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1   VIZITKA FAKULTETE 

 

Ime zavoda: Fakulteta za industrijski inţeniring Novo mesto 

Krajše ime zavoda: FINI Novo mesto 

Ulica: Šegova ulica 112 

Kraj: Novo mesto 

Spletna stran: www.fini-unm.si 

Elektronski naslov: fini-unm@guest.arnes.si 

Telefonska številka: 07 393 22 06 

Številka faksa: 07 393 21 93 

Matiĉna številka: 3619630000 

Identifikacijska številka: 93627076 

Transakcijski raĉun: SI56 0294 7025 8204 137 

Erasmus univerzitetna 

listina: 
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Raziskovalna skupina 

(Javna agencija za 

raziskovalno dejavnost 

Republike Slovenije) 

 

6314-107-2010/4 

Ustanovitveni sklep: Sklep ustanoviteljev ter Ministrstva za šolstvo in šport z dne 17. 6. 

2008 ter sklep Sveta RS za visoko šolstvo z dne 4. 5. 2009. 

Ustanovitelj: Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto in 

Mestna obĉina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fini-unm.si/
mailto:fini-unm@guest.arnes.si


 

10 
 

2 VPETOST V OKOLJE 

 

2.1 VPETOST V OKOLJE 

 

Fakulteta za industrijski inţeniring Novo mesto je nastala na pobudo gospodarstva JV regije in njegovih 

jasno izraţenih potreb in trendov razvoja. Sedeţ fakultete je v JV Sloveniji, ki ima tipiĉno industrijski 

znaĉaj s prisotnostjo industrijske tradicije in trenda razvojnega potenciala z velikim deleţem 

inovativnosti.  

 

Jugovzhodna Slovenija je po površini najveĉja regija v Sloveniji, ki povezuje štiri pokrajine: Dolenjska 

(obĉine Novo mesto, Trebnje, Šentjernej, Škocjan, Ţuţemberk, Dolenjske Toplice, Mirna, Mirna Peĉ, 

Mokronog Trebelno, Straţa, Šentrupert in Šmarješke Toplice), Bela krajina (obĉine Ĉrnomelj, Metlika in 

Semiĉ) in koĉevsko ribniško obmoĉje (obĉine Koĉevje, Ribnica, Loški Potok, Osilnica, Kostel in 

Sodraţica). Regija jugovzhodne Slovenije leţi v delu drţave, ki na jugu meji na Hrvaško, njeno osrednje 

mesto pa je Novo mesto.  

 

Za gospodarstvo JV Slovenije je znaĉilna velika koncentracija industrije predvsem v okolici Novega 

mesta, ki predstavlja razvojno središĉe regije. Vsi ekonomski kazalci regije (donosnost, izvozna 

usmerjenost, dodana vrednost na zaposlenega) kaţejo na ekonomsko zelo uĉinkovito regijo z zdravim 

industrijskim jedrom, na katerem temelji njen gospodarski razvoj. Gospodarsko je najbolj aktivna 

subregija Dolenjska, v kateri se nahajata dve središĉi gospodarskega dogajanja (Novo mesto in 

Trebnje), hkrati pa imajo tu sedeţ najuspešnejša podjetja regije: Krka, d.d., Revoz, d.d., Adria Mobil, 

d.o.o., Ursa Slovenija, d.o.o., TPV, d.o.o., CGP, d.d, idr.  V Trebnjem ima sedeţ podjetje Trimo, d.d., 

Ĉrnomelj spada v Belo krajino, Koĉevje in Ribnica pa sta tako lokalni kot gospodarski središĉi 

Koĉevsko-ribniškega obmoĉja. 

 

Koncept fakultete, vsebovan v akreditiranih programih, je zasnovan na naĉin, da z znanstveno 

raziskovalnim in pedagoškim delom prispeva k poveĉevanju razvojnih kapacitet regionalnega in 

nacionalnega gospodarstva ob upoštevanju vsebin, ki so skupne vsem razvojnim strategijam 

najrazvitejših druţb. S ponudbo in izvajanjem študijskih programov, ki temeljijo na interdisciplinarnosti in 

aplikativnosti, fakulteta sledi potrebam trga dela, gospodarskega razvoja in konkurenĉnosti 

gospodarstva ter poslediĉno potrebam socialnega in kulturnega razvoja JV regije. 

 

Vloga fakultete na gospodarski, socialni in kulturi razvoj JV regije je izpostavljena s povezovanjem v 

okvirih nacionalnega in globalnega okolja ter z izvedbo in sodelovanjem v znanstveno raziskovalnih in 

aplikativnih projektih. 

 

Prisotne so razvojne tendence in potrebe po kadrih iz globalno izpostavljene potrebe po razvoju 

tehnoloških in industrijskih panog (Slovenska industrijska politika - SIP, 2013). SIP definira prednostna 

tehnološka podroĉja, v okviru katerih se bo spodbujal razvoj tehnologij in njihova uporaba v industrijskih 

sektorjih (tehnologije za URE, vkljuĉno z varĉno porabo energije, tehnologije za OVE, tehnologije za 



 

11 
 

poveĉevanje snovne uĉinkovitost, tehnologije za trajnostno mobilnost, nanotehnologije, mikro in 

nanoelektronika, fotonika, biotehnologija, napredni materiali, napredne proizvodne in procesne 

tehnologije). Navedena podroĉja pokriva fakulteta z obstojeĉimi programi, prav tako pa so vsa navedena 

podroĉja prisotna v industrijskem sektorju JV Slovenije, kjer ima fakulteta svoj sedeţ (avtomobilska 

industrija, TPV, farmacevtska industrija, kemijska in procesna industrija, kovinsko–predelovalna 

industrija, strojegradnja in orodjarstvo, novi materiali, ţivilsko-predelovalna industrija in trajnostna 

pridelava hrane, predelovalne dejavnosti, lesno predelovalna industrija, kovinska, elektroindustrija in 

elektronika, trajnostno gradbeništvo). Podjetja v JV Sloveniji naĉrtujejo širitev proizvodnih zmogljivosti, 

novo tehnološko opremljenost in v povezavi z naĉrtovano širitvijo tudi nove zaposlitve. 

 

Fakulteta ima sklenjene dogovore o praktiĉnem usposabljanju predvidenega števila vpisanih študentov: 

 Akrapoviĉ d.d., Ivanĉna Gorica 

 Arex d.o.o., Šentjernej 

 Društvo strojnih inţenirjev in tehnikov Nova Gorica, Novo Gorica 

 ERO Projekt d.o.o. 

 Ferroĉrtaliĉ d.o.o., Dolenjske toplice 

 GOPACK d.o.o., Nova Gorica 

 Gospodarska zbornica Posavje, Krško 

 Iskra Avtoelektrika d.d., Šempeter pri Gorici 

 Kolpa d.d., Metlika 

 Komunala Novo mesto d.o.o., Novo mesto 

 Kovinoplastika Loţ d.d., Stari trg pri Loţu 

 Kovis d.o.o. 

 Obmoĉna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovšĉina, Ajdovšĉina 

 ORIS orodjarstvo in storitve d.o.o., Šempeter pri Gorici 

 Prios projektiranje, razvoj, izdelava orodij d.o.o., Volĉja Draga 

 Revoz d.d., Novo mesto 

 Telkom d.o.o. 

 Termotehnika d.o.o., Novo mesto 

 TPV Johnson Controls, Podjetje za proizvodnjo in trţenje notranje opreme za avtomobile, 

d.o.o., Novo mesto 

 TPV trţenje in proizvodnja opreme vozil d.o.o., Novo mesto 

 

V aprilu 2016 je fakulteta organizirala 1. mednarodno znanstveno konferenco o razvoju 

industrijskega inţeniringa: "Tehnologija v dobi trajnostnega razvoja. V okviru tematskih sklopov so 

se  konference udeleţili strokovnjaki iz Slovenije in tujine, iz gospodarstva, univerz,  visokošolskih 

zavodov,inštitutov in druga strokovna javnost: Keele University, Great Britain; Universidade de 

Coruna, Spain; Trans-Atlantic Products, LLC, USA (ZDA); University EDUCONS, Novi Sad, Serbia; 

University Politehnica of Bucharest; Univerza v Ljubljani; Univerza v Mariboru; TPV d.o.o., Novo 

mesto; KRKA, d.d., Novo mesto; Hella Saturnus Slovenija d.o.o., Ljubljana; L-TEK elektronika 

d.o.o., Šentjernej; STTIM d.o.o., Trbovlje; ŠKRLJ d.o.o. / SK Group, Ĉrniĉe; Slovenian Construction 

Group (Slovenski gradbeni grozd); “Enzo Ferrari” Engineering Department Universita’ di Modena e 
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Reggio Emiliavia Vignolese, Modena, Italy. Izpostavljena je nova praksa znanstvenih konferenc s 

poudarkom na sodelovanju gospodarstva in visokošolskih institucij, z namenom, da lahko sledimo 

potrebam trga dela, gospodarskega razvoja, konkurenĉnosti gospodarstva in poslediĉno potrebam 

socialnega in kulturnega okolja. Program z udeleţenci 1. konference http://rii.fini-unm.si/program-

2016/ kaţe povezanost fakultete z gospodarstvom in mednarodnim okoljem. 

Aprila 2016 se je fakulteta udeleţila sreĉanja z gospodarstveniki obĉine Ribnica (regije) na njihovo 

povabilo in se dogovorila za intenzivno sodelovanje. Regija ima moĉno gospodarstvo, primanjkuje ji 

tehniĉnega kadra.  

Podjetje FerroĈrtaliĉ je v sodelovanju s Fakulteto za industrijski Inţeniring (FINI) razstavljalo v 

Qlandiji Novo mesto. Skupaj s hĉerinskim podjetjem Blast Tehnik so predstavljene rešitve na 

podroĉju obdelave površin.  »V podjetjih FerroĈrtaliĉ in Blast Tehnik se zavedamo druţbene 

odgovornosti in pomembnosti poklica strojni inţenir, saj se nenehno globalno izraţajo potrebe po 

strokovnih kadrih, katera zahtevajo specifiĉna tehniĉna in tehnološka znanja.« Podjetje FerroĈrtaliĉ 

nudi moţnosti za razvijanje osebnega in poklicnega razvoja z opravljanjem prakse v podjetju.  

 

Fakulteta je ustanovila Center za izobraţevanje in razvoj industrijskega inţeniringa (CIRII), v okviru 

katerega bo izvajala tudi krajša izobraţevanja v skladu z izraţenimi potrebami podjetji JV regije in 

širše. Predstojnik inštituta je Ivan Kralj, univ. dipl. inţ. str., direktor podjetja AREX. CIRII je bil 

ustanovljen na pobudo gospodarstva, ki ugotavlja, da potrebujejo specifiĉna znanja glede na 

dejavnost posameznega podjetja, in ţeli, da tovrstno izobraţevanje izvaja FINI. 

 

Prisotna je moĉna promocija fakultete v domaĉem in tujem okolju s ciljem prepoznavnosti fakultete, 

in sicer:  

 Objave v medijih (RTV Slovenija, 24ur.com, Radio Krka, Pomurec.com, DolenjskaNews, 

Dolenjski list, Lokalno.si, Slovenske Novice, spletne strani obĉin v Sloveniji idr. 

 Posredovanje vseh medijskih objav študentom in ĉlanom AZ  

 Preko spletnih strani vseh ljudskih univerz v Sloveniji 

 Preko spletnih strani vseh obĉin v Sloveniji 

 Google AdWors (domaĉe in tuje okolje) 

 Socialna omreţja (Facebook, Google, Linkedin Unviersity & Company, Instagram itd.) 

 Promocija mednarodne konference in fakultete preko slovenskih ambsad v tujini 

 E-novice 

 2TM, poslovne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, v pripravi je pogodba 

za promocijo fakultete in pridobivanje tujih študentov Rusije, Ukrajine (promocija, 

udeleţba na sejmih) 

 

Fakulteta se vkljuĉuje v okolje tudi z razpisom štipendij. Za študijsko leto 2015/2016 je razpisala 

tri štipendije za študij strojništva namenjene etniĉni manjšini Romov, socialno ogroţenim in 

perspektivnim kadrom. 

http://rii.fini-unm.si/program-2016/
http://rii.fini-unm.si/program-2016/
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2.2  OCENA VPETOSTI V OKOLJE IN PREDVIDENI UKREPI 

 

2.2.1 Ocena vpetosti fakultete v okolje 

 

1. Fakulteta je povezana z razvojem okolja s stalnim sodelovanjem kadrov in študentov z njim.  

 

Fakulteta se ustrezno povezuje z gospodarstvom in druţbo v lokalni skupnosti, v Sloveniji in zunaj 

njenih meja. Razvija in uresniĉuje svoje poslanstvo v obliki aplikativnih študijskih in raziskovalnih 

projektov, z ustrezno razpisano tematiko diplomskih nalog ter z vkljuĉevanjem obvezne delovne 

prakse študentov v študijski proces. Vsebina izobraţevalnih programov se dopolnjuje in sledi 

zahtevam trga. Strokovnjaki iz prakse (visokošolski uĉitelji in visokošolski sodelavci) vnašajo 

aktualne novosti. Fakulteta se povezuje z gospodarstvom tudi na naĉin, da se laboratorijske vaje pri 

posameznih predmetih pod vodstvom visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev, strokovnjakov iz 

gospodarstva, izvajajo v laboratorijih sodelujoĉih podjetij. 

 

V študijskem letu 2015/2016 je bila fakulteta dejavna s prijavami na številne projekte (glej Tabelo 

15). Fakulteta sodeluje kot partner v projektu EVA4green (Ekološki Varen Avtomobil za zeleno 

mobilnost), sofinanciranem s strani Ministrstva za izobraţevanje, znanost in šport ter Evropskega 

sklada za regionalni razvoj št. operacije OP20.00362. Sklep o izboru je bila izdana iz Ministrstva za 

izobraţevanje, znanost in šport na dan 7. 7. 2016. Cilj projekta je doseganje pomembnih napredkov 

na podroĉju zniţevanja porabe energije ter emisij, ki izhajajo iz motorjev z notranjim zgorevanjem, 

elektrifikaciji vozil, ter varnosti in udobju v avtomobilih, kar so tudi globalno opredeljeni kljuĉni 

razvojni izzivi industrije. Obdobje upraviĉenosti projekta je od 1. 9. 2016 do 28. 2. 2019. Fakulteta se 

je kot prijavitelj oziroma kot partner prijavila tudi na številne druge projekte, vkljuĉno z mednarodne 

Erasmus+ KA1 in KA2 projekte in pridobila sredstva iz projekta Erasmus+ KA1 za namen mobilnosti. 

Skupna vrednost oddanih projektov je bila tako: 7.892.554,00 EUR.  V okviru znanstvene-

raziskovalne dejavnosti in zaloţniške dejavnosti je fakulteta izdala zbornik, strokovno ter znanstveno 

monografijo ter organizirala 1. mednarodno znanstveno konferenco razvoja industrijskega 

inţeniringa s poudarkom na sodelovanju gospodarstva in visokošolskih institucij.  

 

Fakulteta je v študijskem letu 2015/2016 prejela dve srebrni priznanji GZDBK za inovacije, in sicer: 

(1) Andraţ Gunĉar, mag. Vera Smodej, z naslovom Razvoj gorilnika na pelete ter (2) Danilo Marinĉ, 

mag. Domen Rajšelj, Janez Sluga, doc. dr. Tomaţ Savšek, skupaj s podjetjem TPV, d.o.o. z 

naslovom Avtomatizacija transporta polizdelkov v proizvodnji. 

 

Fakulteta za industrijski inţeniring Novo mesto je ĉlanica moĉnega projekta Globalnega partnerstva, 

ki zdruţuje 55 visokošolskih institucij v 31 drţavah sveta iz Evrope, Afrike, Azije, Severne in Juţne 

Amerike. Partnerstvo omogoĉa individualno mednarodno izkušnjo za veliko veĉino študentov, ki ne 

morejo študirati v tujini, kar je v svetu, ki se vse bolj povezuje, neprecenljive vrednosti. 

Multikulturnost udeleţencev zagotavlja kulturno raznolikost in preko vodenih diskusij v angleškem 
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jeziku omogoĉa širitev socialnega omreţja in s tem tudi vzpostavitev stikov z morebitnimi tujimi 

poslovnimi partnerji. Medsebojno sodelovanje študentov in visokošolskih uĉiteljev poteka v virtualni 

uĉilnici, ki preko videokonferenc omogoĉa sodelovanje v raziskovalnih projektih ter tudi razvoj 

skupnih študijskih programov. Globalno partnerstvo nudi sodelujoĉim visokošolskim institucijam 

moţnost organizacije videokonferenĉnih predavanj gostujoĉih profesorjev partnerskih fakultet. 

Pogosto študenti razliĉnih partnerskih fakultet spremljajo predavanje, ki ga vodi gostujoĉi predavatelj, 

niso pa redki tudi primeri, da si predmet deli veĉ profesorjev partnerskih univerz. Preizkušene prakse 

so del študijskega procesa in nekatere od njih vodijo do razvoja skupnih študijskih programov. 

Partnerski projekti med drugim omogoĉajo ĉlanom tudi virtualna sreĉanja, na katerih lahko 

razpravljajo o raziskavah, zadnjih dognanjih ter hipotezah. 

 

Razpisane teme diplomskih nalog so objavljene v spletni uĉilnici (http://moodle.fini-

unm.si/course/view.php?id=384) 

 

V študijskem letu 2015/2016 so štiri študenti opravljali strokovno prakso, in sicer v podjetju ERO 

Projekt d.o.o.; KOVIS d.o.o.; TELKOM d.o.o.; in v podjetju TPV d.o.o. 

 

Prav tako fakulteta skrbi za vkljuĉevanje študentov v delovno okolje v tujini. Svoje študente fakulteta 

vkljuĉuje v prakse podjetij gospodarsko najmoĉnejših drţav sveta. Fakulteta na podlagi sklenjenega 

sporazuma omogoĉa permanentno vkljuĉevanje svojih študentov v prakse podjetij gospodarsko 

najmoĉnejših drţav sveta (v ZDA, na Nizozemskem, Japonskem, Kitajskem, Avstraliji, v Katarju). 

Študenti na ta naĉin lahko identificirajo podjetniške potenciale, sodelujejo v znanstveno raziskovalnih 

projektih, imerzija (potopitev v tuji jezik) je oblika uĉenja, pri kateri je tuji jezik medij komunikacije in 

ne predmet pouĉevanja. Tuji partnerji so obiskali fakulteto in izrazili veliko povpraševanje na 

globalnem trgu po strokovnjakih študijskih programov fakultete.  

 

V strukturi visokošolskih uĉiteljev fakultete so priznani strokovnjaki iz gospodarstva, ki vnašajo 

aktualne novosti v študijske programe: 

 doc. dr. Tomaţ Aljaţ, SPAR Slovenija d.o.o. 

 doc. dr. Damjan Balabaniĉ, Avtotransporti Kastelec, Kastelec s.p. 

 doc. dr. Tomaţ Jurejevĉiĉ, Hella Saturnus Slovenija, d. o. o. 

 doc. dr. Matej Pleterski, NUMIP Inţeniring, Montaţa, Vzdrţevanje in Proizvodnja d.o.o. 

 doc. dr. Tomaţ Savšek, TPV,  d. o. o.  

 doc. dr. Igor Simoniĉ, KRKA,  d. d.   

 Aleš Adamlje, viš. pred., Hella Saturnus Slovenija, d. o. o. 

 mag. Miran Šiško, pred., REVOZ, d. d.  

 

V študijskem letu 2015/2016 je fakulteta sklenila pogodbe za izvedbo laboratorijskih vaj pri 

posameznih predmetih pod vodstvom visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev fakultete in v sodelovanju 

s strokovnjaki iz gospodarstva z naslednjimi visoko tehnološkimi podjetji v regiji s:  

 SiEVA, podjetje za razvoj in trţenje v avtomobilski industriji d.o.o., 

 REVOZ, podjetje za proizvodnjo in komercializacijo avtomobilov d.d., 

http://moodle.fini-unm.si/course/view.php?id=384
http://moodle.fini-unm.si/course/view.php?id=384
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 TPV AVTO Podjetje za trţenje in proizvodnjo vozil d.o.o., 

 DAPZ – Izdelovanje orodij in naprav d.o.o. Postojna. 

 

2. Fakulteta spremlja zaposljivost oziroma zaposlenost svojih diplomantov. 

 

Fakulteta izvaja le izredno obliko študija, velika veĉina študentov je zaposlenih. Prve diplomske 

listine je fakulteta podelila v decembru 2014. Anketa za diplomante je bila izvedena v študijskem letu 

2015/2016 (anketiranje diplomantov 1 leto, 3 leta in 5 let po zakljuĉku študija), vendar d iplomanti se 

niso odvzali na izpolnjevanje ankete razen enega diplomanta. 

 

Fakulteta vodi evidenco o trenutnem delovnem mestu posameznega študenta in organizaciji 

zaposlitve, vendar ni pridobila še podatke o napredovanju oziroma zaposlitve pri nezaposlenih 

študentih po zakljuĉku študija zaradi premajhnega vzorca pri spletnem anketiranju.  

 

V študijskem letu 2015/2016 je bilo vpisanih 148 študentov, od tega je bilo zaposlenih 86 študentov. 

 

Fakulteta spremlja zaposljivost svojih diplomantov (razvidno iz toĉke 4. visokošolski zavod usklajuje 

vpis v študijske programe s potrebami po diplomantih teh programov). Vsebina študijskih programov 

Fakultete za industrijski inţeniring Novo mesto izhaja iz opredelitev aktualnih potreb gospodarstva, 

dolgoroĉnih strateških dokumentov Evropske unije in Slovenije in je skladna z razvojnimi potrebami 

po kadrih v tehnoloških in industrijskih panogah. Zaradi pomanjkanja tehniĉnih kadrov v Sloveniji je 

zaposljivost diplomantov tudi v ĉasu visoke brezposelnosti zagotovljena na številnih podroĉjih. Med 

najbolj deficitarnimi in iskanimi poklici so tudi v letu 2016 strojniki. Fakulteta na svoji spletni strani 

objavlja vsakodnevno veĉ prostih delovnih mest za diplomirane inţenirje strojništva (http://www.fini-

unm.si/si/studij/obvestila-za-studente/). 

 

3. Visokošolski zavod spremlja uĉne izide in pridobljene kompetence, da bi študentom oziroma 

diplomantom poleg zaposlovanja in nadaljnjega izobraţevanja omogoĉil tudi vkljuĉevanje v druţbene 

procese in javno ţivljenje. 

