektorjih, so vsebovana v študijskih programih FINI: tehnologije za
URE, vključno z varčno porabo energije, tehnologije za OVE, tehnologije za povečevanje snovne
učinkovitosti, tehnologije za trajnostno mobilnost, nanotehnologije, mikro in nanoelektronika, tehnologije
vozil, napredni materiali, napredne proizvodne in procesne tehnologije.
Diplomanti Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto se bodo s pridobljenim teoretičnim in
praktičnim znanjem ter usposobljenostjo za interdisciplinarno delo lahko uspešno zaposlovali v:
•

kovinsko predelovalni industriji (avtomobilski industriji, industriji osebnih in tovornih
prikolic itd.),

•

procesni industriji (farmacevtski, kemijski, živilski),

•

lesni industriji,

•

projektivi in razvojnem inženiringu,

•

servisih za aktivno vzdrževanje naprav, procesov ali proizvodnje, malih in srednjih
podjetjih različnih usmeritev (možnost samozaposlitve).

Slovenija s svojimi podjetji deluje v širšem evropskem in svetovnem prostoru, prav tako v Sloveniji kot
odprtem gospodarstvu delujejo številna tuja podjetja. V dokumentih strategij Evropske unije in Slovenije
je izražena vedno večja potreba po znanjih študijskih programov FINI, ki sledijo smernicam
izobraževanja visoko izobraženih kadrov. Ob načrtovani kakovosti učnih izidov in kompetenc je
zaposljivost diplomantov zagotovljena.
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