 

Študijskim programom, ki se izvajajo na fakulteti, je skupno razvijanje naslednjih splošnih 

kompetence študentov, ki pripomorejo k laţjemu vkljuĉevanju diplomantov v druţbene procese in 

javno ţivljenje: 

 sposobnost analize in sinteze pri reševanju problemov na tehniškem podroĉju, 

 sposobnost obvladovanja sodobnih metod, postopkov in procesov, 

 usposobljenost za kritiĉno presojanje, 

 sposobnost aplikacije teoretiĉnega znanja v praksi, 

 samostojnost v strokovnem delu, 

 poznavanje socialnih sistemov v poslovnem svetu, 

 razvoj komunikacijskih sposobnosti v domaĉem in mednarodnem poslovnem svetu z uporabo 

slovenskega in tujih jezikov, 

 usposobljenost za timsko delo in vodenje projektov, 

http://www.fini-unm.si/si/studij/obvestila-za-studente/
http://www.fini-unm.si/si/studij/obvestila-za-studente/
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 sposobnost povezovanja znanja z razliĉnih podroĉij in njihova uporaba, 

 sposobnost upoštevanja profesionalne etike, 

 sposobnost izvajanja stalnega napredka poslovanja, 

 poznavanje strokovnih izrazov – terminologija, 

 poznavanje in uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije z nabori programskih orodij in 

raĉunalniških sistemov ter elektronskega poslovanja, 

 poznavanje in upoštevanje varnosti zdravja pri delu ter varovanja okolja, 

 poznavanje in sposobnost uporabe znanja s podroĉja motivacije in reševanja konfliktov. 

 

Merila in naĉini za preverjanje in ocenjevanje uĉnih izidov posameznih predmetov so doloĉeni z 

uĉnimi naĉrti ter splošnimi akti FINI, kot sledi: 

 v uĉnih naĉrtih posameznih predmetov študijskega programa (javno objavljeni na spletni strani 

FINI (http://www.fini-unm.si/si/programi/)  

 v Pravilniku o ocenjevanju in preverjanju znanja na FINI 

(http://www.fini-unm.si/media/5_30_POPZ___UPB_3__izdaja_04_.pdf) 

 

Merila in naĉini za preverjanje in ocenjevanje uĉnih izidov pri strokovni praksi in zakljuĉnih delih so 

prav tako doloĉena z uĉnimi naĉrti ter splošnimi akti FINI, kot sledi: 

 

Strokovna praksa: 

 v uĉnem naĉrtu »STROKOVNA PRAKSA« študijskega programa 1. stopnja (http://www.fini-

unm.si/media/VS_11021_STR_2016_03.pdf) 

 v Pravilniku o izvajanju strokovne prakse študentov (javno objavljeno na spletni strani FINI 

(http://www.fini-unm.si/media/Pravilnik_o_izvajanju_strokovne_prakse_studentov__UPB2_.pdf) 

 Navodila in obrazci za strokovno prakso (http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-

dokumentov/interni-akti)  

 

Diplomsko delo: 

● v Pravilniku o diplomski in magistrski nalogi (javno objavljeno na spletni strani FINI 

(http://www.fini-unm.si/media/Pravilnik_o_diplomski_in_magistrski_nalogi_05.pdf 

UPB3_.pdf)  

● Navodila in obrazci za pripravo in oddajo diplomske naloge (http://www.fini-

unm.si/media/NAVODILA_ZA_PISANJE_STROKOVNIH_DEL_SLO_ANG___popravljeno.pd

f) 

 

Fakulteta bo v študijskem letu 2016/2017 zagotovila sistematiĉno zbiranje informacij o pridobljenih 

kompetencah, zaposljivosti in nadaljnjem študiju svojih študentov oz. diplomantov. Za presojo in 

spremljanje kompetenc diplomantov se uporabljajo naslednja orodja: 

 med samim izobraţevanjem se spremljajo in presojajo pri študiju osvojene kompetence na 

http://www.fini-unm.si/si/programi/
http://www.fini-unm.si/si/programi/
http://www.fini-unm.si/si/programi/)
http://www.fini-unm.si/media/5_30_POPZ___UPB_3__izdaja_04_.pdf
http://www.fini-unm.si/media/VS_11021_STR_2016_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/VS_11021_STR_2016_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/Pravilnik_o_izvajanju_strokovne_prakse_studentov__UPB2_.pdf
http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/interni-akti
http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/interni-akti
http://www.fini-unm.si/media/Pravilnik_o_diplomski_in_magistrski_nalogi_05.pdf
http://www.fini-unm.si/media/NAVODILA_ZA_PISANJE_STROKOVNIH_DEL_SLO_ANG___popravljeno.pdf
http://www.fini-unm.si/media/NAVODILA_ZA_PISANJE_STROKOVNIH_DEL_SLO_ANG___popravljeno.pdf
http://www.fini-unm.si/media/NAVODILA_ZA_PISANJE_STROKOVNIH_DEL_SLO_ANG___popravljeno.pdf
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naĉine, ki so doloĉeni z uĉnim naĉrtom, 

 anketiranje diplomantov 1 leto, 3 leta in 5 let po zakljuĉku študija. Ker so prvi diplomanti 

diplomirali decembra 2014, se je anketa o diplomantih izvedla v študijskem letu 2015/2016 (v 

mesecu februarju 2016), vendar kljub veĉkratnemu pozivu se je odzval le en diplomant, 

 vzdrţevanje stika z mentorji v organizacijah, v katerih študenti opravljajo praktiĉno 

usposabljanje, 

 s povratnimi poroĉili delodajalcev, 

 preko Kariernega centra in Alumni kluba, 

 preko lastnih dogodkov (mednarodne konference, neformalna sreĉanja ipd.). 

 

Za pridobivanje dodatnih kompetenc, kot tudi razširjanje mednarodnih praks študentov za delo v 

tujini je fakulteta organizirala gostujoĉa predavanja gospodarstvenika in visokošolskih uĉiteljev iz 

tujine. Študenti so se seznanili z naĉinom dela in študija v tujini ter pridobili moţnost sodelovanja v 

tujini pri razvoju in trţenju inovacij oz. pri pridobivanju dodatnih znanj in kompetenc v praksi na 

mednarodnem podroĉju. http://www.fini-unm.si/si/novice-fini/  

 

S spremljanjem mnenja delodajalcev: predstavniki fakultete so se udeleţili okrogle mize z naslovom 

»Študij s podroĉja tehnike v Novem mestu«, z udeleţbo predstavnikov gospodarstva (TPV, d.o.o., 

KRKA, d.d. ADRIA MOBIL, d.d. itd.).  Vsebina okrogle mize so bile kompetence diplomantov tehnike. 

Delodajalci so izpostavili pomanjkanje kompetenc na podroĉju druţbenih ved (tuji jezik, ekonomija in 

poslovno komuniciranje). 

 

Študijski program fakultete je zasnovan interdisciplinarno. Študenti osvojijo znanja iz tehnike (razvoj 

sodobnih materialov, napredne raĉunalniške tehnologije, avtomobilski razvoj, avtomatizacija in 

robotika) in naravoslovja (kemija, fizika), druţbenih ved, kot so tuji jezik, ekonomija in poslovno 

komuniciranje ter informacijsko komunikacijske tehnologije. 

 

4. Visokošolski zavod usklajuje vpis v študijske programe s potrebami po diplomantih teh programov. 

Fakulteta usklajuje vpis v študijske programe s potrebami po diplomantih študijskih programov, 

vendar izvaja le izredno obliko študija in poslediĉno izvaja manjši vpis od potreb po diplomantih kot bi 

ga lahko izvajala s pridobljeno koncesijo za izvedbo rednega študija. Iz javno razpoloţljivih podatkov 

je razvidno, da tovrstnega kadra primanjkuje. Med najbolj iskanimi poklici so diplomirani inţenir 

strojništva (univerzitetni in visokošolski), strojni tehnik in oblikovalec kovin – orodjar  (razvidno iz 

informacij Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije).  

 

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine je objavila na spletni strani švicarsko raziskavo o 

najbolj perspektivnih in zanesljivih poklicev v EU do 2020, kjer so strojni inţenirji navedeni med 

najbolj iskanimi poklici (http://www.gzdbk.si/si/aktualno/ uspeh/detajl/?id=387). 

 

Iz Evropskega poroĉila za podroĉje inţenirstva (European Engineering Report), ki ga je naroĉila VDI 

(Zdruţenje nemških inţenirjev) in napisal Inštitut za ekonomski razvoj IW Köln,je razvidno, da Nova 

evropska strategija Obzorje 2020 navaja tri prioritete, in sicer pametno rast, ki temelji na znanju in 

http://www.fini-unm.si/si/novice-fini/
http://www.gzdbk.si/si/aktualno/%20uspeh/detajl/?id=387
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inovacijah, ekonomsko rast za trajnostni razvoj in ekonomijo visoke zaposljivosti. Prispevek 

inţenirjev k tehnološki inovativnosti na trgu je nepogrešljiv, namreĉ tako se dosega ekonomski razvoj 

ter poslediĉno nova delovna mesta. Podroĉje inţenirstva bo igralo najpomembnejšo vlogo k 

doseganju vseh prioritet evropske strategije. Zagotavljanje zadostnega števila dobro kvalificiranih 

inţenirjev v vseh drţavah je prioriteta do nadaljnjega. Skladno s tem so izraţene potrebe po visoko 

izobraţenem kadru, ki bo apliciral svoje raziskovalno znanje k dolgoroĉnim rešitvam. 

 

Vsakodnevno na spletni strani in socialnih omreţjih fakulteta objavlja prosta delovna mesta za 

diplomirane inţenirje strojništva (http://www.fini-unm.si/si/studij/obvestila-za-studente/). 

 

2.2.2 Realizacija ukrepov  

 

Tabela 1. Realizacija ukrepov v študijskem letu 2015/2016 na področju vpetosti v okolje 

Št. UKREPI ODGOVORNA 

OSEBA 

ROK OPOMBA Realizacija 

1 izvedba ankete za diplomante, 

spremljanje zaposljivost oziroma 

zaposlenost svojih diplomantov in 

ankete  o vešĉinah in kompetencah 

za delodajalce; 

prodekan za  

kakovost,  

vodja referata 

letno do  

26. 2. 

 Realizirano, vendar 

zaradi premajhnega 

vzorca niso rezultati 

verodostojni. 

Komisija za kakovost 

doloĉi ukrepe za 

izboljšanje 

2 stalno vkljuĉevanje študentov v 

delovno okolje doma in v tujini; 

prodekan za  

izobraţevanje, 

prodekan za 

mednarodne odnose 

2015/2016  Realizirano za 

vkljuĉevanje 

študente v v delovno 

okolje doma. 

Študenti se niso 

odloĉili za 

vkljuĉevanje v tujino. 

3 izobraţevanje mentorjev v podjetjih 

in drugih organizacijah; 

prodekan za 

izobraţevanje 

2015/2016 v odvisnosti od 

strukture vpisanih 

študentov in potrebe 

po izvedbi 

praktiĉnega 

usposabljanja 

(prakse) 

V študijskem letu 

2015/2016 ni bilo 

potrebe. 

4 obiskovanje visokošolskih uĉiteljev in 

sodelavcev študentov na praksi v 

podjetjih in drugih organizacijah; 

dekan, 

prodekan za 

izobraţevanje 

2015/2016 v odvisnosti od 

strukture vpisanih 

študentov in potrebe 

po izvedbi 

praktiĉnega 

realizirano 

http://www.fini-unm.si/si/studij/obvestila-za-studente/
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usposabljanja 

(prakse) 

5 obvešĉanje javnosti o doseţenih 

rezultatih in drugih aktivnostih 

fakultete, promocija fakultete; 

dekan,  

vodja referata 

2015/2016  realizirano 

6 spremljanje zaposljivosti diplomantov 

in vzdrţevanje stalnega stika z njimi;  

dekan,  

vodja referata 

2016/2016  Delno realizirano 

7 sklenitev pogodb za izvedbo 

laboratorijskih vaj pri posameznih 

predmetih pod vodstvom 

visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev 

fakultete in v sodelovanju s 

strokovnjaki iz gospodarstva; 

dekan 2015/2016  realizirano 

8 ustanovitev Centra za izobraţevanje 

in razvoj industrijskega inţeniringa 

(CIRII); 

dekan  2015/2016  Delno realizirano 

9 v okviru Alumni kluba ohranjanje in 

krepitev stikov med diplomanti 

katerekoli generacije in programa ter 

fakulteto na vseh druţbeno koristnih 

podroĉjih ter ustvarjanju mreţe 

socialnega kapitala, znanja in 

izkušenj; 

dekan,  

prodekan,  

vodja referata 

2015/2016  Delno realizirano 

10 izvedba aplikativnih študijskih in 

raziskovalnih projektov; 

prodekan za 

znanstveno 

raziskovalno delo, 

predstojnik inštituta 

FINI, predstojnik CIRII 

2015/2016  Delno realizirano 

(prenos v študijsko 

leto 2016/2017) 

11 spremljanje uĉnih izidov; dekan,  

prodekan za 

izobraţevanje 

2015/2016  realizirano 

12 spremljanje potreb po diplomantih 

študijskih programov. 

dekan, 

vodja referata 

2015/2016  realizirano 
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2.2.3 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi: Akcijski načrt 

 

Ugotovljene pomanjkljivosti: 

 nezadosten obseg aplikativnih študijskih in raziskovalnih projektov, 

 spremljanje zaposljivosti diplomantov, 

 premajhna prepoznavnost fakultete v širšem okolju. 
 

Tabela 2. Predvideni ukrepi v študijskem letu 2016/2017 na področju vpetosti v okolje 

Št. UKREPI ODGOVORNA 

OSEBA 

ROK OPOMBA 

1 izvedba ankete za diplomante, 

spremljanje zaposljivost oziroma 

zaposlenost svojih diplomantov in 

ankete  o vešĉinah in kompetencah 

za delodajalce; 

prodekan za  

kakovost,  

vodja referata, 

komisija za kakovost 

letno do  

26. 5. 

Zaradi premajhnega 

vzorca izvedene 

ankete, niso rezultati 

verodostojni. 

Komisija za kakovost 

doloĉi ukrepe za 

izboljšanje 

2 stalno vkljuĉevanje študentov v 

delovno okolje doma in v tujini; 

prodekan za  

izobraţevanje, 

prodekan za 

mednarodne odnose 

2016/2017  

3 izobraţevanje mentorjev v podjetjih 

in drugih organizacijah; 

prodekan za 

izobraţevanje 

2016/2017 v odvisnosti od 

strukture vpisanih 

študentov in potrebe 

po izvedbi 

praktiĉnega 

usposabljanja 

(prakse) 

4 obiskovanje visokošolskih uĉiteljev in 

sodelavcev študentov na praksi v 

podjetjih in drugih organizacijah; 

dekan, 

prodekan za 

izobraţevanje 

2016/2017 v odvisnosti od 

strukture vpisanih 

študentov in potrebe 

po izvedbi 

praktiĉnega 

usposabljanja 

(prakse) 

5 obvešĉanje javnosti o doseţenih 

rezultatih in drugih aktivnostih 

fakultete, promocija fakultete; 

dekan,  

vodja referata 

2016/2017  

6 spremljanje zaposljivosti diplomantov Prodekan za 2016/2017  
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in vzdrţevanje stalnega stika z njim;  izobraţevanje, 

vodja referata 

7 sklenitev pogodb za izvedbo 

laboratorijskih vaj pri posameznih 

predmetih pod vodstvom 

visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev 

fakultete in v sodelovanju s 

strokovnjaki iz gospodarstva; 

dekan 2016/2017  

8 okrepitev Centra za izobraţevanje in 

razvoj industrijskega inţeniringa 

(CIRII); 

dekan in prodekan za 

izobraţevanje 

2016/2017  

9 v okviru Alumni kluba ohranjanje in 

krepitev stikov med diplomanti 

katerekoli generacije in programa ter 

fakulteto na vseh druţbeno koristnih 

podroĉjih ter ustvarjanju mreţe 

socialnega kapitala, znanja in 

izkušenj; 

dekan,  

prodekan za 

izobarţevanje,  

vodja referata 

2016/2017  

10 izvedba aplikativnih študijskih in 

raziskovalnih projektov; 

prodekan za 

znanstveno 

raziskovalno delo, 

predstojnik inštituta 

FINI, predstojnik CIRII 

2016/2017  

11 spremljanje uĉnih izidov; prodekan za 

izobraţevanje. 

Vodja referata 

2016/2017  

12 spremljanje potreb po diplomantih 

študijskih programov. 

dekan, 

vodja referata 

2016/2017  
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3 DELOVANJE FAKULTETE 

3.1 POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE, SLOGAN IN STRATEŠKE USMERITVE 

 

Slika 3.1. Poslanstvo, vizija, vrednote in slogan Fakultete za industrijski inţeniring Novo mesto  
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3.2 STRATEGIJA FINI 

 

Strategija FINI izhaja iz opredeljenega poslanstva in vizije FINI in temelji na naslednjih konceptualnih 

izhodišĉih: 

- Bolonjski strategiji, 

- Lizbonski strategiji, 

- Strategija Evropa 2020, 

- Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG po 

ENQA), 

- Nacionalnem programu visokega šolstva RS, 

- Zakonu o visokem šolstvu, 

- Strategiji razvoja Republike Slovenije, 

- Resoluciji o nacionalnem programu visokega šolstva 2010-2020, 

- Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih  

programov, 

- Merilih za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih 

programom ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela. 

 

Operativna izhodišĉa za oblikovanje strateškega naĉrta FINI temeljijo na  Merilih za akreditacijo in 

zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (v nadaljevanju Merila NAKVIS), ki v 

svojem 9. ĉlenu doloĉajo: »Strategija visokošolskega zavoda vsebuje naĉrt in naĉine za uresniĉevanje 

postavljenih ciljev.« ter v 24. ĉlenu »Visokošolski  zavod  ima  javno  objavljena  poslanstvo  in  

strategijo  svojega  delovanja oziroma razvoja, iz katere so jasno razvidni izobraţevalni, znanstveni, 

raziskovalni oziroma umetniški  in  strokovnimi  cilji.  Strategijo  posodablja  na  podlagi  

samoevalvacijskih izsledkov«. Novi strateški naĉrt Fakultete za industrijski inţeniring za obdobje od 

2016-2020 je bil sprejet na Senatu v zaĉetku leta 2016. Strategija je objavljena na spletni strani 

http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/programski-in-strateski-dokumenti/  

Fakulteta uresniĉevanje postavljenih ciljev dokumentira v Letnem poroĉilu fakultete, ki je javno 

objavljeno ter v Samoevalvacijskem poroĉilu (http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/programski-in-strateski-dokumenti/
http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/
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Tabela 3. Strategija Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto 2016-2020 temelji na analizi okolja 

Analiza okolja Opis 

Politično 

okolje 

- podrejenost  nacionalnim  agencijam  in  telesom  v  vlogi financerjev in 
oblikovalcev predpisov 

- priĉakovane spremembe  visokošolske  zakonodaje;  posledice  sprememb  
so negotove in  nepredvidljive 

- na  nacionalni  ravni  premalo  moţnosti  aktivnega  sodelovanja  samostojnih 
visokošolskih zavodov pri oblikovanju zakonodaje in nacionalne strategije na 
podroĉju visokega šolstva 

- pogoste spremembe vlad 
- neuravnovešenost politiĉnega prostora 

Ekonomsko 

okolje 

− Gospodarska kriza v Sloveniji vpliva na interes in finanĉne moţnosti 
potencialnih študentov ter usmeritve sredstev za nacionalne in lokalne razpise 
za raziskovalne projekte in programe. 

− Gospodarsko okolje ustvarja povpraševanje po kadrih študijskih programov 
FINI. 

− Zelo visoka stopnja zaposljivosti diplomiranih inţenirjev strojništva. Tudi v 
ĉasu gospodarske krize delodajalci v Sloveniji in tudi globalno nenehno 
izraţajo potrebe po strokovnih kadrih, katerih znanja obsegajo tehniĉna in 
tehnološka znanja, uporabna na veĉ podroĉjih. Fakulteta s svojimi študijskimi 
programi sledi potrebam trga dela, gospodarskega razvoja in konkurenĉnosti 
gospodarstva. 

− Novo mesto z okolico je gospodarsko najmoĉnejši del Slovenije, kjer je 
proizvedenih veĉ kot 40% dodane vrednosti v Sloveniji. 

− Poveĉujejo se zahteve po aplikativnem raziskovanju, s ĉimer se ponujajo 
moţnosti za poveĉanje  obsega  znanstveno  raziskovalnega  dela  in  
poveĉanje  izkoristka temeljnega raziskovanja in dodajanje novih dimenzij v 
pedagoškem delu. 

− Slovenija kot ĉlanica EU omogoĉa moţnosti za pridobitev EU sredstev. 

Druţbeno - 

kulturno 

okolje 

− FINI je umešĉena v specifiĉno obmejno in multikulturno okolje, na stiĉišĉe 
dveh razliĉnih kulturnih krogov (srednje evropski, JV evropski). 

− Število  mladih,  vkljuĉenih  v  terciarno  izobraţevanje  v  zadnjih  dveh  
desetletjih, pada. 

− Prepoznavnost FINI v Sloveniji je vse veĉja. 
− Prisoten je pojav »odliv moţganov«. 

Tehnološko 

okolje 

− Tehnološka  intenzivnost  slovenskega  gospodarstva  in  njegova  
inovativnost  sta razmeroma nizki, vendar je v regiji ustvarjeno 40% slovenske 
dodane vrednosti. 

− Gospodarstvo  v  regiji  je  preteţno  povezano  z  avtomobilsko  in 
farmacevtsko  industrijo. 

− Slovenska industrijska politika definira prednostna tehnološka podroĉja, v 
okviru katerih se bo spodbujal razvoj tehnologij in njihova uporaba v 
industrijskih sektorjih; vsa navedena podroĉja so vsebovana v študijskih 
programih FINI, prav tako pa so vsa navedena podroĉja prisotna v 
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industrijskem sektorju Slovenije. 
− Povezovanje med akademsko in lokalno gospodarsko sfero je razmeroma 

šibko 

 

3.2.1 Strateške usmeritve 

 

Strateške usmeritve, ki predstavljajo izhodišĉa za oblikovanje operativnih ciljev so: 

1. Znanstveno raziskovalna in razvojna odliĉnost 

2. Odliĉnost študija 

3. Odliĉnost poslovanja 

4. Zadovoljstvo študentov 

5. Zadovoljstvo odjemalcev RRD 

6. Internacionalizacija raziskovalne in izobraţevalne dejavnosti 

7. Zadovoljstvo zaposlenih 

8. Druţbeno odgovorno delovanje 
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3.2.2 Strateški cilji 

 

Iz vsake strateške usmeritve so izvedeni strateški cilji, ki so ovrednoteni in predstavljajo izhodišĉe za oblikovanje letnega delovnega naĉrta in samoevalvacijskega 

poroĉila. 

 

Tabela 4. Cilji po strateških usmeritvah 
 STRATEŠKA USMERITEV 1: 

Znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost 
 

Enota 
P-plan 

R-realiz 
P-plan 

R-realiz 
P-plan 

R-realiz 
P-plan 

R-realiz 
P-plan 

R-realiz 
P-plan 

R-realiz 

ŠT. STRATEŠKI CILJI  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Število toĉk  po SICRIS-u na registriranega raziskovalca v zadnjih 5. letih toĉke P=275 
R=126 

300 325 375 400 425 

2.  Število toĉk po SICRIS-u na registriranega raziskovalca v tekoĉem letu toĉke P=55 
R=31,4 

60 65 75 80 85 

3.  Število objav, ki jih indeksirajo SCI, SSCI, AHCI in Scopus ali znanstvenih 
monografij, izdanih pri zaloţbah s seznama ARRS na registriranega 
raziskovalca v zadnjih 5. letih 

število P=4,5 
R=1,79 

4,5 4,5 5 5 5,5 

4.  Število objav, ki jih indeksirajo SCI, SSCI, AHCI in Scopus ali znanstvenih 
monografij, izdanih pri zaloţbah s seznama ARRS na registriranega 
raziskovalca v tekoĉem letu 

število P=1,1 
R=0,17 

1,2 
 

1,3 
 

1,4 
 

1,4 
 

1,4 

5.  Normirano število ĉistih citatov Wos/Scopus na registriranega raziskovalca v 
zadnjih 10 letih 

število P=10 
R=20,22 

12 14 16 20 22 

6.  Število izvajanih raziskovalno-razvojnih projektov  število P=1 
R=1 

2 2 3 3 4 

7.  Število izvajanih aplikativnih projektov število P=1 
R=1 

2 2 3 3,5 4 

8.  Število vseh referentov na konferencah fakultete Število P=20 
R=34 

25 30 35 40 45 

9.  Število znanstvenih konferenc v (so) organizaciji FINI število P=1 
R=1 

1 1 2 2 3 

10.  Povpreĉna vrednost SU 6.1  % P=45 
R=24 

45 50 55 55 60 

11.  Povpreĉna vrednost SU 6.11 število P=5 
R=10 

7 15 25 35 40 
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 STRATEŠKA USMERITEV 2: 
Odličnost študija 

 
Enota 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

ZAP. 
ŠT. 

 
STRATEŠKI CILJI 

 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1.  Skupno število vseh vpisanih študentov (po zadnjem vpisnem roku) število P=250 
R=273 

310 350 390 450 500 

2.  Trajanje študija diplomantov 1. stopnje vpisanih v 1. letnik   let P=5,0 
R=2,9 

4,5 4,25 4,00 3,5 3,0 

3.  Trajanje študija diplomantov 1. stopnje vpisanih v 2. letnik   let P=4,0 
R=3,4 

3,5 3,0 2,5 2,25 2,0 

4.  Trajanje študija diplomantov 1. stopnje vpisanih v 3. letnik   let P=2,5 
R=0,7 

2,25 2,00 1,75 1,5 1,0 

5.  Indeks zadovoljstva diplomantov (anketa)  1-5 P=4,3 
R=4,31 

4,3 4,4 4,4 4,6 4,6 

6.  Ĉas iskanja prve ustrezne zaposlitve po diploma – 1. stopnja (VS+UNI) (anketa 
diplomantov) 

  mesec P=9 
R=/ 

8,5 8 7,5 7 6 

7.  Povpreĉna ocena zakljuĉnega študija z diplomo 1-10 P=8,7 
R=8,28 

8,75 8,8 8,85 8,9 8,95 

8.  Povpreĉna ocena zakljuĉenega študija brez diplome 1-10 P=8,10 
R=9,06 

8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 

9.  Indeks diplomantov (glede na število ĉisto vpisanih) indeks P=24,7 
R=21,7 

26 27,3 28,6 29,9 31,2 

10.  Povpreĉna vrednost SU 6.8 vrednost P=2 
R=0 

2 3 3 4 4 

 STRATEŠKA USMERITEV 3: 
Odličnost poslovanja 

 
Enota 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

ZAP. 
ŠT. 

 
STRATEŠKI CILJI 

 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1.  Število vpisanih študentov število P=100 
R=134 

160 190 190 200 200 

2.  Število zaposlenih: število P=5 
R=3.85 

6 7 7 8 8 

2a strokovne sluţbe  število P=1 
R=2 

2 3 3 3 3 

        2b pogodbeni izvajalci v strokovnih sluţbah število P=1 
R=1 

1 0 0 1 1 

2c zaposleni ĉlani AZ  število P=4 
R=6 

4 4 4 5 5 
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2d pogodbeni ĉlani AZ število P=22 
R=38 

23 23 24 23 23 

3.  Skupni prihodki FINI po denarnem toku  v 1000 
EUR 

P=250 
R=353 

265 280 300 320 350 

4.  Deleţ prihodkov v koledarskem letu konca študijskega leta iz naslova 
raziskovalno-razvojnih projektov glede na skupne prihodke fakultete 

% P=5 
R=12,10 

10 15 15 20 25 

5.  Deleţ prihodkov v koledarskem letu konca študijskega leta iz naslova šolnin 
glede na skupne prihodke fakultete 

% P=90 
R=83,64 

80 70 65 60 60 

6.  Deleţ prihodkov v koledarskem letu konca študijskega leta iz naslova ostale 
dejavnosti glede na skupne prihodke fakultete 

% P=5 
R=4,26 

10 15 20 20 25 

7.  Indeks zadovoljstva zaposlenih in sodelavcev pri delu (anketa o zadovoljstvo)  1-5 P=4,3 
R=4,8 

4,4 4,6 4,6 4,8 4,8 

8.  Število odpovedi zaposlitve na pobudo zaposlenega  
in število formaliziranih pritoţb zaposlenih 

število P=0 
R=0 

0 0 0 0 0 

9.  Število sklenjenih sporazumov z domaĉimi visokošolskimi zavodi 
(kumulativno) 

število P=7 
R=7 

9 11 13 15 17 

10.  Število sklenjenih sporazumov z domaĉimi poslovnimi partnerji (kumulativno) število P=9 
R=11 

11 13 15 17 19 

11.  Povpreĉna vrednost SU 6.3 število P=2 
R=1 

2 3 3 4 4 

 STRATEŠKA USMERITEV 4: 
Zadovoljstvo študentov 

 
Enota 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

ZAP. 
ŠT. 

 
STRATEŠKI CILJI 

 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1.  Indeks zadovoljstva študentov (anketa) – skupno 1-5 P=4,3 
R=4,2 

4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 

2.  Zadovoljstva študentov (anketa) s predavanji in vajami 1-5 P=4,5 
R=4,3 

4,5 4,6 4,6 4,6 4,7 

3.  Zadovoljstvo študentov (anketa) referatom in knjiţnico 1-5 P=4,2 
R=4,0 

4,3 4,5 4,6 4,7 4,8 

4.  Deleţ študentov iz drugih regij % P=60 
R=55 

61 61 63 65 65 

5.  Deleţ izpisov študentov FINI % P=4,4 
R=6 

4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 

6.  Deleţ ugodno rešenih pritoţb študentov 
(potrditev pritoţb na drugi stopnji) 

% P=0 
R=0 

0 0 0 0 0 
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 STRATEŠKA USMERITEV 5: 
Zadovoljstvo odjemalcev raziskovalno-razvojnega dela  

 
Enota 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

ZAP. 
ŠT. 

 
STRATEŠKI CILJI 

 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1.  Indeks zadovoljstva naroĉnikov aplikativnih projektov 1-5 P=4 
R=4,5 

4 4, 4,3 4,4 4,5 

2.  Indeks zadovoljstva obiskovalcev dogodkov FINI (konference itd) 1-5 P=4,3 
R=4,71 

4,3 4,4 4,4 4,5 4,5 

3.  Prodaja iz fakultetne zaloţbe  EUR P=80 
R=128 

120 150 200 240 300 

4.  Število knjiţniĉnih enot (kumulativno) – fiziĉno enot x 
100 

P=3,9 
R=4,61 

4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 

5.  Število podatkovnih baz s polnim dostopom, do katerih se lahko dostopa preko 
FINI 

število P=2 
R=1 

2 3 4 4 5 

6. Vrednost SU 6.2 Število P=5 
R=8 

7 8 9 10 11 

 STRATEŠKA USMERITEV 6: 
Internacionalizacije raziskovalne in izobraţevalne dejavnosti 

 
Enota 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

ZAP. 
ŠT. 

 
STRATEŠKI CILJI 

 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1. Deleţ tujih referentov na konferencah fakultete % P=45 
R=24 

45 50 55 55 60 

2. Število sklenjenih sporazumov s tujimi visokošolskimi zavodi in raziskovalnimi 
institucijami (kumulativno) 

število P=5 
R=8 

7 8 9 10 11 

3. Število sklenjenih sporazumov s tujimi poslovnimi partnerji (kumulativno) število P=2 
R=1 

2 4 6 8 9 

4. Število študentov FINI, ki so opravili vsaj en predmet v tujini  število P=1 
R=0 

1 2 3 3 5 

5. Število tujih visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev na mobilnosti oz. vkljuĉeni v 
pedagoški oz. v raziskovalni proces.  

število P=1 
R=3 

1 2 3 4 5 

6. Deleţ tujih študentov na FINI (na izmenjavi + vpisani) % P=0,08 
R=0 

0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 

7. Deleţ mednarodne mobilnosti visokošolskih uĉitelje in osebja FINI število  P=2 
R=1 

2 3 3 4 4 

8. Število mednarodne mobilnosti študentov in mladih diplomantov FINI število P=2 
R=0 

2 3 3 4 4 
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9. Število predmetov na FINI, ki se izvajajo v tujem jeziku število P=12 
R=2 

17 20 25 30 37 

10. Število mednarodnih zdruţenj in društev katerega je FINI vkljuĉen število P=1 
R=1 

2 2 3 4 5 

11. Število mednarodnih znanstvenih konferenc (s prispevkom ĉlanov AZ) FINI število P=5 
R=10 

7 10 12 14 15 

 STRATEŠKA USMERITEV 7: 
Zadovoljstvo zaposlenih 

 
Enota 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

 
P-plan 
R-realiz 

 
P-plan 
R-realiz 

 
P-plan 
R-realiz 

 
P-plan 
R-realiz 

ZAP. 
ŠT. 

 
STRATEŠKI CILJI 

 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1. Indeks zadovoljstva zaposlenih (anketa) – skupno 1-5 P=4,3 
R=4,8 

4,4 4,5 4,5 4,6 4,7 

2. Število odpovedi zaposlitve na pobudo zaposlenega število P=0 
R=0 

0 0 0 0 0 

3. Število pritoţb sodelavcev število P=0 
R=0 

0 0 0 0 0 

4. Ure izobraţevanja za osebni razvoj  št.ur/zap. P=55 
R=58 

60 60 70 75 80 

5. Število druţabnih dogodkov za sodelavce  število P=2 
R=3 

2 3 4 4 4 

 

STRATEŠKA USMERITEV 8: 
Druţbeno odgovorno delovanje 

 
Enota 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

ZAP. 
ŠT. 

 
STRATEŠKI CILJI 

 2017 
2018 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1. Število predstavitev rezultatov delovanja širši javnosti  število P=1 
R=3 

2 2 2 4 4 

2. Število dobrodelnih akcij, ki se jim pridruţi FINI število P=3 
R=1 

3 4 4 5 5 

3. Donacije (število ur brezplaĉnega izobraţevanja) število ur P=12 
R=10 

12 12 16 18 18 

4. Število kršitev v povezavi s spoštovanjem zasebnosti na delovnem mestu število P=0 
R=0 

0 0 0 0 0 

5. Število kršitev v povezavi z osebnimi podatki študentov število P=0 
R=0 

0 0 0 0 0 

Strategija temelji na realizaciji rasti fakultete, celovite ponudbe izobraz  evalnih storitev, razvoju kadrov, uporabi sodobne informacijske tehnologije in kakovost 

poslovanja. Ker fakulteta prviĉ spremlja strateške cilje, kot kvantitativni indicator, še ne moremo primerjati s preteklimi leti glede rast oz. padec. 
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3.3 ORGANIZIRANOST FAKULTETE 

 

3.3.1 Predstavitev 

 
Fakulteta je organizirana in deluje v skladu z zakonom in svojim statutom. Pristojnosti, naloge in 

dolţnosti vodstva, zaposlenih in študentov v organih fakultete so jasno opredeljene, zagotovljeno je 

soodloĉanje vseh deleţnikov. Organiziranost fakultete omogoĉa izvajanje izobraţevalnega in 

znanstveno raziskovalnega dela. Na spletni strani fakultete so objavljeni interni pravni akti ter 

programski in strateški dokumenti fakultete. (http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/). 

Fakulteta za industrijski inţeniring Novo mesto je leta 2009 nastala na pobudo gospodarstva, njegovih 

jasno izraţenih potreb in trendov razvoja. Ustanovitelja Fakultete za industrijski inţeniring Novo mesto 

sta: 

 

 Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto in  

 Mestna obĉina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (do 9. 8. 2014 Univerzitetno in 

raziskovalno središĉe Novo mesto). 

 

Z uveljavitvijo Odloka Mestne obĉine Novo mesto o ukinitvi javnega zavoda Univerzitetno in 

raziskovalno središĉe Novo mesto z dnem 9.8.2014 je eden od dveh soustanoviteljev FINI Novo mesto, 

Univerzitetno in raziskovalno središĉe Novo mesto (v nadaljevanju: URS), prenehal delovati in s tem 

izstopil iz soustanoviteljstva FINI Novo mesto, namesto njega pa je kot soustanoviteljica FINI Novo 

mesto vstopila Mestna obĉina Novo mesto, na katero so se v skladu s 3. ĉlenom omenjenega odloka 

prenesle vse so/ustanoviteljske pravice in obveznosti, ki jih je URS kot soustanovitelj imel v FINI Novo 

mesto. 

 

Fakulteta za industrijski inţeniring Novo mesto kot samostojni zasebni zavod ima akreditirane študijske 

programe prve stopnje, visokošolski in univerzitetni študijski program: 

 

Fakulteta za industrijski inţeniring Novo mesto kot samostojni zasebni zavod izvaja akreditirane 

naslednje študijske programe: 

− prve stopnje, visokošolski in univerzitetni študijski program: 

o visokošolski strokovni študijski program I. stopnje: Inţeniring in vozila 

o univerzitetni študijski progam I. stopnje: Inţeniring in vozila 

− druge stopnje, magistrski študijski program: 

o magistrski študijski program II. stopnje: Inţeniring in avtomobilska industrija 

− tretje stopnje, doktorski študijski program 

o doktorski študijski program III. stopnje: Inţeniring in avtomobilska industrija 

 

Fakulteta za industrijski inţeniring Novo mesto – študijsko podroĉje po ISCED klasifikaciji 52 in po 

Frascati klasifikaciji tehniške vede. Z odloĉbo 041-4/2008/16 z dne 22. 04. 2009 je Fakulteta za 

http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/
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industrijski inţeniring Novo mesto vpisana v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za visoko 

šolstvo, znanost in tehnologijo. Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je podaljšal 

akreditacijo fakulteti za dobo 7 let (odloĉba št. 6031-3/2015/28 z dne 17. 11. 2016). 

 

Fakulteta za industrijski inţeniring Novo mesto ima v razvid vpisane študijske programe : 

− visokošolski strokovni študijski program "Inţeniring in vozila", odloĉba št. 6033-285/2009/22 z 

dne 21. 4. 2011 

− univerzitetni študijski program "Inţeniring in vozila", odloĉba št. 6033-283/2009/33 z dne 20. 10. 

2011 

− magistrski študijski program "Inţeniring in avtomobilska industrija", odloĉba št. 6033-

284/2009/56 z dne 21. 4. 2016 

− doktorski študijski program "Inţeniring in avtomobilska industrija", odloĉba št. 6033-1/2010/45 z 

dne 21. 4. 2016 

 

Raziskovalno in razvojno dejavnost fakulteta izvaja v okviru notranje organizacijske enote Inštituta za 

znanstveno-raziskovalno dejavnost. 

Fakulteta je vpisana v evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij Javne agencije za raziskovalno 

dejavnost Republike Slovenije pod zaporedno številko 6314-107-2010/4 z dne 28. 3. 2011. 
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3.3.2 Organigram 

Organiziranost FINI Novo mesto prikazuje spodnji organigram.  
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3.3.3 Organi fakultete 

 

Skladno s tendencami na strani ustanoviteljev fakultete in primerljivo z ostalimi visokošolskimi zavodi, 

katerih soustanovitelj je Mestna obĉina Novo mesto, je bil v marcu 2015 spremenjen Akt o ustanovitvi in 

z njim usklajen nov Statut fakultete, sprejet v maju 2015. Bistvena sprememba je zdruţitev poslovodne 

in strokovne funkcije v funkciji dekana.  

 

3.3.4 Dekan 

 

Dekan je strokovni in poslovodni vodja fakultete, ki vodi, zastopa in predstavlja fakulteto v pravnem 

prometu, vodi izobraţevalno, znanstveno-raziskovalno in razvojno delo ter odgovarja za zakonitost dela, 

vse v skladu z zakonom, Aktom o ustanovitvi in Statutom. Dekan ima pri vodenju poslovanja in dela 

zavoda najširša pooblastila na ekonomskem, pravnem in kadrovskem podroĉju. Na poslovodnem 

podroĉju so pooblastila dekana omejena pri razpolaganju z nepremiĉnim premoţenjem, intelektualno in 

industrijsko lastnino zavoda ter pri razpolaganju s sredstvi nad višino, doloĉeno s predpisi o javnih 

naroĉilih za naroĉanje po postopku oddaje naroĉila male vrednosti, za kar si mora pridobiti odobritev 

Upravnega odbora. 

 

Na 55. seji Senata fakultete je bila za mandatno obdobje od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2019 za novo dekanjo 

fakultete imenovana mag. Vera Smodej. 

 

3.3.5 Prodekani  

 

Fakulteta ima prodekane za naslednja podroĉja:   

− izobraţevanje,  

− znanstveno raziskovalno delo in  

− kakovost, lahko pa tudi za druga podroĉja. 

 

Njihove naloge doloĉi s soglasjem Senata dekan s sklepom. Dekan imenuje prodekane iz vrst 

visokošolskih uĉiteljev fakultete, po pridobljenem predhodnem soglasju Senata. Mandat prodekanov je 

enak mandatu dekana. Ti se lahko imenujejo za posamezna podroĉja ali pa se posamezen prodekan 

imenuje za veĉ podroĉij. 

 

Funkcijo prodekanje za znanstveno-raziskovalno delo, kakovost in mednarodno sodelovanje opravlja 

izr. prof. Dr (Zdruţene drţave Amerike) Annmarie Gorenc Zoran, z mandatom od 14. 10. 2015 do 30. 9. 

2019. Skladno s soglasjem Senata fakultete (55. seja) opravlja naloge prodekanje za izobraţevanje 

dekanja mag. Vera Smodej, z mandatom od 14. 10. 2015 do 30. 9. 2019. 

 

3.3.6 Upravni odbor 

 

Upravni odbor je najvišji organ upravljanja fakultete, ki poleg nalog, doloĉenih z zakonom, odloĉa o 
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zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje fakultete v skladu z Aktom o 

ustanovitvi in Statutom.  

 

Upravni odbor ima devet ĉlanov, in sicer:  

● dva predstavnika vsakega od ustanoviteljev (skupaj štiri),  

● tri predstavnike iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski uĉitelji, 

znanstveni delavci in visokošolski sodelavci);  

● enega predstavnika drugih delavcev,  

● enega predstavnika študentov. 

 

Ĉlani Upravnega odbora v študijskem letu 2015/2016: 

− mag. Miran Šiško, predstavnik Mestne obĉine Novo mesto (mandat: 14. 7. 2014 – 13. 7. 2018) - 

predsednik UO 

− Gregor Macedoni, predstavnik Mestne obĉine Novo mesto (mandat: 14. 7. 2014 - 13. 7. 2018) 

− Aleksander Vršĉaj, predstavnik Šolskega centra Novo mesto (mandat: 13. 6. 2013 - 12. 6. 

2017) 

− mag. Katja Hrovat, predstavnica Šolskega centra Novo mesto (mandat: 13. 6. 2013 - 12. 6. 

2017) 

− mag. Silvo Lah, predstavnik visokošolskih uĉiteljev FINI Novo mesto (mandat: od 29. 8. 2014 - 

28. 8. 2018 ), namestnik predsednika UO  

− doc. dr. Matej Forjan, predstavnik visokošolskih uĉiteljev FINI Novo mesto (mandat: 1. 10. 2015 

- 30. 9. 2019)  

− doc. dr. Ljupĉo Krstov, predstavnik visokošolskih uĉiteljev FINI Novo mesto (mandat: 14. 10. 

2015 - 13. 10. 2019) 

− Lucija Galiĉ, predstavnik drugih delavcev FINI (mandat: od 22. 12. 2015 - 21. 12. 2019) 

− Matej Francelj, predstavnik študentov (mandat: od 23. 10. 2015 - 22. 10. 2017 oz. do 

prenehanja statusa študenta) 

 

Upravni odbor je imel v študijskem letu 2015/2016 skupno 7 sej, od tega 2 redni in 5 dopisnih. 

 

3.3.7 Senat 

 

Senat je najvišji strokovni organ fakultete, ki sprejema vse pomembnejše odloĉitve glede 

izobraţevalnega in znanstveno raziskovalnega dela fakultete. Senat ima 9 ĉlanov (vkljuĉno z dekanom) 

iz vrst Akademskega zbora, ki so nosilci ali sonosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih 

predmetov, tako, da so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna podroĉja 

fakultete. Ĉlana Senata sta tudi 2 predstavnika študentov. Dekan in predsednik Študentskega sveta sta 
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ĉlana Senata po poloţaju. 

 

Ĉlani Senata v študijskem letu 2015/2016 (mandat ĉlanov: 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016): 

 

 mag. Vera Smodej – dekanja 

 doc. dr. Damjan Balabaniĉ 

 doc. dr. Franc Brcar 

 doc. dr. Matej Forjan 

 prof. dr. Rudolf Pušenjak 

 izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran  

 doc. dr. Ljupĉo Krstov 

 doc. dr. Igor Simoniĉ 

 mag. Miran Šiško 

 Matej Francelj, predstavnik študentov 

 Simon Draginc, predstavnik študentov 

 

Senat je imel v študijskem letu 2015/2016 skupno 14 sej, od tega 2 redni in 12 dopisnih. 

 

Za opravljanje nalog na razliĉnih podroĉjih svojega delovanja je Senat imenoval komisije,  katere vodijo 

pristojni prodekani oziroma imenovani predsedniki. Število in sestavo komisij, njihove naloge, 

pooblastila ter trajanje mandata ĉlanov komisij doloĉi na predlog dekana Senat s sklepi. 

 

V študijskem letu 2015/2016 so delovale naslednje komisije Senata: 

 

Komisija za študijske in študentske zadeve v sestavi (KŠŠZ): 

− mag. Vera Smodej, predsednica po poloţaju prodekanje za izobraţevanje (mandat od 14. 10. 2015 

do 30. 9. 2017) 

− izr. prof. Dr (Zdruţene drţave Amerike) Annmarie Gorenc Zoran, predstavnica visokošolskih 

uĉiteljev (mandat od 14. 10. 2015 do 30. 9. 2017) 

− Simon Bartolj Draginc, predstavnik študentov (mandat od 23. 10. 2015 do 22. 10. 2017) 

 

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD): 

− izr. prof. Dr (Zdruţene drţave Amerike) Annmarie Gorenc Zoran , predsednica po poloţaju 

prodekanje za znanstveno-raziskovalno delo (mandat od 14. 10. 2015 do 30. 9. 2017) 

− prof. dr. Rudolf Pušenjak, predstavnik visokošolskih uĉiteljev (mandat od 14. 10. 2015 do 30. 9. 

2017) 

− doc. dr. Damjan Balabaniĉ, predstavnik visokošolskih uĉiteljev (mandat od 14. 10. 2015 do 30. 9. 

2017) 
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Komisija za kakovost in evalvacije v sestavi (KKE): 

− izr. prof. Dr (Zdruţene drţave Amerike) Annmarie Gorenc Zoran, predsednica po funkciji prodekanje 

za kakovost (mandat od 14. 10. 2015 do 30. 9. 2017) 

− prof. dr. Rudolf Pušenjak, predstavnik visokošolskih uĉiteljev (mandat od 14. 10. 2015 do 30. 9. 

2017) 

− Lucija Galiĉ, predstavnica drugih delavcev (mandat od 14. 10. 2015 do 30. 9. 2017) 

− Matej Francelj, predstavnik študentov (mandat od 23. 10. 2015 do 22. 10. 2016) 

 

Komisija za zaloţniško dejavnost v sestavi (KZD): 

− izr. prof. Dr (Zdruţene drţave Amerike) Annmarie Gorenc Zoran, predsednica po poloţaju 

prodekanje za znanstveno-raziskovalno delo (mandat od 14. 10. 2015 do 30. 9. 2017) 

− doc. dr. Ljupĉo Krstov, predstavnik visokošolskih uĉiteljev (mandat od 14. 10. 2015 do 30. 9. 2017) 

− Drago Simonĉiĉ, predstavnik visokošolskih uĉiteljev (mandat od 14. 10. 2015 do 30. 9. 2017) 

 

Komisija za izvolitve v nazive (KIN): 

− mag. Vera Smodej, predsednica po poloţaju dekanje (mandat od 14. 10. 2015 do 30. 9. 2017) 

− prof. dr. Rudolf Pušenjak, predsednik (mandat od 14. 10. 2015 do 30. 9. 2017) 

− doc. dr. Marica Prijanoviĉ Tonkoviĉ, predstavnica visokošolskih uĉiteljev (mandat od 14. 10. 2015 

do 30. 9. 2017) 

 

3.3.8 Akademski zbor 

 

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski uĉitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni 

sodelavci, ki v tekoĉem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na 

podlagi pogodbenega razmerja s fakulteto (ĉlani Akademskega zbora). Pri delu Akademskega zbora 

fakultete sodelujejo tudi predstavniki študentov fakultete, katerih število predstavlja najmanj eno petino 

ĉlanov Akademskega zbora. 

 

Predsednik Akademskega zbora fakultete za mandatno obdobje od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2017 je doc. 

dr. Damjan Balabaniĉ, njegova namestnica je izr. prof. Dr (Zdruţene drţave Amerike) Annmarie Gorenc 

Zoran. 

 

Ĉlani Akademskega zbora v študijskem letu 2015/2016: 

− prof. dr. Jurij Krope 

− prof. dr. Rudolf Pušenjak 
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− izr. prof. Dr (Zdruţene drţave Amerike) Annmarie Gorenc Zoran 

− Izr. prof. dr. Janez Povh 

− doc. dr. Tomaţ Aljaţ 

− doc. dr. Damjan Balabaniĉ 

− doc. dr. Franc Brcar  

− doc. dr.. Matej Forjan 

− doc. dr. Tomaţ Jurejevĉiĉ 

− doc. dr. Ljupĉo Krstov 

− doc. dr. Matej Pleterski 

− doc. dr. Marica Prijanoviĉ Tonkoviĉ 

− doc. dr. Tomaţ Savšek 

− doc. dr. Igor Simoniĉ 

− dr. Tjaša Rešetiĉ, pred. 

− mag. Silvo Lah, viš. pred. 

− mag. Vera Smodej, viš. pred. 

− Aleš Adamlje, viš. pred. 

− mag. Marino Medeot, pred. 

− mag. Miran Šiško, pred. 

− Drago Simonĉiĉ, pred. 

− Meta Vidiĉek, pred. 

− Anja Ţagar, asist. 

 

Predstavniki študentov v Akademskem zboru v študijskem letu 2015/2016 so bili: 

 Matej Francelj 

 Simon Batrolj Draginc 

 Andrej Kambiĉ 

 Martin Erjavec 

 Arnel Lihić 

 

Akademski zbor je imel v študijskem letu 2015/2016 1 sejo. 

 

3.3.9 Študentski svet 

 

Študentski svet je organ študentov fakultete in je bil izvoljen na volitvah 6. 11. 2015. S Pravilnikom o 

organizaciji in delu Študentskega sveta je urejena organizacija in naĉin dela Študentskega sveta. 

 

Študentski svet vsako leto razpiše volitve v Študentski svet. Študentski svet izvoli svoje predstavnike v 

organe upravljanja fakultete, in sicer: 

 v Senat dva predstavnika študentov, predsednik Študentskega sveta je ĉlan Senata po 

poloţaju; 

 v Komisijo za študijske in študentske zadeve en predstavnik študentov, 

 v Komisijo za kakovost in evalvacije en predstavnik študentov, 
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 v Akademski zbor število študentov predstavlja petino števila ĉlanov Akademskega zbora, 

 v Upravni odbor enega predstavnika študentov. 

 

Predstavniki študentov so objavljeni na spletni strani fakultete. Za svoje delovanje imajo na voljo prostor 

v študentski pisarni. Skupna sreĉanja in sestanke organizirajo sami, vodstvo in zaposleni v referatu jim 

nudijo pomoĉ pri izvedbi razliĉnih dejavnosti. 

 

Ĉlani Študentskega sveta FINI Novo mesto v študijskem letu 2015/2016: 

 Matej Francelj, predsednik Študentskega sveta, ĉlan Upravnega odbora in Akademskega zbora 

 Arnel Lihić, podpredsednik Študentskega sveta in ĉlan Akademskega zbora 

 Simon Bartolj Draginc, tajnik in zapisnikar Študentskega sveta, ĉlan KŠŠZ in Akademskega 

zbora 

 Andrej Kambiĉ, blagajnik in ĉlan Akademskega zbora 

 Primoţ Kambiĉ 

 Martin Erjavec, ĉlan Akademskega zbora 

 Dalibor Kaludjer 

 

V študijskem letu 2015/2016 je imel Študentski svet 8 sej, od tega 2 redni in 6 dopisnih. 

 

3.4  ORGANIZACIJSKE ENOTE FAKULTETE 

 

Fakulteta ima naslednje organizacijske enote:  

 tajništvo, 

 katedre,  

 inštitute. 

 

3.4.1 Tajništvo 

 

Tajništvo fakultete sestavljajo sluţbe po podroĉjih oziroma sektorjih, ki izvajajo upravno administrativne 

in strokovno tehniĉne naloge na naslednjih podroĉjih: 

 študentski referat (administrativne in strokovno tehniĉne naloge za potrebe izobraţevalnega 

dela na podroĉjih, ki jih izvaja fakulteta ter naloge na podroĉju izobraţevalne in znanstveno 

raziskovalne dejavnosti v mednarodnem okolju),  

 ekonomika (finanĉna in raĉunovodska funkcija),  

 informatika (vzdrţevalna in informacijska funkcija),  

 knjiţnica (knjiţniĉarska, informacijska in dokumentacijska dejavnost za potrebe znanstveno 

raziskovalnega in izobraţevalnega dela na podroĉjih, ki jih razvija fakulteta).  
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Tajništvo fakultete od  7. 4. 2014 vodi dekanja mag. Vera Smodej, ki ima na podroĉju vodenja tajništva 

naslednje naloge:  

 izvaja navodila in odredbe organov fakultete,  

 pripravlja pogodbe z zunanjimi sodelavci ter pregled in obraĉun opravljenega dela,  

 ureja delovna razmerja in odgovarja za zakonitost na tem podroĉju,  

 nadzoruje izdajo potrdil iz evidenc, ki jih vodi fakulteta o študentih,  

 je neposredni vodja zaposlenih v tajništvu,  

 opravlja druge naloge, ki izhajajo iz predpisov in Statuta ter drugih aktov. 

 

Referat za študijske in študentske zadeve zagotavlja kandidatom za študij in vpisanim študentom 

svetovalne storitve, povezane z vpisom in informacijami o študiju. Informacije so razpoloţljive na spletni 

fakultete, kjer so objavljeni tudi vsi pravni akti, predstavitveni zborniki in zgibanke, preko e-pošte, 

telefona, na Facebook-u in Twitter-ju. Informacije o študiju so posredovane tudi na informativnih dnevih. 

Kandidati za študij in ţe vpisani študenti lahko informacije pridobijo tudi s podajo direktnih vprašanj na 

spletni strani fakultete.  

 

V okviru referata za študijske in študentske zadeve je vzpostavljeno delovanje mednarodne pisarne za 

realizacijo mednarodne mobilnosti Erasmus+.  

 

Dela in naloge vodja referata je izvajala Lucija Galiĉ, in sicer od 1. 9. 2015 dalje. 

 

Dela in naloge ekonomike (finanĉna in raĉunovodska funkcija) so v študijskem letu 2015/2016 izvajale 

sodelavke po pogodbi, in sicer Nada Košmerl, Tatjana Vene, Anica Makše in Magda Luţar. 

 

Dela in naloge informatika (vzdrţevalna in informacijska funkcija) je v študijskem letu 2015/2016 izvajal 

sodelavec po pogodbi, in sicer Aleš Cvelbar. Delo in naloge za tehniĉno pomoĉ pri študiju na daljavo je 

v študijskem letu 2015/2016 izvajala sodelavka po pogodbi, in sicer Joţica Košir Bobnar. 

 

Knjiţnica Fakultete za industrijski inţeniring je samostojna enota, locirana v knjiţnici Šolskega centra 

Novo mesto in zagotavlja svojim uporabnikom prost dostop do gradiva in informacij za potrebe 

izobraţevalnega in raziskovalnega procesa. Vkljuĉena je v omreţje COBISS in IZUM, prav tako ima  

urejen dostop do elektronskih baz podatkov. Namenjena je študentom, pedagoškim delavcem in 

raziskovalcem FINI, pa tudi zunanjim uporabnikom. Knjiţnica fakultete je polnopravna ĉlanica sistema 

COBISS. 

 

Temeljne naloge knjiţnice so: 

− nuditi podporo in aktivno sodelovati v izobraţevalni in raziskovalni dejavnosti ter s strokovnim 

delom in pomoĉjo novih tehnologij zagotavljati kakovostne knjiţniĉne storitve;  

− zagotavljati splošno dostopnost gradiva, informacijskih virov in storitev;  

− sodelovati v knjiţniĉnih informacijskih sistemih doma in v tujini;  

− opravljati bibliotekarsko, dokumentacijsko, informacijsko in izobraţevalno dejavnost, ki temelji 
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na najnovejših spoznanjih bibliotekarske in informacijske vede;  

− zagotavljati povezovanje knjiţnice na nacionalnem nivoju;  

− sodelovati pri vzajemni katalogizaciji na nacionalnem nivoju.  

 

Poleg enot, ki so na voljo v fiziĉni obliki v knjiţnici, imajo študenti ter sodelavci fakultete tudi moţnost 

dostopa do naslednjih baz podatkov  

− Metaiskalnik - omogoĉa hkratno iskanje po veĉ elektronskih informacijskih virih, kot so baze 

podatkov s polnimi besedili, knjiţniĉni katalogi, baze e-ĉasopisov, servisi elektronskih knjig, 

spletni iskalniki itd. Vkljuĉeni so izbrani prosto dostopni in tudi licenĉni informacijski viri, za 

katere je potrebna avtorizacija uporabnika. V Metaiskalnik je vkljuĉen povezovalnik OpenURL, 

ki uporabniku ponuja dodatne funkcije, kot so dostop do polnega besedila, dostop do podatkov 

o zalogi v knjiţnici, prenos zapisov v referenĉne servise, iskanje v spletnih iskalnikih, prikaz 

kataloga e-revij itd. 

− Google Scholar - sluţi za iskanje ĉlankov, disertacij, knjig, poroĉil itn. iz razliĉnih virov - 

zaloţnikov, arhivov odprtega dostopa, spletnih mest akademskih institucij. Iskanje poteka tudi 

po citirani literaturi.  

− JCR - Faktor vpliva (bolj znan pod angleškim izrazom Impact Factor in kratico IF) je mera, ki 

opisuje, kolikokrat so ĉlanki, objavljeni v znanstvenih revijah na podroĉjih naravoslovja in 

druţboslovja, citirani. V znanosti se faktor vpliva splošno uporablja kot objektivno merilo ugleda 

oz. pomembnosti znanstvenih revij, s tem pa tudi raziskovalcev, ki v teh revijah objavljajo. 

Rezultati so objavljeni v publikaciji Journal Citation Reports (JCR). Faktor vpliva revije za vsako 

leto se izraĉuna kot razmerje med številom citatov ĉlankov v tej in drugih indeksiranih revijah za 

dve leti prej ter številom vseh ĉlankov v reviji v tem obdobju, ki se jih v znanosti citira (torej 

recimo brez uvodnikov in pisem uredniku). Vrednost je tako povpreĉje citatov na ĉlanek v tej 

reviji za zadnji dve leti. Glede na to, da se faktor vpliva nanaša na doloĉeno obdobje, je moţno 

raĉunati faktor za poljubno ĉasovno obdobje. Uporaben je tudi za primerjavo revij znotraj oţjega 

podroĉja znanosti, saj so revije klasificirane po podroĉjih. 

− Digitalna knjiţnica Slovenije - dLib.si - Knjiţnica na spletu, ki je na voljo vsem – kadarkoli in 

kjerkoli, prek raĉunalnika ali mobilnega telefona. Do nje lahko dostopate prosto, brez vseh 

omejitev. Zbirka vsebuje pisne kulturne zaklade Slovenije, redkosti, hkrati vam omogoĉa dostop 

do aktualnih strokovnih ĉlankov in drugih celotnih besedil. 

− Evropska knjiţnica - je servis na svetovnem spletu in nudi dostop do virov 47 nacionalnih 

knjiţnic po Evropi. Viri so lahko v digitalni ali analogni obliki in vkljuĉujejo knjige, revije, 

ĉasopise, avdioposnetke ter ostalo gradivo. Portal Evropske knjiţnice omogoĉa brezplaĉno 

iskanje in ponuja zapise metapodatkov in digitalnih objektov: nekatere brezplaĉno, druge proti 

plaĉilu.  

− Lokalne baze podatkov - Knjiţnica Šolskega centra Novo mesto, Mestno knjiţnica Mirana Jarca 

in Knjiţnica Fakultete za industrijski inţeniring. 

− COBISS - dostop do informacij o gradivu prispeva veĉ kot 400 slovenskih knjiţnic. 

− Vzajemna baza slovenskih knjiţnic Cobiss/opac. 
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Uporabniki si lahko izposodijo gradivo, ki ga knjiţnica nima, iz drugih knjiţnic v Republiki Sloveniji ali iz 

tujine s posredovanjem medknjiţniĉne izposoje. Knjiţnica se povezuje z Narodno in univerzitetno 

knjiţnico, visokošolskimi in specialnimi knjiţnicami ter centri za znanstveno informiranje sorodnih 

znanstvenih podroĉij in drugimi knjiţnicami v Sloveniji v enotni knjiţniĉni informacijski sistem Republike 

Slovenije. Uporabniki si lahko izposodijo gradivo, ki ga knjiţnica nima, iz drugih knjiţnic v Republiki 

Sloveniji ali iz tujine s posredovanjem medknjiţniĉne izposoje. 

 

Fakulteta je v letu 2014 postala ĉlanica portala odprte znanosti, ki poleg obstojeĉega repozitorija 

»Digitalne knjiţnice Univerze v Mariboru« vzpostavlja OpenAIRE kompatibilne repozitorije univerz v 

Ljubljani, na Primorskem in v Novi Gorici (http://www.openscience.si/). V nacionalni portal so poleg 

vsebin iz institucionalnih repozitorijev vkljuĉene tudi vsebine iz Digitalne knjiţnice Slovenije, 

VideoLectures.NET, Arhiva druţboslovnih podatkov in Digitalne knjiţnice Ministrstva za obrambo. 

Nacionalna infrastruktura zajema njihove metapodatke in celotna besedila publikacij za potrebe 

skupnega iskanja, priporoĉanja gradiv in detekcije podobnih del. Repozitoriji omogoĉajo zbiranje in 

hranjenje elektronskih oblik zakljuĉnih del študija in objav zaposlenih na univerzah ter raziskovalnih 

podatkov. Uporabnikom iz vsega sveta so na voljo dvojeziĉne spletne in mobilne aplikacije, priporoĉilni 

sistem ter funkcionalnosti za uporabnike s posebnimi potrebami. Mobilne aplikacije delujejo na Windows 

Phoneu, Androidu in operacijskem sistemu iOS. Kompatibilnost repozitorijev univerz s priporoĉili 

OpenAIRE bo Evropski komisiji omogoĉila preverjanje izpolnjevanja doloĉil o obvezni odprti dostopnosti 

vseh objav iz sofinanciranih projektov v okvirnem programu Obzorje 2020. Repozitoriji univerz so 

povezani s COBISS.SI in SICRIS ter so vkljuĉeni v evropski portal znanstvenih magistrskih ter 

doktorskih del DART-Europe in v razliĉne direktorije, agregatorje (OpenDOAR, ROAR, BASE, WorldCat 

…) ter iskalnike. 

 

Fakulteta sodeluje v omreţju ArnesAAI, ki omogoĉa: 

− uporabnikom, da z istim uporabniškim imenom dostopajo do Arnesovih in ostalih storitev v 

slovenskem ter evropskem izobraţevalnem in raziskovalnem okolju; 

− boljše varovanje osebnih podatkov, saj se obdelava izvaja na organizaciji in ne pri ponudniku 

spletnih storitev; 

− svojim uporabnikom enostavnejši dostop do storitev pri izmenjavah in sodelovanju na 

mednarodnih projektih; 

− uporabo istih identitet tudi za dodelitev dostopa do brezţiĉnega omreţja Eduroam. 

 

Knjiţnica se povezuje z Narodno in univerzitetno knjiţnico, visokošolskimi in specialnimi knjiţnicami ter 

centri za znanstveno informiranje sorodnih znanstvenih podroĉij in drugimi knjiţnicami v Sloveniji v 

enotni knjiţniĉni informacijski sistem Republike Slovenije. 

 

Fakulteta ima sklenjen sporazum tudi s Knjiţnico Mirana Jarca, na podlagi katerega fakulteta in 

knjiţnica zagotavljata vsem študentom fakultete brezplaĉen vpis v ĉlanstvo knjiţnice ter študentom, 

zaposlenim in drugim udeleţencem izobraţevanja nemoten dostop do informacijskih virov, knjiţniĉnega 

oz. študijskega gradiva, s katerim razpolaga knjiţnica. V skladu s pogodbo strokovni sodelavci 
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pogodbenih strank medsebojno sodelujejo pri sprejemanju knjiţniĉnega razvoja in izobraţevanja ter 

skrbijo za nemoteno medsebojno informacijsko dejavnost. 

 

Dela in naloge vodje knjiţnice je v študijskem letu 2015/2016 kot sodelavka po pogodbi opravljala Marija 

Debevc Rakoše, univ. dipl. bibliotekar. 

 

Tutorstvo – na fakulteti so delovne naloge visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev ter zaposlenih 

organizirane na naĉin, da nudijo vso pomoĉ študentom. Visokošolski uĉitelji so študentom na razpolago 

po dogovoru v okviru razpisanih govorilnih ur. Na spletni strani fakultete je objavljen seznam kontaktov z 

visokošolskimi uĉitelji in sodelavci.  

 
 

3.4.2 Katedre 

 

Katedre se oblikujejo za doloĉeno zaokroţeno znanstveno raziskovalno podroĉje, ki je osrednji predmet 

dejavnosti fakultete, zaradi usklajevanja in razvijanja znanstveno raziskovalnega in razvojnega dela in s 

tem povezanega izobraţevalnega dela na tem podroĉju ter zaradi razvijanja znanstvenih disciplin in 

strok s tega podroĉja. Katedre se ustanavljajo, ukinjajo, delijo in zdruţujejo v skladu z zahtevami in s 

potrebami znanstveno raziskovalnega in izobraţevalnega dela ter v skladu z razvojnimi usmeritvami 

fakultete. O organizaciji, številu, imenih in ĉlanstvu v katedri in organizacijskih spremembah kateder 

odloĉa Senat fakultete na predlog dekana. Naloge in pristojnosti kateder so, da z znanstveno 

raziskovalno dejavnostjo, posebej s temeljnimi raziskavami, razvijajo znanstvene discipline, na katerih 

temeljijo študijski programi, ter znanstvene discipline s sorodnih ali z interdisciplinarno povezanih 

podroĉij, da skrbijo, da se znanstveno raziskovalni doseţki in nova spoznanja prenašajo v izobraţevalni 

proces in vnašajo v študijske programe na vseh ravneh študija, da sodelujejo pri pripravi študijskih 

programov in programov raziskovalnega dela, da obravnavajo vprašanja in teţave, ki nastanejo pri 

izvajanju študijskih programov, ter usmerjajo in usklajujejo izobraţevalno ter znanstveno raziskovalno in 

razvojno delo s podroĉja katedre, da obravnavajo naĉrte in poroĉila o izvedbi predmetov za posamezno 

študijsko leto, da spremljajo in analizirajo študijske doseţke in doseţke na znanstveno raziskovalnem 

podroĉju ĉlanov in sodelavcev katedre, da obravnavajo analize študentskih anket in pripravljajo 

predloge izboljšav izobraţevalnega dela in da skrbijo za strokovni in znanstveni razvoj ĉlanov in 

sodelavcev katedre. 

 

Na 44. seji Senata, dne 22. 12. 2014, so bile ustanovljene naslednje katedre: 

− Katedra za naravoslovne vede elektromehanske/mehatronske sisteme. 

o Za predstojnika Katedre za naravoslovne vede in elektromehanske/mehatronske 

sisteme je imenovan doc. dr. Matej Forjan, za mandatno dobo 4 let od 13. 11. 2015 do 

12. 11. 2019. 

− Katedra za mehaniko, konstruiranje in računalniški inženiring. 

o Za predstojnika Katedre za mehaniko, konstruiranje in raĉunalniški inţeniring je bil 

imenovan doc. dr. Ljupĉo Krstov, za mandatno dobo 4 let od 15. 1. 2015 do 14. 1. 

2019. 
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− Katedra za materiale, tehnologije in proizvodnjo. 

o Za predstojnika Katedre za materiale, tehnologije in proizvodnjo je bil imenovan Aleš 

Adamlje, za mandatno dobo 4 let od 15. 1. 2015 do 14. 1. 2019. 

− Katedra za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede. 

o Za predstojnico Katedre za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede je bila 

imenovana izr. prof. Dr (Zdruţene drţave Amerike) Annmarie Gorenc Zoran, za 

mandatno dobo 4 let od 15. 1. 2015 do 14. 1. 2019. 

 

 

3.4.3 Inštitut 

 

Inštituti zdruţujejo visokošolske uĉitelje, znanstvene delavce, visokošolske sodelavce in raziskovalce v 

okviru znanstvenih podroĉij. V njem zaposleni in študenti uresniĉujejo znanstveno-raziskovalno delo. 

Inštitut na svojem podroĉju izvaja znanstveno raziskovalno delo v okviru nacionalnega raziskovalnega in 

razvojnega programa, izvaja projekte in programe za naroĉnike zunaj nacionalnega raziskovalno 

razvojnega programa, izvaja svetovalno in drugo strokovno delo ter seminarsko dejavnost, soorganizira 

posvete in konference ter obvešĉa javnost o rezultatih raziskav. Inštitut ustanovi Senat na predlog 

dekana fakultete. Delo inštituta vodi predstojnik, ki ga imenuje Senat  na predlog dekana  za dobo štirih 

let. Fakulteta je vpisana v evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij Javne agencije za raziskovalno 

dejavnost Republike Slovenije pod zaporedno številko 6314-107-2010/4 z dne 28. 3. 2011. 

 

V študijskem letu 2015/2016 je vodil inštitut Dr. Julius Kaplunov, redni profesor.  

 

 

3.5 PRAVNI AKTI FAKULTETE 

 

3.5.1 Zakonske podlage 

 

Zakonske podlage delovanja fakultete so neposredno opredeljene z naslednjimi akti: 

− Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004 

in 68/2006) 

− Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 20/02)  

− Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20) (Ur. l. RS, 

št. 41/11)  

− Resolucija  o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (Ur. l. RS, št. 43/11 in 

ostali predpisi s podroĉja raziskovalne in razvojne dejavnosti 

− Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v letu 

2015 (DeUDIEU15) (Uradni list: 8/2015) 

− Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/93 in spremembe)  

− Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (UL RS, št. 96/02 in spremembe)  

− Zakon o zavodih (UL RS, št. 12/91in spremembe)  

− Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. l. RS, št. 61/06)  



 

45 
 

− Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraţevanja (Ur. l. RS, št. 73/04, 87/11, 97/11, 109/2012)  

− Zakon o raĉunovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in spremembe)  

− Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in spremembe)  

− Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 in spremembe)  

− Zakon o javnih usluţbencih - prvi del (Ur. l. RS, št. 56/02 in spremembe)  

− Zakon o sistemu plaĉ v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 56/02 in spremembe)  

− Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in spremembe)  

− Zakon o knjiţniĉarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in spremembe)  

− Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Ur. l. RS, št. 12/96 in spremembe)  

− Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99 in spremembe)  

− Zakon o javnem naroĉanju (Ur. l. RS št. 128/06 in spremembe)  

− Zakon o uravnoteţenju javnih financ (Ur. l. RS št. 40/12 in spremembe) 

− Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naroĉanja (Ur. l. RS, št. 43/2011 in spremembe) 

− Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in spremembe)  

− Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06 in 

spremembe), 

− Zakon o dostopu do informacij javnega znaĉaja ( Ur. l. RS, št. 24/03 in spremembe)  

− Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07-UPB in spremembe) 

− Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 in spremembe) 

− Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) (Uradni list: 56/2013, 99/2013-ZUPJS-C, 8/2016) 

− Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (MKPVKE; 

Ur. l. RS, št. 14/1999) 

− Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK) (Uradni list RS: 104/2015) 

− Zakon o zavodih (ZZ) (Uradni list RS: 12I/1991, 45I/1994 Odl. US: U-I-104/92, 8/1996, 36/2000, 

127/2006-ZJZP) 

− Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov (Ur. l. RS, št. 7/11 in spremembe) 

− Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega znaĉaja (Ur. l. RS, št. 76/05 in 

spremembe)  

− Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 18/91-I in 

spremembe)  

− Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraţevanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 

52/94 in spremembe) 

− Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10 in spremembe)  

− Uredba o normativih in standardih za doloĉanje sredstev za izvajanje nacionalnega 

raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/04 in spremembe) 

− Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Uradni list: 29/2015) 

− Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list: 4/2016) 

− Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in naĉinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja 

in vrednotenja izobraţevanja (Uradni list: 6/2005, 98/2009, 87/2011-ZVPI, 109/2012-ZVPI-A) 

 

Akti Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu: 

− Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. l. 

RS, št. 95/10, 17/11, 40/12 (ZUJF), 51/12, 6/13, 88/13 in 40/14));   
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− Merila za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011 in spremembe) 

− Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. l. RS, št. 95/2010),  

− Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih uĉiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011) 

 

3.5.2 Pravni akti fakultete 

 

Druge pravne podlage so opredeljene z naslednjimi dokumenti:  

− Akt o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inţeniring Novo 

mesto;  

− Statut Fakultete za industrijski inţeniring Novo mesto; 

− Pravilniki in ostali interni akti fakultete. 

Delovanje fakultete poleg zakonov in na njihovi pravni podlagi izdanih podzakonskih aktov urejajo interni 

pravni akti. Temelji pravni akt fakultete je Statut.  

Pravni akti fakultete: 

− Akt o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inţeniring Novo 

mesto  

− SA-FINI-28 Statut Fakultete za industrijski inţeniring Novo mesto 

− SA-FINI-29-01 Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest 

− SA-FINI-34-01 Etiĉni kodeks FINI Novo mesto 

− SA-FINI-18-02 Merila za izvolitev v nazive visokošolskih uĉiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev 

− SA-FINI-24-04 Merila za prehode med študijskimi programi 

− SA-FINI-17-02 Merila za vrednotenje dela visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev 

− SA-FINI-35-01 Navodila za izvajanje izrednega študija in konzultacij v zmanjšanem obsegu 

− SA-FINI-20 Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del 

− SA-FINI-4-01 Poslovnik o delu Akademskega zbora 

− SA-FINI-2-01 Poslovnik o delu Senata 

− SA-FINI-10-01 Pravilnik o organizaciji in delu Študentskega sveta  

− SA-FINI-3-01 Poslovnik o delu Upravnega odbora 

− SA-FINI-12-01 Poslovnik o sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti 

− SA-FINI-32-01 Pravilnik o anketiranju na FINI Novo mesto 

− SA-FINI-26-01 Pravilnik o delovanju Alumni kluba FINI Novo mesto 

− SA-FINI-20-04 Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi 

− SA-FINI-7-01 Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov 

− SA-FINI-25-01 Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraţevanju  

− SA-FINI-22-03 Pravilnik o izvajanju strokovne prakse 

− SA-FINI-27-03 Pravilnik o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih 

− SA-FINI-5-04 Pravilnik o ocenjevanju in preverjanju znanja študentov  

− SA-FINI-10-01 Pravilnik o organizaciji in delu študentskega sveta 

− SA-FINI-09-01 Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov 

− SA-FINI-23-03 Pravilnik o priznavanju pridobljenega znanja in spretnosti 
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− SA-FINI-36-01 Pravilnik o priznavanju tujega izobraţevanja 

− SA-FINI-14-01 Pravilnik o študentski izkaznici 

− SA-FINI-33-01 Pravilnik o tutorstvu na FINI Novo mesto 

− SA-FINI-21-01 Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov 

− SA-FINI-13-01 Pravilnik o zaloţniški dejavnosti 

− SA-FINI-08-01 Pravilnik o znanstveno-raziskovalni dejavnosti 

− SA-FINI-31-01 Pravilnik za obĉane 

− SA-FINI-30-01 Pravilnik za študente s posebnim statusom 

 

3.6  RAZVOJ OZIROMA NAPREDEK PRI DELOVANJU FAKULTETE NA 

PODROČJIH, ZA KATERA JE BILA USTANOVLJENA 

 

1. Znanstveno raziskovalno in strokovno sodelovanje z drugimi visokošolskimi zavodi, podjetji, inštituti in 

drugimi organizacijami: 

 

Fakulteta ima vzpostavljeno sodelovanje (sklenjene pogodbe) z visokošolskimi zavodi, inštituti, drugimi 

organizacijami, podjetji in strokovnimi zdruţenji v oţjem in širšem okolju: 

− Fakulteta informacijskih tehnologij, Beograd 

− Fakulteta za informacijske študije Novo mesto 

− Fakulteta za organizacijske študije Novo mesto 

− Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto 

− Fakulteta za visoke tehnologije in sisteme Novo mesto 

− Univerza Metropolitan, Beograd 

− Univerza v Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko 

− Univerza v Ljubljani  

− Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko 

− Veleuĉilišĉe u Karlovcu, Karlovac 

− Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto 

− Visoka šola za upravljanje podeţelja Novo mesto 

− Visoka šola za zdravstvo Novo mesto 

− Znanstveno raziskovalno središĉe Bistra Ptuj 

− Knjiţnica Mirana Jarca Novo mesto 

− Lavriĉeva knjiţnica Ajdovšĉina 

− Mestna obĉina Novo mesto 

− Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine 

− Obĉina Ajdovšĉina 

− Šolski center Novo mesto 

− Ferroĉrtaliĉ d.o.o. 

− GEN energija d.o.o. 

− GOPACK d.o.o. Nova Gorica, Solkan 

− Hella Saturnus Slovenija d.o.o. 
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− Iskra Avtoelektrika d.d., Šempeter pri Gorici 

− Kolpa d.d. Metlika 

− Komunala Novo mesto d.o.o. 

− ADRIA Mobil d.o.o. 

− Akrapoviĉ d.d. 

− Arex d.o.o., Šentjernej 

− Kovinoplastika Loţ d.d., Stari trg pri Loţu  

− Krka d.d. Novo mesto 

− ORIS orodjarstvo in storitve d.o.o., Šempeter pri Gorici 

− Prios projektiranje, razvoj, izdelava orodij d.o.o., Volĉja Draga 

− Revoz d.d., Novo mesto 

− SiEVA, podjetje za razvoj in trţenje v avtomobilski industriji d.o.o., Šempeter pri Gorici 

− Termotehnika d.o.o. 

− TPV Johnson Controls, Podjetje za proizvodnjo in trţenje notranje opreme za avtomobile, 

d.o.o., Novo mesto 

− TPV trţenje in proizvodnja opreme vozil d.o.o., Novo mesto 

− Trimo d.d. 

− DAPZ d.o.o. 

− 2TM, poslovne storitve d.o.o. 

− Društvo strojnih inţenirjev in tehnikov Nova Gorica 

− Gospodarska zbornica Posavje 

− Obmoĉna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovšĉina 

− Ljudska univerza Ptuj 

− Ljudska univerza Ormoţ 

− Ljudska univerza Celje 

− Ljudska univerza CDI Univerzum Ljubljana 

− RIS, raziskovalno izobraţevalno središĉe Dvorec Rakiĉan 

− Ljudska univerza Škofja Loka 

− Šolski center Kranj, Višja strokovna šola 

− Zavod znanje Postojna, Ljudska univerza Postojna 

− Ljudska univerza Koper 

− Ljudska univerza Radovljica 

− Izobraţevalni center energetskega sistema 

− Ekonomska šola Novo mesto, Višja šola 

− Automobilski klaster Srbije Beograd 

− KONĈAR – Electrical Engineering Institute, Inc. Zagreb 

− East Carolina University (ECU), ZDA – Globalno partnerstvo v izobraţevanju 

− TASC (Internships, Projects, Student-Run Businesses) 

− Universidade da Coruña (Španija) 

− Universita' Telematica Internazionale Uninettuno (Italija) 

− Univerzita Jana Evangelisty (Ĉeška) 
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− Sveuĉilište u Splitu (Hrvaška) 

− Sveuĉilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje (Hrvaška) 

− Keele University (Velika Britanija) 

− Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (Francija) 

 

2. Znanstveno raziskovalno in strokovno delo v programih in projektih: 

 

Raziskovalno in razvojno dejavnost fakulteta izvaja v okviru notranje organizacijske enote Inštituta za 

znanstveno-raziskovalno dejavnost. Fakulteta je vpisana v evidenco raziskovalnih zavodov in 

organizacij Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pod zaporedno številko 6314-

107-2010/4 z dne 28. 3. 2011. 

 

Znanstveno-raziskovalna dejavnost fakultete temelji na naslednjih naĉelih: 

− sistematiĉno razvijanje in izboljševanje pristopov raziskovalno/razvojne in eksperimentalne 

dejavnosti, 

− razvoj stroke na podroĉju tehnike, naravoslovja in druţboslovja, 

− zagotavljanje osebnega razvoja raziskovalcev za dosego nenehnega izboljševanja individualne 

raziskovalno/razvojne dejavnosti in eksperimentalnega razvoja, 

− izvajanje raziskovalno/razvojne dejavnosti in eksperimentalnega razvoja v okviru mednarodnih, 

nacionalnih in trţnih projektov za potrebe gospodarstva in negospodarstva, 

− organiziranje in izvajanje vseh oblik znanstvenih in strokovnih sreĉanj, 

− usmerjanje promocije in objave rezultatov raziskovalno/razvojne in eksperimentalne dejavnosti. 

 

Vloga fakultete na gospodarski, socialni in kulturi razvoj JV regije je izpostavljena s povezovanjem v 

okvirih nacionalnega in globalnega okolja ter z izvedbo in sodelovanjem v znanstveno raziskovalnih in 

aplikativnih projektih. 

 

V študijskem letu 2015/2016 je bila fakulteta dejavna s prijavami na številne projekte (glej Tabelo 5, str. 

54). Sodelavci Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost so svoje aktivnosti v prvi vrsti osredotoĉili 

na vzpostavitev kontaktov z razvojno-raziskovalnimi oddelki v slovenskih podjetjih, predvsem Dolenjske 

regije.  V letu 2016 je Fakulteta za industrijski inţeniring Novo mesto podpisala pogodbo za sodelovanje 

kot partner v projektu EVA4green (javni razpis MIZŠ za »RRI v verigah in mreţah vrednosti« z 

naslovom »Ekološki Varen Avtomobil za zeleno mobilnost - EVA4green« (prijavitelj SiEVA). Aktivnosti 

na projektu so se zaĉele izvajati od septembra 2016 dalje). Pogodba je bila sklenjena z MIZŠ na dan 14. 

10. 2016, vendar zaĉetek projekta je od 1. 9. 2016. V partnerskem sodelovanju Inštituta za znanstveno 

raziskovalno dejavnost FINI s podjetji, ki so aktivni na podroĉju avtomobilske industrije, so bili sodelavci 

inštituta vkljuĉeni v pripravo vloge projekta v okviru Programa pametne specializacije. V okviru projekta 

EVA4green bodo partnerji projekta razvili 22 novih izdelkov s podroĉja avtomobilske industrije. Izdelki 

bodo prispevali k napredku na podroĉju zniţevanja porabe energije ter emisij, ki izhajajo iz motorjev z 

notranjim izgorevanjem, elektrifikaciji vozil ter varnosti in udobju v avtomobilih.  
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V preteklem obdobju je bilo z aktivno udeleţbo sodelavcev inštituta vzpostavljeno sodelovanje s 

podjetjem DONIT TESNIT d.o.o. Z vodstvom podjetja so bile opredelene smernice za dolgoroĉno 

sodelovanje. Kot prvi rezultat sodelovanja je bil pripravljen in oddan skupen raziskovalni projekt v okviru 

javnega razpisa MIZŠ za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnih projektov in drugih podpornih 

dejavnosti »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po 

kreativni poti do znanja 2016/2017« (oddaja vloge v študijskem letu 2015/2016). 

 

Obenem je bilo vzpostavljeno sodelovanje z znanstveniki in raziskovalnimi skupinami z drugih fakultet v 

Sloveniji kot so Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za kemijo in 

kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, 

Kemijskim inštitutom v Ljubljani z namenom prijave skupnih zananstveno-raziskovalnih domaĉih in 

mednarodnih projektov. V septembru 2016 sta bili pripravljeni in oddani  dve vlogi na razpis Javne 

agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) v okviru javnega razpisa za 

sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v 

letih 2016-2018.  

 

Prvi projekt z naslovom »Razvoj metodologije karakterizacije reoloških lastnosti tankih plasti« (prijavitelj 

Kemijski inštitut) se izvaja v sodelovanju s partnersko organizacijo Saratov State University. Drugi 

projekt z naslovom »Dvo-dimenzionalne urejene plasti: osnove in aplikacije« (prijavitelj Fakulteta za 

naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru) se izvaja v sodelovanju s partnersko organizacijo 

Department of Extreme States of Materials and Structures, St. Petersburg State University. Oba 

projekta sta bila odobrena s strani ARRS in se izvajata od oktobra 2016 dalje (vloge oddane v 

študijskem letu 2015/2016). 

 

Predhodno je bilo vzpostavljeno sodelovanje z raziskovalnimi skupinami na obeh univerzah v Rusiji, t.j. 

Saratov State University (vodja skupine je akademik prof. dr. Leonid Kossovich) in St. Petersburg State 

University (vodja skupine je prof. dr. Vladimir Bratov). Pri aktivni udeleţbi sodelavcev inštituta je bilo 

vzpostavljeno sodelovanje s Keele University (partnerska raziskovalna skupina pod vodstvom prof. dr. 

Grahama Rogersona), podpisan je bilateralni sporazum za izvajanje programa mobilnosti visokošolskih 

uĉiteljev med Fakulteto za industrijski inţeniring Novo mesto in Keele University. 

 

Fakulteta se je kot prijavitelj oziroma kot partner prijavila tudi na mednarodne Erasmus+ KA1 in KA2 

projekte in pridobila sredstva iz projekta Erasmus+ KA1 za namen mobilnosti v obdboju od 2016-2018. 

 

Fakulteta se je prijavila na razpis Izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 

v okviru Ministrstva za izobraţevanje, znanost in šport. Ministrstvo je v sklepu o izbiri št. 6200-

1/2016/125 z dne 20. 10. 2016 ugotovilo, da FINI izpolnjuje pogoje za sofinanciranje projekta in tudi 

pridobila sredstva za leto 2016 in 2017. Obdobje financiranje je od 1. 6. 2016 – 8. 11. 2017. V obdobju 

financiranja se oblikujejo in pripravijo zgibanke za tuje študente, predstavij študij in delo na FINI 

mednarodnem obĉinstvu ter posodobiti spletno stran s poudarkom na vsebinah za tuje študente in 

visokošolske uĉitelje.  
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Ravno tako se je FINI prijavil na projekt v okviru Obzorje 2020. Ker je prijava pridobila veĉ kot polovica 

zahtevenih toĉk, je FINI oddal Zahtevek za izplaĉilo na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost 

Republike Slovenije in pridobil sredstva iz naslova pripravo in prijavo projekta okvirnega programa EU 

za raziskave in inovacije. 

 

V okviru znanstvene-raziskovalne dejavnosti in zaloţniške dejavnosti je fakulteta organizirala 

mednarodno konferenco, izdala zbornik konference, strokovno monografijo, znanstveno monografijo in 

drugo gradivo. Zaloţba FINI izdaja, zalaga in organizira tiskanje publikacij, ki so povezane z 

izobraţevalnimi in znanstveno-raziskovalnimi dejavnostmi na fakulteti, s projekti, v katere se fakulteta 

vkljuĉuje ter z znanstvenim in strokovnim delom kateder, inštituta, ter posameznih raziskovalcev na 

fakulteti. Z izdanimi publikacijami zaloţba krepi dosegljivost in dostopnost uĉne literature za študij na 

fakulteti. V sklopu zaloţbe fakulteta izdaja znanstvene in strokovne monografije, študijska gradiva za 

posamezne predmete, znanstveno revijo, zbornike recenziranih znanstvenih prispevkov konferenc ter 

druge publikacije. 
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Tabela 5. Znanstveno-raziskovalna dejavnost v študijskem letu 2015/2016 

 Objava/program Ime projekta Skupna vrednost Število partnerjev Realizirano / Nerealizirano 

1. ERASMUS+ 2016-2018 KA103: Mobilnost študentov in osebja med 

drţavami programa 

€ 7.240,00 Bilateralni sporazumi odobreno 

2. ERASMUS+  Strategic Partnerships for 

higher education 2015 

KA2: Individualization of Studies for Prevention of 

Drop-Out from Higher Education Process 

€ 284.000,00 6 (ni odobreno) 

3. ERASMUS+  Strategic Partnerships for 

higher education 2015 

KA2: Facilitation Methodologies for Innnovative 

Studies in Higher Education Organizations 

€ 150.000,00 5 (ni odobreno) 

6. H2020- IA Innovation Action 2016 Systemic, eco-innovative approaches for the 

circular economy: large-scale demonstration 

projects Technologies for low emission light duty 

powertrains (DUCHRE) 

€ 4.370.000,00 11 (ni odobreno) 

7. H2020 - Research and Innovation Action, 

Single Stage- CIRC-04-2016 

New models and economic incentives for circular 

economy business 

€ 3.000.000 7 (ni odobreno) 

9. MIZŠ & Evropski sklad za regionalni razvoj EVA4green- Ekološki Varen Avtomobil za zeleno 

mobilnost 

1FTEx36 mesecev 13 Odobreno  

10. ARRS Razvoj metodologije karakterizacije reoloških 

lastnosti tankih plasti 

- - Odobreno 

11. ARRS Dvo-dimenzionalne urejene plasti: osnove in 

aplikacije 

- - Odobreno 

12. MIZŠ Izboljšanje procesa internacionalizacije 

slovenskega visokega šolstva v okviru MIZS 

- - Odobreno 
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Konferenčne in zaloţniške dejavnosti 

13. Konferenĉna dejavnost Izvedba 1. medarnodne znanstvene konference 

razvoja industrijskega inţeniringa (MK RI2): 

Tehnologija v dobi trajnostnega razvoja (2016) 

- - Realizirano 

14. Zaloţniška dejavnost Aktualne tehnologije v dobi trajnostnega razvoja  - - Realizirano 

15. Zaloţniška dejavnost Tehnologije v dobi trajnostnega razvoja - - Realizirano 

16. Zaloţniška dejavnost Zbornik povzetkov 1. mednarodne znanstvene 

konference razvoja industrijskega inţeniringa (MK 

RI2): Tehnologija v dobi trajnostnega razvoja, 

Pule, 20. april 2016 

- - Realizirano 

17. Zaloţniška dejavnost ELABORAT: Študij na daljavo na Fakulteti za 

industrijski inţeniring Novo mesto (e-gradivo) 

- - Realizirano 

 

http://goo.gl/IzWJKp
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1539349093035756&rec=1&sid=3
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1018303763398892&rec=3&sid=1
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1018303763398892&rec=3&sid=1
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3. Objave doseţkov znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela na naĉin, ki mu stroka priznava 

znanstveno, raziskovalno oziroma strokovno relevantnost so razvidne iz objav in toĉk visokošolskih 

uĉiteljev in sodelavcev fakultete v študijskem letu 2015/2016: 

 

Objave iz baze COBISS: 

 

prof. dr.  Jurij Krope 
 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 

1. TROP, Peter, URBANCL, Danijela, KROPE, Jurij, GORIĈANEC, Darko. Comparison between two high-temperature heat-
pumps. V: 9th International conference on sustainable energy and environmental protection : SEEP Conference proceedings, 
22th-25th of September 2016, Kayseri, Turkey = editor in chief Selahaddin Orhan Arkansu, SEEP Conference proceedings, 
22th-25th of September 2016, Kayseri, Turkey. [S. l.: s. n., 2016], str. 266-270. https://doc-0s-a0-apps-
viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/3nb9bdfcv3e2h2k1cmql0ee9cvc5lole/tm2nd7dj4ad5otitmli9vqeqs8lu9g0v/1
483514925000/drive/*/ACFrOgAe8OagXY_UH5dCyhZU-rjKnYhb-115KcuEV13sg0KvmdSAgLHsisiTl24Ej9h_Hj4F7mzp7-
fyFUTh_cbNccpqht4feXgcWr6mPmQyIvSfKBLf1sVv77ZNM98=?print=true&nonce=6no6ivlgihkrq&user=*&hash=fm13laua3n
nh924v5vp2a8i3v9gncfgo, https://drive.google.com/drive/folders/0ByjqGr0SgqwQUHM2cl9hZHFldFE. 

[COBISS.SI-ID 20101142]  
 
2. MATAVŢ, Albin, KROPE, Jurij, GORIĈANEC, Darko, TROP, Peter, URBANCL, Danijela, ŢAGAR, Tina, ANŢEL, Ivan. The 
ageing of resin-bonded grinding wheels with corundum and sic grains. V: 9th International conference on sustainable energy 
and environmental protection : SEEP Conference proceedings, 22th-25th of September 2016, Kayseri, Turkey = editor in 
chief Selahaddin Orhan Arkansu, SEEP Conference proceedings, 22th-25th of September 2016, Kayseri, Turkey. [S. l.: s. n., 
2016], str. 439-444. https://doc-0s-a0-apps-viewer.googleusercontent. 
com/viewer/secure/pdf/3nb9bdfcv3e2h2k1cmql0ee9cvc5lole/tm2nd7dj4ad5otitmli9vqeqs8lu9g0v/1483514925000/drive/*/AC
FrOgAe8OagXY_UH5dCyhZU-rjKnYhb-115KcuEV13sg0KvmdSAgLHsisiTl24Ej9h_Hj4F7mzp7-
fyFUTh_cbNccpqht4feXgcWr6mPmQyIvSfKBLf1sVv77ZNM98=?print=true&nonce=6no6ivlgihkrq&user=*&hash=fm13laua3n
nh924v5vp2a8i3v9gncfgo, https://drive.google.com/drive/folders/0ByjqGr0SgqwQUHM2cl9hZHFldFE. 
 [COBISS.SI-ID 20102166]  
 

2.13 Elaborat, predštudija, študija 
3. GORIĈANEC, Darko, KROPE, Jurij, URBANCL, Danijela, TROP, Peter, ANIĈIĆ, Boţidar. Izraba odpadne toplote 

kogeneracijskih plinskih motorjev bioplinarn za pridobivanje električne energije z binarnim termodinamičnim ciklom : končno 

poročilo. Maribor: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2016. 9 str. [COBISS.SI-ID 19528470]  

 

4. GORIĈANEC, Darko, KROPE, Jurij, URBANCL, Danijela, TROP, Peter, ANIĈIĆ, Boţidar. Izraba odpadne toplote podjetja 
SIJ Metal Ravne za proizvodnjo električne energije z binarnim termodinamičnim ciklom : končno poročilo. Maribor: Fakulteta 
za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2016. 82 str. [COBISS.SI-ID 19249686]  
 
5. GORIĈANEC, Darko, KRAJNC, Majda, KROPE, Jurij, TROP, Peter, URBANCL, Danijela. Tempus IV International joint 
master programme on material and energy flows management : letno poročilo o poteku madnarodnega projekta. Maribor: 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2016. 58 str., prosojnice. [COBISS.SI-ID 19250454]  
 

2.24 Patent 
6. GORIĈANEC, Darko, KROPE, Jurij, BOŢIĈNIK, Stanislav. Method and apparatus for cogeneration power plant waste heat 

source utilization by incorporated water source high temperature heat pump : Internat. applicat. No.: PCT/IB2015/001617, 

Pub. No.: WO/2016/051246 A1, Intern. filing date: 14. Sep. 2015, Public. date: 7. 4. 2016. [Geneva: World Intellectual 

Property Organization], 2016. 39 str. [COBISS.SI-ID 19602966]  

 

Prispevek na konferenci brez natisa 
7. AGREŢ, Marko, TROP, Peter, URBANCL, Danijela, KROPE, Jurij, GORIĈANEC, Darko. The coal and municipal sewage 

https://drive.google.com/drive/folders/0ByjqGr0SgqwQUHM2cl9hZHFldFE
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=20101142
https://drive.google.com/drive/folders/0ByjqGr0SgqwQUHM2cl9hZHFldFE
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=20102166
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=19528470
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=19249686
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=19250454
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=19602966
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sludge as a source for methanol production : lecture presented at the 4th Ilecture presented at 1st International Conference 

Bioresources technology for bioenergy, bioproducts & environmental sustainability. [COBISS.SI-ID 20004630]  

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij) 
8. ŢLAK, Janez, GORIĈANEC, Darko. Okoljsko sprejemljiva energijska izraba mulja komunalnih čistilnih naprav : doktorska 

disertacija. Maribor: [J. Ţlak], 2016. XII, 96 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=58083. [COBISS.SI-ID 19685398]  

 

Mentor pri magistrskih delih 
9. POBERŢNIK, Sašo. Vseživljenjsko vrednotenje stroškov energije pri klasično in trajnostno naravnani gradnji 

stanovanjskega objekta : magistrsko delo. Maribor: [S. Poberţnik], 2016. X, 59 f., ilustr. 

https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57990. [COBISS.SI-ID 19773718]  

 

Somentor pri doktorskih disertacijah 
10. AGREŢ, Marko. Simulacija uplinjanja energentov za proizvodnjo energije in sintetičnih goriv : doktorska disertacija. 

Maribor: [M. Agreţ], 2016. XVI, 111 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=58486. [COBISS.SI-ID 19975958]  

 

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij) 
11. MATAVŢ, Albin, GUBELJAK, Nenad. Vpliv staranja na mehanske lastnosti smolno vezanih brusov s korundnimi in SiC 

zrni : doktorska disertacija. Maribor: [A. Matavţ], 2016. IX, 124 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57937. 

[COBISS.SI-ID 19765270]  

 

Somentor pri magistrskih delih 
12. CAF, Andrej. Izkoriščanje nizkotemperaturnih virov energije plinskih kogeneracijskih motorjev : magistrsko delo. Maribor: 

[A. Caf], 2016. IX, 64 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=59682. [COBISS.SI-ID 19876886]  

13. PEŠL, Metka. Odzivne funkcije in toplotni vpliv različnih konfiguracij vertikalnih toplotnih prenosnikov v vrtini v sistemih 
zemeljskih toplotnih črpalk : magistrsko delo. Maribor: [M. Pešl], 2016. XII, 86 str., ilustr. 
https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57369. [COBISS.SI-ID 19685654]  
14. ZEMLJIĈ, Andreja. Učinkovita raba energije v klimatizacijskih sistemih : magistrsko delo. Maribor: [A. Zemljiĉ], 2016. XIII, 
96 str., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60313. [COBISS.SI-ID 19913238]  

 
 
prof. dr. Pušenjak Rudolf 
 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 
1. PUŠENJAK, Rudi. Posplošeni Van der Polov model procesov zgorevanja s transportno ĉasovno zakasnitvijo = A 

generalized Van der Pol model of cumbustion processes with transport time delay. V: ZUPAN, Dejan (ur.), HOZJAN, Tomaţ 

(ur.). Zbornik del, Kuhljevi dnevi 2016, Bovec, 29.-30. september 2016. Ljubljana: Slovensko društvo za mehaniko, 2016, str. 

147-154, ilustr. [COBISS.SI-ID 1267702]  

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
2. PUŠENJAK, Rudi. Upravljanje proizvodnega sistema z zakasnitvami v proizvodnji s pomoĉjo Lambertovih funkcij : 

povzetek. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Pomurska akademija Pomurju : Pomurje 25 let po osamosvojitvi Slovenije : (zbornik 

povzetkov). 1. izd. Murska Sobota: Zdruţenje Pomurska akademsko znanstvena unija, 2016, str. 13-14. [COBISS.SI-ID 

15154227]  

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 
3. PUŠENJAK, Rudi, TIĈAR, Igor. Combustion processes with external harmonic excitation using extended lindstedt-

poincare method with multiple time scales. V: G. KYPRIANIDIS, Konstantinos (ur.), SKVARIL, Jan (ur.). Developments in 

combustion technology. Rijeka: InTech, 2016, str. 372-396. [COBISS.SI-ID 19938838]  

 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=20004630
https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=58083
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=19685398
https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57990
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=19773718
https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=58486
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=19975958
https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57937
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=19765270
https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=59682
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=19876886
https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57369
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=19685654
https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60313
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=19913238
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1267702
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=15154227
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=19938838
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3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
4. PUŠENJAK, Rudi. Upravljanje proizvodnega sistema z zakasnitvami v proizvodnji s pomočjo Lambertovih Funkcij : 

predavanje na 14. znanstveni konferenci PAZU "Pomurje 25 let po osamosvojitvi Slovenije", tematski sklop "Tehnika in 

naravoslovje", Hotel Zvezda, Murska Sobota, 26. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 15154483]  

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 
5. TAVĈAR, Matevţ. Analiza magnetnega polja rotorja sinhronskega motorja s trajnimi magneti in njegov vpliv na samodržni 

vrtilni moment : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Tavĉar], 2016. 76 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1226230]  

 

Recenzent 
6. GORENC ZORAN, Annmarie (urednik). Tehnologija v dobi trajnostnega razvoja : zbornik povzetkov = Technology in the 

era of sustainable development : conference proceedings abstracts. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inţeniring, 2016. 

41 str. ISBN 978-961-93193-5-2. http://rii.fini-unm.si/wp-content/uploads/2016/05/Zbornik-povzetkov-konference_FINAL-

WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 284349184]  

 

 
Izr. prof. Dr. (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran 
 
1.01 Izvirni znanstveni ĉlanek 
1. DANDAN, Sameer Mohammed, GORENC ZORAN, Annmarie. Organic organization's role in serving community by 
enhancing : corporate social responsibilities. Indian journal of science and technology, ISSN 0974-5645, September 2016, 
vol. 9, iss. 33, 14 str., ilustr. http://www.indjst.org/index.php/indjst/article/view/97108/73078, 
doi: 10.17485/ijst/2016/v9i33/97108. [COBISS.SI-ID 1278966]  
 
 
1.04 Strokovni ĉlanek 
2. FINK, Iris, GORENC ZORAN, Annmarie. Izvedba uĉenja s pomoĉjo raziskovanja : globalno partnerstvo v 
izobraţevanju. IBS poročevalec, ISSN 1855-8011, 2016, letn. 6, št. 1. http://porocevalec.ibs. 
si/en/component/content/article/61-letnik-6-t-1/223-mag-iris-fink-grubaevi-dr-annmarie-gorenc-zoran-izvedba-uenja-s-
pomojo-raziskovanja-globalno-partnerstvo-v-izobraevanju. [COBISS.SI-ID 1024436770]  
 
 
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
3. FINK, Iris, GORENC ZORAN, Annmarie. Doseganje dimenzij modela uĉeĉe se organizacije = Achieving the dimensions of 
a learning organization model. V: GORENC ZORAN, Annmarie (ur.). Tehnologija v dobi trajnostnega razvoja : zbornik 
povzetkov = Technology in the era of sustainable development : conference proceedings abstracts. Novo mesto: Fakulteta 
za industrijski inţeniring, 2016, str. 40-41. http://rii.fini-unm.si/wp-content/uploads/2016/04/Zbornik-povzetkov-
konference_FINAL-WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 1182966]  
 
 
2.01 Znanstvena monografija 
4. CROITORESCU, Valerian, GORENC ZORAN, Annmarie (avtor, urednik). Technology in the era of sustainable 
development : scientific monograph = Tehnologije v dobi trajnostnega razvoja : znanstvena monografija. Novo mesto: 
Fakulteta za industrijski inţeniring: = Faculty of Industrial Engineering, 2016. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-93193-8-3. 
[COBISS.SI-ID 285157376]  
 
 
2.13 Elaborat, predštudija, študija 
5. GORENC ZORAN, Annmarie (avtor, urednik). Študij na daljavo na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto : 
elaborat. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inţeniring, 2016. ISBN 978-961-93193-6-9. http://www.fini-
unm.si/media/ELABORAT_sTUDIJ_NA_DALJAVO_pressready_3.pdf. [COBISS.SI-ID 284703744]  
 
 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
6. GORENC ZORAN, Annmarie. Cross-border eCollaboration of the actors in the eRegions : municipality, chamber of 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=15154483
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1226230
http://rii.fini-unm.si/wp-content/uploads/2016/05/Zbornik-povzetkov-konference_FINAL-WEB.pdf
http://rii.fini-unm.si/wp-content/uploads/2016/05/Zbornik-povzetkov-konference_FINAL-WEB.pdf
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=284349184
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commerce, development centre, university preliminary conclusions and future steps : [prispevek na] 6th eRegions 
conference, cross-border eSolutions & eServices prototypes development, Mengeš, 19. - 20. september 
2016. http://eregion.eu/conferences/derc-2016/derc-2016-program. [COBISS.SI-ID 1268470]  
 
7. GORENC ZORAN, Annmarie, SMODEJ, Vera. A Framework of cross-border eCollaboration of actors in the eRegions : 
municipality, chamber of commerce, development centre, university : [prispevek na] 6th eRegions conference, cross-border 
eSolutions & eServices prototypes development, Mengeš, 19. - 20. september 2016. http://eregion.eu/conferences/derc-
2016/derc-2016-program. [COBISS.SI-ID 1274102]  
 
Urednik 
8. ALJAŢ, Tomaţ, GORENC ZORAN, Annmarie (urednik). Relevant technologies in the era of sustainable development : 
professional monograph = Aktualne tehnologije v dobi trajnostnega razvoja : strokovna monografija. Novo mesto: Fakulteta 
za industrijski inţeniring: = Faculty of Industrial Engineering, 2016. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-93193-7-6. [COBISS.SI-
ID 285020928]  
 
9. Revija za univerzalno odličnost. Gorenc Zoran, Annmarie (ĉlan uredniškega odbora 2012-). Novo mesto: Fakulteta za 
organizacijske študije, 2012-. ISSN 2232-5204. http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/zaloznistvo/?v=ejue. [COBISS.SI-
ID 260228096]  
10. GORENC ZORAN, Annmarie (avtor, urednik). Študij na daljavo na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto : 
elaborat. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inţeniring, 2016. ISBN 978-961-93193-6-9. http://www.fini-
unm.si/media/ELABORAT_sTUDIJ_NA_DALJAVO_pressready_3.pdf. [COBISS.SI-ID 284703744]  
11. GORENC ZORAN, Annmarie (urednik). Tehnologija v dobi trajnostnega razvoja : zbornik povzetkov = Technology in the 
era of sustainable development : conference proceedings abstracts. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inţeniring, 2016. 
41 str. ISBN 978-961-93193-5-2. http://rii.fini-unm.si/wp-content/uploads/2016/05/Zbornik-povzetkov-konference_FINAL-
WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 284349184]  
 
Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij) 
12. JANKOVIĆ, Vesna, 1969-. Jezikovne kompetence zaposlenih v turizmu in zadovoljstvo gostov : magistrska naloga. Novo 
mesto: [V. Janković], 2016. VII, 94 str., [8] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048334850]  
 
13. ĈERV, Renata. Ocenjevanje kakovosti s strani študentov in predavateljev: primer Višje strokovne šole : magistrska 
naloga. Novo mesto: [R. Ĉerv], 2016. IV, 62 str., [13] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048335106]  
 
Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 
14. LEGAN, Marjeta. Vpliv čustvene inteligence vodij na zavzetost za delo zaposlenih : diplomska naloga. Novo mesto: [M. 
Legan], 2016. IV, 62 str., [6] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048322818]  
 
15. TRAVIŢAN, Zdenka. Zadovoljstvo študentov s študijem na daljavo : diplomska naloga. Novo mesto: [Z. Traviţan], 2016. 
V, 47 str., [4] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048322562]  
 
16. BERTOLE, Vanja. Zavzetost zaposlenih v družinskem podjetju : diplomska naloga. Novo mesto: [V. Bertole], 2016. IV, 49 
str., [3] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048323842]  
 
Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij) 
17. BRADICA, Branka. Vpliv pisarniškega okolja na zaposlenega : magistrska naloga. Novo mesto: [B. Bradica], 2016. V, 83 
str., [3] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048375042]  
 
 

izr. prof. dr. Janez Povh 
 
1.01 Izvirni znanstveni ĉlanek 
1. KASTRIN, Andrej, KLISARA, Jelena, LUŢAR, Borut, POVH, Janez. Analysis of Slovenian research community through 

bibliographic networks. Scientometrics, ISSN 0138-9130, 2016, 1-23 str., doi: 10.1007/s11192-016-2203-z. [COBISS.SI-ID 

2048412691]  

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 
2. ZELENIKA, Darko, POVH, Janez, ŢENKO, Bernard. Text detection in document images by machine learning algorithms. 
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V: BURDUK, Robert (ur.). Proceedings of the 9th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2015, 

(Advances in intelligent systems and computing (Print), ISSN 2194-5357, Vol. 403). [S. l.]: Springer, 2016, str. 169-179, 

ilustr., doi: 10.1007/978-3-319-26227-7_16. [COBISS.SI-ID 2048354835]  

 

3. BUĈAR, Joţe, POVH, Janez, ŢNIDARŠIĈ, Martin. Sentiment classification of the Slovenian news texts. V: BURDUK, 
Robert (ur.). Proceedings of the 9th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2015, (Advances in 
intelligent systems and computing (Print), ISSN 2194-5357, Vol. 403). [S. l.]: Springer, 2016, str. 777-787, doi: 10.1007/978-
3-319-26227-7_73. [COBISS.SI-ID 2048354323]  
 

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
4. POVH, Janez, DICKINSON, Peter J. C. A new approximation hierarchy for polynomial conic optimization. V: Program and 

abstracts. [S. l.]: ICCOPT 2016 Tokyo organizing committee, 2016, str. 104. [COBISS.SI-ID 2048392723]  

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika 
5. POVH, Janez. Burer, Samuel (1-IA-MG): A gentle, geometric introduction to copositive optimization. (English summary). - 

Math. Program. 151 (2015), no. 1, Ser. B, 89-116. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2016, mR3347551. 

http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3347551.pdf. [COBISS.SI-ID 17903193]  

 

6. POVH, Janez. Sağol, Gizem (TR-KOC-IE); Yildirim, E. Alper (TR-KOC-IE): Analysis of copositive optimization based linear 
programming bounds on standard quadratic optimization. (English summary). - J. Global Optim. 63 (2015), no. 1, 37-59. 
MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2016, mR3386101. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3386101.pdf. [COBISS.SI-ID 
17903449]  
 

 

2.01 Znanstvena monografija 
7. BURGDORF, Sabine, KLEP, Igor, POVH, Janez. Optimization of polynomials in non-commuting variables, (SpringerBriefs 

in mathematics (Print)). [S. l.]: Springer, cop. 2016. X, 111 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-3-319-33336-6. ISBN 978-3-

319-33338-0. [COBISS.SI-ID 2048381715]  

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij) 
8. PEZDIRC, Marina. Analiza samooskrbne pridelave v Sloveniji s poudarkom na kmetijah, vključenih v kmetijsko okoljske 

programe : magistrska naloga. Novo mesto: [M. Pezdirc], 2016. 81 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048407059]  

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 
9. FRANCELJ, Matej. Analiza proizvodnih podatkov z orodjem RapidMiner Studio : diplomska naloga. Novo mesto: [M. 

Francelj], 2016. 84 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1339126]  

 

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij) 
10. KLISARA, Jelena. Graph-theoretic approach to the analysis of complex networks : doctoral thesis = Grafovski pristop za 

analizo kompleksnih omrežij : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Klisara], 2016. XVII, 139 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 

2048400659]  

 
11. USENIK, Janez, POVH, Janez. Univerza: Pregled stanja ob 650-letnici : Novo mesto 1965-2015. Dolenjski list, ISSN 
0416-2242. [Tiskana izd.], 31. mar. 2016, leto 67, št. 13, str. 20, ilustr. [COBISS.SI-ID 26228279] 
 

 
doc. dr. Damjan Balabanič 
1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci 

1. BALABANIĈ, Damjan. Problematika ravnanja z izrabljenimi vozili v Sloveniji. V: REC 2016 : Konferenca reciklažne 

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-26227-7_16
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industrije, 13. in 14. oktober 2016, Rogaška Slatina. [Ljubljana]: Gospodarska zbornica Slovenije, Sekcija zbiralcev in 

predelovalcev kovinskih in nekovinskih odpadkov, 2016, str. 95-101, ilustr. [COBISS.SI-ID 1307638]  

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priroĉnik, atlas, zemljevid 
2. Ravnanje z odpadki po zakonodaji. KITEK, Alen, SAJKO, Marjan, JURŠA, Tatjana, ŠIMENC, Boštjan, LENART, Franci, 

ROŢIĈ, Vesna, KOKALJ, Filip, TAVZES, Radovan, IVANUŠA-ŠKET, Hermina, VADJUNEC, Irena, KUGONIĈ, Nives, 

GRUDEN-BELAVIĈ, Alenka, FECE, Vilma, KOBE, Joţe, PETEK, Igor, KOSI, Branko, SAMEC, Niko, KRANJC, Andreja, 

ŠPRINZER, Mirko, KOS DURJAVA, Mojca, BUKOVEC, Sreĉko, BALABANIĈ, Damjan. [Tiskana izd.]. Maribor: Forum Media, 

2015-. ISSN 2386-1045. http://www.e-prirocniki.si/ucinkovito-ravnanje-z-odpadki-in-emisijami.html. [COBISS.SI-ID 

281227776]  

 

Somentor pri diplomskih delih 
3. BOŢIĈ, Blaţ. Doživljanje stresa med zaposlenimi učitelji v izbrani srednji šoli dolenjske regije = Experience of stress 

among employees at the selected secondary school of Dolenjska region. Ljubljana: [B. Boţiĉ], 2016. 33 f., [6] f. pril., graf. 

prikazi. [COBISS.SI-ID 5073259]  

 
 

doc. dr. Franc Brcar 
 
1.01 Izvirni znanstveni ĉlanek 

1. BRCAR, Franc. The trend of logistics outsourcing (3PL) in slovenian organizations. Innovative issues and approaches in 

social sciences, ISSN 1855-0541, Jan. 2016, vol. 9, no. 1, str. 77-90. http://www.iiass.com/pdf/IIASS-volume9-number1-

2016.pdf, http://dx.doi.org/10.12959/issn.1855-0541.IIASS-2016-no1-art05. [COBISS.SI-ID 2048346370]  

 

2. BRCAR, Franc. Vpliv obstoja sluţbe kakovosti na organiziranost kakovosti v organizacijah. Revija za univerzalno 
odličnost, ISSN 2232-5204, jun. 2016, letn. 5, št. 2, str. 115 -122. http://www.fos.unm.si/media/pdf/RUO/2016-5-
2/RUO_048_cLANEK_Brcar_popravljeno_2016_04_27_koncen_za_objavo.pdf. [COBISS.SI-ID 2048311298]  
 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski uĉbenik z recenzijo 
3. BRCAR, Franc. Pisanje strokovnih in znanstvenih del. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2016. V, 105 str., 

graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6974-10-3. [COBISS.SI-ID 284039168]  

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 
4. FABJAN, Andrej. Patentno varstvo in druge oblike varovanja intelektualne lastnine v industriji : diplomska naloga. Novo 

mesto: [A. Fabjan], 2016. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1235446]  

5. ZAMIDA, Sabina. Preureditev sistema inoviranja v organizaciji : diplomska naloga. Novo mesto: [S. Zamida], 2016. V, 46 
str., [4] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048324098]  
 
 

doc. dr. Tomaž Jurejevčič 
 
1.01 Izvirni znanstveni ĉlanek 

1. JUREJEVĈIĈ, Tomaţ. Escalation practices in automotive development. Revija za univerzalno odličnost, ISSN 2232-5204, 

dec. 2016, letn. 5, št. 4, str. 319-331. http://www.fos.unm.si/media/pdf/RUO/2016-5-4/RUO_060_Jurejevcic.pdf. [COBISS.SI-

ID 2048377090]  

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) 
2. JUREJEVĈIĈ, Tomaţ, SLANOVEC, Jernej. Inţenirske simulacije kot dejavnik konkurenĉnosti razvojnih organizacij v 

avtomobilski industriji = Engineering simulations as competitive factor of development in automotive lighting industry. V: 

GORENC ZORAN, Annmarie (ur.). Tehnologija v dobi trajnostnega razvoja : zbornik povzetkov = Technology in the era of 
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sustainable development : conference proceedings abstracts. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inţeniring, 2016, str. 9. 

http://rii.fini-unm.si/wp-content/uploads/2016/04/Zbornik-povzetkov-konference_FINAL-WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 1176310]  

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 
3. JUREJEVĈIĈ, Tomaţ, SLANOVEC, Jernej. Engineering simulations as a competitive factor of development in automotive 

industry = Inţenirske simulacije kot dejavnik konkurenĉnosti razvojnih organizacij v avtomobilski industriji. V: 

CROITORESCU, Valerian, GORENC ZORAN, Annmarie. Technology in the era of sustainable development : scientific 

monograph = Tehnologije v dobi trajnostnega razvoja : znanstvena monografija. Novo mesto: Fakulteta za industrijski 

inţeniring: = Faculty of Industrial Engineering, 2016, str. 3-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 1223670]  

 
 

doc. dr. Ljupčo Krstov 
 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci 
1. KRSTOV, Ljupĉo. Dekonstrukcija I4.0. V: GORENC ZORAN, Annmarie (ur.). Tehnologija v dobi trajnostnega razvoja : 

zbornik povzetkov = Technology in the era of sustainable development : conference proceedings abstracts. Novo mesto: 

Fakulteta za industrijski inţeniring, 2016, str. 30. http://rii.fini-unm.si/wp-content/uploads/2016/04/Zbornik-povzetkov-

konference_FINAL-WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 1182710]  

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 
2. KRSTOV, Ljupĉo. Deconstruction I4.0 = Dekonstrukcija I4.0. V: CROITORESCU, Valerian, GORENC ZORAN, Annmarie. 
Technology in the era of sustainable development : scientific monograph = Tehnologije v dobi trajnostnega razvoja : 
znanstvena monografija. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inţeniring: = Faculty of Industrial Engineering, 2016, str. 110-
129, ilustr. [COBISS.SI-ID 1225206] 
 
 

doc. dr. Matej Pleterski 
 
2.13 Elaborat, predštudija, študija 
1. KLOBĈAR, Damjan, PLETERSKI, Matej. Poročilo o raziskavi in izvedbi varjenja EPP vzorčnih kosov iz nerjavnega jekla 
AISI 321 v okviru mednarodnega projekta : Steam generator collector weld for Finnish nuclear power plant Loviisa (Russian 
type VVER-440). Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za varjenje, 2016. [46] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14706203] 
 
 

doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič 
 
1.01 Izvirni znanstveni ĉlanek 

1. TONKOVIĈ-PRIJANOVIĈ, Marica, LAMUT, Jakob. Phase analysis of the slag after submerged-arc welding = Analiza faz v 

ţlindri pri obloĉnem varjenju pod praškom. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], 2016, letn. 50, št. 1, str. 

101-107, ilustr. http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit161/tonkovic.pdf, doi: 10.17222/mit.2015.014. [COBISS.SI-ID 1187754]  

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 
2. TONKOVIĈ-PRIJANOVIĈ, Marica, HRIBAR, Gregor. Study of structural steel toughness from different producers = 

Ugotavljanje ţilavosti konstrukcijskega jekla pri razliĉnih proizvajalcih. V: GORENC ZORAN, Annmarie (ur.), ALJAŢ, Tomaţ. 

Relevant technologies in the era of sustainable development : professional monograph = Aktualne tehnologije v dobi 

trajnostnega razvoja : strokovna monografija. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inţeniring: = Faculty of Industrial 

Engineering, 2016, str. 3-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 1223158]  

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
3. TONKOVIĈ-PRIJANOVIĈ, Marica. The Project of quality productions of castings = Projekt kakovostne izdelave ulitkov. V: 

BEZJAK, Joţica (ur.). Technical creativity in school's curricula with the form of project learning From idea to the product : 

from the kindergarten to the technical faculty : 17th international science symposium, 22.-23. April 2016, Portorož, Slovenia : 

http://rii.fini-unm.si/wp-content/uploads/2016/04/Zbornik-povzetkov-konference_FINAL-WEB.pdf
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1176310
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1223670
http://rii.fini-unm.si/wp-content/uploads/2016/04/Zbornik-povzetkov-konference_FINAL-WEB.pdf
http://rii.fini-unm.si/wp-content/uploads/2016/04/Zbornik-povzetkov-konference_FINAL-WEB.pdf
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1182710
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1225206
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=14706203
http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit161/tonkovic.pdf
http://dx.doi.org/10.17222/mit.2015.014
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1187754
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proceedings = Tehnična ustvarjalnost v šolskem kurikulumu v obliki projektnega učnega dela Od ideje do izdelka : od vrtca 

do fakultetnega tehniškega študija : 17. mednarodni znanstveni posvet, [22.-23. april 2016, Portorož, Slovenija] : zbornik 

prispevkov. Ljubljana: Somaru, 2016, str. 35. [COBISS.SI-ID 1183222]  

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci 
4. TONKOVIĈ-PRIJANOVIĈ, Marica. The art of welding and forging = Umetnost varjenja in kovanja. V: BEZJAK, Joţica (ur.). 

Project work with the form of model PUD-BJ From idea to the product : from the kindergarten to the faculty : abstracts : 18th 

international science symposium = Projektno delo po modelu PUD-BJ Od ideje do izdelka : na poti od vrtca do fakultetnega 

študija : zbornik povzetkov : 18. mednarodna znanstvena konferenca, 23.-24. 9. 2016, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Somaru, 

2016, str. 24. [COBISS.SI-ID 1265398]  

 

5. TONKOVIĈ-PRIJANOVIĈ, Marica, HRIBAR, Gregor. Problematika nabave materiala za izdelavo jeklenih konstrukcij = 
Problems connected with purchasing of materials for steel constructions. V: GORENC ZORAN, Annmarie (ur.). Tehnologija v 
dobi trajnostnega razvoja : zbornik povzetkov = Technology in the era of sustainable development : conference proceedings 
abstracts. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inţeniring, 2016, str. 35-36. http://rii.fini-unm.si/wp-
content/uploads/2016/04/Zbornik-povzetkov-konference_FINAL-WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 1176822]  
 

Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij) 
6. SLOBODNIK, Joţe. Analiza preoblikovanja pločevine ob strojelomu mehanske stiskalnice : diplomska naloga višjega 

strokovnega izobraževanja. Novo mesto: [J. Slobodnik], 2016. VIII, 54 f. [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1321206]  

 

7. BRILI, Jernej. Izbira optimalnega plina za varjenje cevovoda s korenskim varom : diplomska naloga. Novo mesto: [J. Brili], 
2016. VI, 49 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1167606]  
 
8. FABIJAN, Silvester. Izboljšava kvalitete laserskega razreza : diplomska naloga. Novo mesto: [S. Fabjan], 2016. VII, 49 f., 
ilustr. [COBISS.SI-ID 1261046]  
 
9. JAKŠE, Blaţ. Izboljšave svedrov in brusnih sredstev za nerjavno jeklo : diplomska naloga. Novo mesto: [B. Jakše], 2016. 
VIII, 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1294838]  
 
10. VIDMAR, Klemen. Primerjava klasične obdelave stekla in obdelave s CNC strojem : diplomska naloga višjega 
strokovnega izobraževanja. Novo mesto: [K. Vidmar], 2016. VIII, 45 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1318646]  
 
11. MOHAR, Jure. Razvoj in izdelava prototipnega svetlobnega telesa v 3D printerju : diplomska naloga višjega strokovnega 
izobraževanja. Novo mesto: [J. Mohar], 2016. VI, 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1344502]  
 
12. ZEC, Siniša. Rekonstrukcija montažne linije zaganjalnikov : diplomska naloga. Novo mesto: [S. Zec], 2016. VI, 55 f., 
ilustr. [COBISS.SI-ID 1143798]  
 
13. JERELE, Luka. Tehnološka izboljšava vrtalne priprave opore stranice : diplomska naloga. Novo mesto: [L. Jerele], 2016. 
VII, 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1159414]  
 
14. AMBROŢIĈ, Simon. Tehnološke izboljšave na končni liniji statorja : diplomska naloga. Novo mesto: [S. Ambroţiĉ], 2016. 
VIII, 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1338102]  
 
15. AVSEC, Marko. Tehnološki postopek brizganja plastike : diplomska naloga višjega strokovnega izobraževanja. Novo 
mesto: [M. Avsec], 2016. VII, 50 f. [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1318134]  
 
16. ZUPANĈIĈ, Luka. Testiranje vzorcev sten prikolic in avtodomov : diplomska naloga višjega strokovnega izobraževanja. 
Novo mesto: [L. Zupanĉiĉ], 2016. IX, 61 f., [4] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1309430]  
 
17. KNEZ, Miha. Vpliv zaščitnih atmosfer dušika in endoplina na razogljičenje površine in trdoto : diplomska naloga višjega 
strokovnega izobraževanja. Novo mesto: [M. Knez], 2016. VIII, 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1322742]  
 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1183222
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18. GAZVODA, Marko. Optimizacija dolivnega sistema pri orodju za brizganje elastomera : diplomska naloga. Novo mesto: 

[M. Gazvoda], 2016. 74 str., [24] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1338870]  

 

19. AMBROŢIĈ, Branko. Optimizacija proizvodnega procesa z ukinitvijo postopka brušenja : diplomska naloga. Novo mesto: 
[B. Ambroţiĉ], 2016. 59 str., [5] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1255926]  
 
 

doc. dr. Tomaž Savšek 
 
1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) 

1. SAVŠEK, Tomaţ, MALNARIĈ, Vili. Lightweight concept in automotive industry. V: GORENC ZORAN, Annmarie (ur.). 

Tehnologija v dobi trajnostnega razvoja : zbornik povzetkov = Technology in the era of sustainable development : conference 

proceedings abstracts. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inţeniring, 2016, str. 10. http://rii.fini-unm.si/wp-

content/uploads/2016/04/Zbornik-povzetkov-konference_FINAL-WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 1177078]  

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 
2. MALNARIĈ, Vili, SAVŠEK, Tomaţ. Lightweight concept in the development of automotive components = Lightweight 

pristop pri razvoju avtomobilskih komponent. V: CROITORESCU, Valerian, GORENC ZORAN, Annmarie. Technology in the 

era of sustainable development : scientific monograph = Tehnologije v dobi trajnostnega razvoja : znanstvena monografija. 

Novo mesto: Fakulteta za industrijski inţeniring: = Faculty of Industrial Engineering, 2016, str. 18-36, ilustr. [COBISS.SI-ID 

1223926]  

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
3. SAVŠEK, Tomaţ. Innovations and lightweight design : strokovno predavanje na konferenci SEE automotive conference 

Connect&Supply, Novi Sad, 24.-25. 5. 2016. [COBISS.SI-ID 1222902]  

 

doc. dr. Igor Simonič 
 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci 
1. SIMONIĈ, Igor. Izvajanje uredbe CLP v farmacevtski industriji : Primerjava razvršĉanja in oznaĉevanja nekaterih 

farmacevtskih uĉinkovin = The Implementation of CLP in the pharmaceutical industry : Comparison of classification and 

labelling of certain pharmaceutical ingredients. V: GORENC ZORAN, Annmarie (ur.). Tehnologija v dobi trajnostnega razvoja 

: zbornik povzetkov = Technology in the era of sustainable development : conference proceedings abstracts. Novo mesto: 

Fakulteta za industrijski inţeniring, 2016, str. 25-26. http://rii.fini-unm.si/wp-content/uploads/2016/04/Zbornik-povzetkov-

konference_FINAL-WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 1181942]  

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 
2. SIMONIĈ, Igor. The Implementation of CLP in the pharmaceutical industry : Comparison of classification and labelling of 

certain pharmaceutical ingredients = Izvajanje uredbe CLP v farmacevtski industriji : Primerjava razvršĉanja in oznaĉevanja 

nekaterih uĉinkovin. V: CROITORESCU, Valerian, GORENC ZORAN, Annmarie. Technology in the era of sustainable 

development : scientific monograph = Tehnologije v dobi trajnostnega razvoja : znanstvena monografija. Novo mesto: 

Fakulteta za industrijski inţeniring: = Faculty of Industrial Engineering, 2016, str. 130-144, tabele. [COBISS.SI-ID 1225462]  

 

2.24 Patent 
3. SIMONIĈ, Igor, BENKIĈ, Primoţ, VAJS, Anamarija, KRAMAR, Andrejka, ŠTIMAC, Anton. Process for preparing 

crystalline form II of orlistat : EP1973893 B1. München: European Patent Office, 2016. 9 str., ilustr. 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=1973893B1&KC=B1&FT=D&ND=&date=

20150429&DB=&locale=#. [COBISS.SI-ID 4284529]  

 

4. SIMONIĈ, Igor, BENKIĈ, Primoţ, ZUPET, Rok, SMRKOLJ, Matej, ŠTUKELJ, Mitja. Process for the synthesis of 
clopidogrel and new forms of pharmaceutically acceptable salts thereof : EP2078025 B1. München: European Patent Office, 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1338870
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https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=1973893B1&KC=B1&FT=D&ND=&date=20150429&DB=&locale=
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2016. 9 str., ilustr. 
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&
date=20090715&CC=EP&NR=2078025A2&KC=A2#. [COBISS.SI-ID 4281969]  

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 
5. MEDIC, Dejan. Izvajanje uredbe REACH v družbi IMP Armature, d. o. o. : diplomska naloga. Novo mesto: [D. Medic], 
2016. 69 str., [11] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1226742] 
 

doc. dr. Tomaž Aljaž 
 
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 

1. ALJAŢ, Tomaţ. Improving project portfolio performance using Theory of constraints methodology = Izboljšanje zmoţnosti 

projektnega portfelja s pomoĉjo Teorije omejitve. V: GORENC ZORAN, Annmarie (ur.), ALJAŢ, Tomaţ. Relevant 

technologies in the era of sustainable development : professional monograph = Aktualne tehnologije v dobi trajnostnega 

razvoja : strokovna monografija. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inţeniring: = Faculty of Industrial Engineering, 2016, 

str. 42-50, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1223414]  

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
2. ALJAŢ, Tomaţ. Using Agile methodologies to increase throughput of projects. V: ITIS 2016. Šmarješke toplice: Faculty of 

information studies, 2016. http://itis2016.fis.unm.si/?page_id=63. [COBISS.SI-ID 2048409107]  

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci 
3. ALJAŢ, Tomaţ. Izboljšanje zmoţnosti projektnega portfelja s pomoĉjo Teorije omejitev in agilnih pristopov = Improving 

project portfolio performance using Theory of constraints and agile principles. V: GORENC ZORAN, Annmarie (ur.). 

Tehnologija v dobi trajnostnega razvoja : zbornik povzetkov = Technology in the era of sustainable development : conference 

proceedings abstracts. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inţeniring, 2016, str. 27-28. http://rii.fini-unm.si/wp-

content/uploads/2016/04/Zbornik-povzetkov-konference_FINAL-WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 1182454]  

 

2.02 Strokovna monografija 
4. ALJAŢ, Tomaţ, GORENC ZORAN, Annmarie (urednik). Relevant technologies in the era of sustainable development : 

professional monograph = Aktualne tehnologije v dobi trajnostnega razvoja : strokovna monografija. Novo mesto: Fakulteta 

za industrijski inţeniring: = Faculty of Industrial Engineering, 2016. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-93193-7-6. [COBISS.SI-ID 

285020928]  

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi 
5. ALJAŢ, Tomaţ. Managing projects with Agile and Theory of constraint principles : Theory of constraints tools and 

applications : Introduction at the Keele university, School of computing and mathematics from 3rd-4th November, 2016. 

[COBISS.SI-ID 1334262]  

 

6. ALJAŢ, Tomaţ. Project risk management : how to quickly review a project status : Lecture at the Washington State 
University, ZDA, on November 22th, 2016. [COBISS.SI-ID 1348598]  
 

Somentor pri diplomskih delih 
7. ZUPANĈIĈ, Dušan. Krajšanje časa izvedbe nalog z obstoječimi viri : diplomsko delo. Maribor: [D. Zupanĉiĉ], 2016. XI, 45 

f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=61177. [COBISS.SI-ID 20103446]  

 
 

mag. Silvo Lah, viš. pred. 
 
Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij) 
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1. MEOLIC, Denis. Izboljšanje kakovosti CNC programiranja v podjetju TKO d.o.o. : diplomska naloga. Murska Sobota: [D. 

Meolic], 2016. VI, 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1357302]  

 

2. PLESAC, Marijo. Optimizacija delovanja skladišča v podjetju Uniweld strojevi d. o. o. : diplomska naloga. Novo mesto: [M. 
Plesac], 2016. VIII, 59 f., 4 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1332726]  
 
3. VIDMAR, David. Preurejanje podjetij in procesov : diplomska naloga. Novo mesto: [D. Vidmar], 2016. VIII, 59 f., ilustr. 
[COBISS.SI-ID 1275894]  
 

 
mag.  Marino Medeot, pred. 
 
Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij) 

1. PODBOJ, Marko. Analiza dela voznega parka Avtocestne baze Ljubljana : diplomska naloga višjega strokovnega 

izobraževanja. Novo mesto: [M. Podboj], 2016. IX, 41 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1360374]  

 
2. ZARABEC ŠKEDELJ, Primoţ. Logistična podpora pri izdelavi in montaži PVC stavbnega pohištva in senčil : diplomska 
naloga višjega strokovnega izobraževanja. Novo mesto: [P. Zarabec Škedelj], 2016. VI, 67 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1370614]  
 
3. ĈAUŠEVIĆ, Edin. Poučevanje teoretičnega in praktičnega dela vožnje B kategorije vozil : diplomska naloga višjega 
strokovnega izobraževanja. Novo mesto: [E. Ĉaušević], 2016. VII, 47 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1349878]  
 
4. JUSUFOVIĆ, Mirnes. Starostniki v cestnem prometu : diplomska naloga višjega strokovnega izobraževanja. Novo mesto: 
[M. Jusufović], 2016. [7], 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1164534]  
 
5. KNAPIĈ, Barbara. Vloga in pomen nabavne službe pri izbiri izvajalca transportnih storitev v logističnem podjetju : 
diplomska naloga višjega strokovnega izobraževanja. Novo mesto: [B. Knapiĉ], 2016. V, 50 f., [6] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 
1317878]  
 
 

mag. Vera Smodej, viš. pred. 
 
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 

1. MURTIĈ, Sašo, SMODEJ, Vera. Infrastrukturna logistika v razvoju = Infrastructure logistics in development. V: GORENC 

ZORAN, Annmarie (ur.). Tehnologija v dobi trajnostnega razvoja : zbornik povzetkov = Technology in the era of sustainable 

development : conference proceedings abstracts. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inţeniring, 2016, str. 23-24. 

http://rii.fini-unm.si/wp-content/uploads/2016/04/Zbornik-povzetkov-konference_FINAL-WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 1179638]  

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 
2. MURTIĈ, Sašo, SMODEJ, Vera. Infrastructure logistics and international connections = Infrastrukturni premiki in 

mednarodne povezave. V: CROITORESCU, Valerian, GORENC ZORAN, Annmarie. Technology in the era of sustainable 

development : scientific monograph = Tehnologije v dobi trajnostnega razvoja : znanstvena monografija. Novo mesto: 

Fakulteta za industrijski inţeniring: = Faculty of Industrial Engineering, 2016, str. 99-109. [COBISS.SI-ID 1224950]  

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
3. GORENC ZORAN, Annmarie, SMODEJ, Vera. A Framework of cross-border eCollaboration of actors in the eRegions : 

municipality, chamber of commerce, development centre, university : [prispevek na] 6th eRegions conference, cross-border 

eSolutions & eServices prototypes development, Mengeš, 19. - 20. september 2016. http://eregion.eu/conferences/derc-

2016/derc-2016-program. [COBISS.SI-ID 1274102]  

 

Mentor pri diplomskih delih 
4. HOĈEVAR, Tatjana. Odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov : diplomska naloga. Celje: [T. Hoĉevar], 2016. 60 f., 

ilustr. [COBISS.SI-ID 513603900]  

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1357302
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1332726
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1275894
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1360374
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1370614
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1349878
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1164534
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1317878
http://rii.fini-unm.si/wp-content/uploads/2016/04/Zbornik-povzetkov-konference_FINAL-WEB.pdf
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1179638
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1224950
http://eregion.eu/conferences/derc-2016/derc-2016-program
http://eregion.eu/conferences/derc-2016/derc-2016-program
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1274102
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513603900
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Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij) 
5. KLANĈAR, Maja. Kultura poslovnega komuniciranja v logistiki : diplomska naloga višjega strokovnega izobraževanja. 

Novo mesto: [M. Klanĉar], 2016. V, 51 f., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1355254]  

 
6. PETKOVIĆ, Ţeljko. Stres na delovnem mestu : diplomska naloga višjega strokovnega izobraževanja. Novo mesto: [Ţ. 
Petković], 2016. vi, 56 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1349110]  
 
7. SRPĈIĈ, Tomaţ. Ureditev delovnega prostora : diplomska naloga višjega strokovnega izobraževanja. Novo mesto: [T. 
Srpĉiĉ], 2016. VI, 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1319158]  

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 
8. ŠTROS, Nina. Siva ekonomija na območju Kamnika : diplomska naloga. Celje: [N. Štros], 2016. 67 f., 5 f. pril., ilustr. 
[COBISS.SI-ID 513573692] 
 
 

Drago Simončič, pred.  
 
Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij) 

1. ŠRAJNER, Marko. Menjava formatnih delov z uporabo pnevmatskih cilindrov : diplomska naloga višjega strokovnega 

izobraževanja. Novo mesto: [M. Šrajner], 2016. VII, 38 f., [1] f. pril., [3] zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1266678]  

 
2. GRAMC, Matjaţ. Optimizacija kotlovnice v podjetju HESS, d. o. o. : diplomska naloga višjega strokovnega izobraževanja. 
Novo mesto: [M. Gramc], 2016. V, 43 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1159158]  
 
3. OMERZU, Filip. Optimizacija proizvodnje ventila KTM 512 DN65 : diplomska naloga višjega strokovnega izobraževanja. 
Novo mesto: [F. Omerzu], 2016. VIII, 52 f., [2] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1264886]  
4. SLADIĈ, Urša. Sodoben način avtomatizacije klimatskega sistema : diplomska naloga višjega strokovnega izobraževanja. 
Novo mesto: [U. Sladiĉ], 2016. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1322486]  
 
5. SINTIĈ, Marko. Traktorski priključni nosilec za drva : diplomska naloga višjega strokovnega izobraževanja. Novo mesto: 
[M. Sintiĉ], 2016. VII, 35 f., [4] zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1318390]  
 
6. LEBIĈ, Uroš. Uvedba ločenega odsesovanja s strojev za razrez keramike : diplomska naloga višjega strokovnega 
izobraževanja. Novo mesto: [U. Lebiĉ], 2016. V, 34 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1182198]  
 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 
7. PUC, Matej. Razvoj vertikalnega koračnega pakirnega stroja : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Puc], 2016. 65 str., 
ilustr. [COBISS.SI-ID 1225974] 
 
 

Meta Vidiček, pred. 
 
1.01 Izvirni znanstveni ĉlanek 
1. USENIK, Janez, VIDIĈEK, Meta. Mehko odloĉanje po veĉ lastnostih - primer univerze. Revija za univerzalno odličnost, 

ISSN 2232-5204, mar. 2016, letn. 5, št. 1, str. 65-88. http://www.fos.unm.si/media/pdf/RUO/2016-5-

1/RUO_038_cLANEK_USENIK_UNM___fuzzy_MDM_univerza_prejeto_2016_02_14_koncen_za_objavo_doc1.pdf. 

[COBISS.SI-ID 2048310530]  

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 
2. LEŠER, Vladka, DRAGINC, Andreja, LESKOVIC, Ljiljana, PODGORŠEK, Joţe, VIDIĈEK, Meta. Upoštevanje priporoĉil o 

varni pripravi hrane. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta: starostnik v zdravstvenem in 

socialnem varstvu : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic approach to the patient: health and 

social care of the elderly : conference proceedings : international scientific conference, Novo mesto, 12. november 2015. 

Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede: = Faculty of Health Sciences, 2016, str. 254-261, tabele.  

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1355254
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1349110
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1319158
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513573692
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1266678
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1159158
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1264886
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1322486
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1318390
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1182198
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=1225974
http://www.fos.unm.si/media/pdf/RUO/2016-5-1/RUO_038_cLANEK_USENIK_UNM___fuzzy_MDM_univerza_prejeto_2016_02_14_koncen_za_objavo_doc1.pdf
http://www.fos.unm.si/media/pdf/RUO/2016-5-1/RUO_038_cLANEK_USENIK_UNM___fuzzy_MDM_univerza_prejeto_2016_02_14_koncen_za_objavo_doc1.pdf
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=2048310530
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http://fzv.vs-nm.si/uploads/FZV%20simpozij%202015/zbornik_prispevkov_fzv_simpozij.pdf.  [COBISS.SI-ID 514426487]  

 
3. PODGORŠEK, Joţe, VIDIĈEK, Meta, LESKOVIC, Ljiljana, DRAGINC, Andreja, LEŠER, Vladka. Mladi in poznavanje 
tveganja pri rokovanju s hrano. V: KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta: starostnik v 
zdravstvenem in socialnem varstvu : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic approach to the 
patient: health and social care of the elderly : conference proceedings : international scientific conference, Novo mesto, 12. 
november 2015. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede: = Faculty of Health Sciences, 2016, str. 363-370, tabele. 
http://fzv.vs-nm.si/uploads/FZV%20simpozij%202015/zbornik_prispevkov_fzv_simpozij.pdf. [COBISS.SI-ID 514426743]  
 

 
 

Zaloţba FINI je z izdajami v podporo znanstveno-raziskovalni in študijski dejavnosti ter spodbujanje 

objave ĉlanov Akademskega zbora nadaljevala tudi v letu 2015/2016 (glej Tabela 6). 

 

Tabela 6. Izdaje v študijskem letu 2015/2016 
Naslov Avtor(ji) Zaloţnik Leto izdaje Jezik ISBN Vrsta 

Razpoznavanje 
vzorcev s 
primerjavo 
mehkih 
relacijskih 
dreves 

Savšek, Tomaţ Fakulteta za 
industrijski 
inţeniring Novo 
mesto 

2015 slovenski 978-961-
93193-4-5 

Znanstvena 
monografija 

ELABORAT: 
Študij na daljavo 
na Fakulteti za 
industrijski 
inţeniring Novo 
mesto 

Gorenc Zoran, 
Annmarie; 
Smodej, Vera; 
Galiĉ, Lucija 

Fakulteta za 
industrijski 
inţeniring Novo 
mesto 

2016 slovenski 978-961-
93193-6-9 

Elaborat / 
drugo 
gradivo 

Aktualne 
tehnologije v 
dobi 
trajnostnega 
razvoja  

Tomaţ Aljaţ, 
Matej Fike, 
Gorazd Hren, 
Gregor Hribar, 
Mitja Muhiĉ, 
Ivan Oder, 
Marko 
Pezdevšek, 
Andrej Predin, 
Marica 
Prijanoviĉ 
Tonkoviĉ 

Fakulteta za 
industrijski 
inţeniring Novo 
mesto 

2016 Slovenski / 
angleški 

978-961-
93193-7-6 

Strokovna 
monografija 

Tehnologije v 
dobi 
trajnostnega 
razvoja 

Valerian 
Croitorescu, 
Matej Fike, …. 

Fakulteta za 
industrijski 
inţeniring Novo 
mesto 

2016 Slovenski / 
angleški 

978-961-
93193-8-3 

Znanstvena 
monografija 

 

 

Skupno število SICRIS toĉke (Z+S) ĉlanov Akademskega zbora v zadnjem petletnem obdobju je 

znašalo 2906,9 oziroma v povpreĉju 126,39 na ĉlana Akademskega zbora (glej Tabela 7). V primerjavi z 

lanskim letom predstavlja 12% porast. Najveĉjo število kvantitativne metode, ekologija in obnovljivi viri, 

menedţment, procesna tehnika, poslovno komuniciranje, tehnologija, elektromehanski sistemi, 

konstruiranje ter materiali in tehnologije.   

http://fzv.vs-nm.si/uploads/FZV%20simpozij%202015/zbornik_prispevkov_fzv_simpozij.pdf
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=514426487
http://fzv.vs-nm.si/uploads/FZV%20simpozij%202015/zbornik_prispevkov_fzv_simpozij.pdf
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=514426743
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Tabela 7. Preglednica stanja točk v študijskem letu 2015/2016 (točke za tekoče leto 2016 iz baze SICRIS) 

1.1.2016 - 31. 12. 2016: Seznam članov AZ 

Št. Ime in Priimek 
MAG    DR 
(celotno 
obdboje)      

Ocena 
A1+A2+A3 v 

zadnjih 5 
letih 

Število točk 
SICRIS Z+S 
v zadnjih 5 
letih 

Število točk 
SICRIS v 
tekočem 
letu 2016 

Vpetost v 
okolje v 
zadnjih 5 
letih (A3) 

Število objav 
SCI, SSCI, 
AHCI, Scopus 
v zadnjem letu 

Število 
objav SCI, 
SSCI, AHCI, 
Scopus v 
zadnjih 5ih 
letih 

Število 
znanstvenih 
objav zadnjih 
5ih letih  

Število 
mednarodnih 
znanstvenih 
konferenc v 
zadnjem letu 

Normirano 
število čistih 
citatov v 
zadnjih 10 
letih 

Habilitacija Veda 

1 prof. dr.  Jurij Krope 
MAG 18               
DR 7 (+3 
somentorstvo) 

0.46 128.47 11.55 0.31 0 4 3 1 74 
Procesna tehnika 
trajna 

Tehniške vede Energetika 
Smotrna raba energije 
Procesno strojništvo 
Transmisijski sistemi 

2 prof. dr. Pušenjak Rudolf 
MAG 6             
DR 0 (+1 
somentorstvo) 

0.38 82.98 41 0 0 1 1 1 24 
Elektromehanski 
sistemi 

Tehniške vede Mehanika 
Numeriĉno modeliranje 
Sistemi in kibernetika 
Znanja o sistemih in 
vodenju sistemov 

3 
izr. prof. dr. Annmarie 
Gorenc Zoran 

MAG 6+1 
(soment)              
DR 0 

0.97 194.4 52.94 0.31 1 4 4 2 5 
Poslovno 
komuniciranje-
Strokovni tuji jezik 

Druţboslovne vede  
Politiĉne vede  Vzgoja in 
izobraţevanje  
Komunikologija 

4 izr. prof. dr. Janez Povh 
MAG 4            

DR 1 (+2 SO) 
5.89 1087.38 111.19 2.66 2 18 17 2 190 

Kvantitativna 
metodologija 

 Tehniške vede, 
Konstruiranje, 
Interdisciplinarne 
raziskave 

5 doc. dr. Damjan Balabaniĉ 
MAG 0               
DR 0 

1.11 182.5 0 0.69 0 3 5 0 88 
Ekologija in 
obnovljivi viri  

Naravoslovno-
matematiĉne vede 
Varstvo okolja  Biokemija 
in molekularna biologija 

6 doc. dr. Franc Brcar 
MAG 2               
DR 0 

0.33 254.9 70.59 0 0 0 8 0 0 Menedţment   

Tehniške vede  
Raĉunalništvo in 
informatika  Informacijski 
sistemi - programska 
oprema Druţboslovne 
vede  Upravne in 
organizacijske vede  
Management 
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7 doc. dr. Tomaţ Jurejevĉiĉ 
MAG 0               
DR 0 

0.13 47.06 41 0 0 0 1 0 6 

Projektiranje in 
razvoj proizvodov; 
Kakovost in 
poslovna odliĉnost; 
Avtomobilizem in 
konstruiranje  

Tehniške vede 
Konstruiranje Specialna 
razvojna znanja Osnovna 
in sistemska znanja 

8 doc. dr. Ljupĉo Krstov 
MAG 1               
DR 0 

0.06 38.24 21 0 0 0 0 0 0 
Poslovna 
informatika  

Tehniške vede 
Raĉunalništvo in 
informatika Informacijski 
sistemi - programska 
oprema 

9 doc. dr. Matej Forjan 
MAG 0              
DR 0 

0.18 68.12 0 0 0 1 4 0 1 
Materiali in 
tehnologije 

Tehniške vede 
Konstruiranje Specialna 
razvojna znanja 

10 doc. dr. Matej Pleterski 
MAG 0              
DR 0 

0.18 162.16 0 0 0 6 6 0 49 Tehnologija  
Tehniške vede 
Proizvodne tehnologije in 
sistemi Varilstvo 

11 
doc. dr. Marica Prijanoviĉ 
Tonkoviĉ 

MAG 0              
DR 0 

0.2 67.83 29.19 0 1 3 3 1 1 Inţenirski materiali  
Tehniške vede Materiali 

12 doc. dr. Tomaţ Savšek 
MAG 0              
DR 0 

0.3 138.37 11.76 0 0 0 1 0 9 Konstruiranje 

Tehniške vede Sistemi in 
kibernetika Podroĉja 
uporabe 
Naravoslovno-
matematiĉne vede 
Raĉunalniško intenzivne 
metode in aplikacije 
Simulacije 

13 doc. dr. Igor Simoniĉ 
MAG 0              
DR 0 

0.81 179.78 179.78 0 0 0 0 0 11 Kemija 
Naravoslovno-
matematiĉne vede 
Farmacija 

14 doc. dr. Tomaţ Aljaţ 
MAG 0              
DR 0 

0.08 28.24 0 0 0 0 0 0 2 
Raĉunalništvo in 
informatika 

Tehniške vede 
Raĉunalništvo in 
informatika 
Telekomunikacije 

15 dr. Tjaša Rešetiĉ, pred. 
MAG 0              
DR 0 

0.14 37.27 0 0 0 1 1 0 5 Ţivilska tehnologija  
Biotehniške vede 
Rastlinska produkcija in 
predelava 
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16 mag. Silvo Lah, viš. pred. ni v cobiss                   Menedţment    

17 
mag.  Marino Medeot, 
pred. 

ni v cobiss                   Logistika 
  

18 
mag. Vera Smodej, viš. 
pred. 

MAG 0              
DR 0 

0.05 19.61 11.76 0 0 0 0 1 0  Ekonomske vede  
Druţboslovne vede 
Ekonomija Ekonomske 
vede Poslovne vede 

19 mag. Miran Šiško, pred. ni v cobiss                  Menedţment   

20 Aleš Adamlje, viš. pred. 
MAG 0              
DR 0 

0.56 119.17 116.67 0 0 0 0 0 0 Tehnologija 

Tehniške vede 
Konstruiranje Specialna 
razvojna znanja Specialna 
konstrukcijska znanja 

21 Drago Simonĉiĉ, pred. 
MAG 0              
DR 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tehniška 
mehanika, 
Tehniška 
dokumentacija in 
strojni elementi  

 

22 Meta Vidiĉek, pred. 
MAG 0              
DR 0 

0.19 70.42 23 0 0 0 2 2 0 Pravo   Druţboslovne vede Pravo 

23 Anja Ţagar, assist. ni v cobiss                   Logistika  

  Skupaj 
MAG 38        DR 
14 

12.02 2906.9 721.43 3.97 4 41 56 10 465     

  
Na člana AZ iz seznama 
(n = 23) 

MAG 1.65      
DR 0.61 

0.5226087 126.38696 31.366522 0.1726087 0.173913 1.7826087 2.4347826 0.4347826 20.217391     
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3.7  MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

3.7.1 Programi mobilnosti 

 

Erasmus listina omogoĉa fakulteti, da študentom in zaposlenim nudi izmenjavo s tujimi visokošolskimi 

institucijami na podroĉju študija, prakse, pouĉevanja in usposabljanja. Erasmus+ 2014 – 2020 zdruţuje 

vse trenutne programe EU za izobraţevanje, usposabljanje, mladino in šport, vkljuĉno s programom 

Vseţivljenjsko uĉenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programom Mladi v akciji in 

petimi programi za mednarodno sodelovanje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program za 

sodelovanje z industrializiranimi drţavami). 

 

Fakulteta je v decembru 2013 pridobila Erasmus univerzitetno listino (Erasmus Charter for Higher 

Education - ECHE), in sicer za obdobje 2014-2020, št. 266601-LA-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE-1 in 

pridobila PIC kodo (št. 949406319). 

 

V študijskem letu 2015/2016 ima fakulteta sklenjene bilateralne sporazume, dogovore oz. 

memorandume z naslednjimi institucijami: 

● Memorandum_East Carolina University (ECU), ZDA – globalno partnerstvo v izobraţevanju 

● TASC (Internships, Projects, Student-Run Businesses) 

● Universidade da Coruña (Španija) 

● Universita' Telematica Internazionale Uninettuno (Italiija) 

● Univerzita Jana Evangelisty (Ĉeška Republika) 

● Keele University (Velika Britanija) 

● Sveuĉilište u Splitu (Hrvaška) 

● University of Dunaújváros (Madţarska) 

● Université de Technologie de Belfort-Montbéliard 

 

Fakulteta sklepa dogovore oz. sporazume na podlagi: 

● strategije fakultete, 

● sorodnosti programov in 

● stopnje izvajanje študijskih programov. 

 

V programu Erasmus+ je fakulteta leta 2014 prejela prva sredstva (Sporazum o dodelitvi dotacije za 

projekt v okviru programa Erasmus+, številka sporazuma: 14-103-000077, z dne 1. 9. 2014 za izvajanje 

mednarodne mobilnosti za terciarno izobraţevanje, in sicer za enega (1) udeleţenca za namen 

mobilnosti osebja z namenom pouĉevanja med programskimi drţavami v trajanju 5 dni in za enega (1) 

udeleţenca za namen študentske mobilnosti z namenom študija med programskimi drţavami v trajanje 

3 mesece. Obdobje upraviĉenosti mobilnosti in izdatkov poteka od (vkljuĉno) 1. 6. 2014 do (vkljuĉno) 

31. 5. 2016. Razpis k pozivu mobilnosti je bil objavljen na spletni strani fakultete, socialnih omreţjih in 

na oglasni deski fakultete ter preko e-pošte posredovan študentom in ĉlanom Akademskega zbora.     
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V okviru pridobljenih sredstev Erasmus+ (KA103) za mobilnosti študentov, visokošolskih uĉiteljev ter 

sodelavcev so bila v študijskem letu 2014/2015 porabljena vsa sredstva, pri ĉemer je fakulteta izvedla 

eno mobilnost za namen študija in eno mobilnost za namen pouĉevanja. Mobilnosti sta bili realizirani do 

30. 6. 2015, kar je 1 leto pred priĉakovanim. Izvedena je bila ena mobilnost za namen študija za dobo 6 

mesecev v Španiji, kar je izjemno uspešno. Študenti fakultete so preteţno zaposleni in mobilnost za 

minimalno obdobje od 3 mesece do 12 mesecev je za študente velik izziv. Ker so bila dodeljena 

sredstva iz Erasmus+ za namen študija v Španiji zelo nizka, je fakulteta na podlagi prošnje študenta 

pridobila dodatna sredstva iz Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije ter iz svojih virov finanĉno 

prispevala za izvedbo mobilnosti študenta.  

 

Udeleţenci mobilnosti so izpolnili anketni vprašalnik o mobilnosti v orodju mobilnosti (Mobility Tool). 

Mobility Tool je spletna platforma, orodje za sodelovanje, vodenje in poroĉanje za projekte mobilnosti v 

okviru programa Erasmus+. Orodje je razvila Evropska komisija. Udeleţenci mobilnosti so navedli 

visoko stopnjo zadovoljstvo s samo mobilnostjo in navajajo prednosti mobilnosti, kot so poveĉane 

moţnosti za prihodnjo zaposlitev, veĉja odprtost in tolerantnost do drugih narodnosti ter izboljšanje 

jezikovnih in komunikacijskih kompetenc. Priznavanje obveznosti je bilo izvedeno v skladu s Pravilnikom 

o mednarodni mobilnosti. Diseminacijo je FINI opravila na uporabniško prijazen naĉin in sicer preko 

socialnih omreţij Facebook, LinkedIn, notranjih e-novic, spletne strani ter osebnega kontakta z 

udeleţenci mobilnosti (1 študent za namen študija in 1 uĉitelj za namen pouĉevanja) ter z ostalimi 

udeleţenci fakultete kot tudi zunanjo splošno javnostjo. FINI je vkljuĉila obe osebi (Erasmus+ alumni), ki 

sta bili na izmenjavi v pogodbenem letu 2014-2016 kot predstavnika projekta Erasmus+ v namen 

promocije programa, pojasnjevanje in vzpodbujanje ostalih deleţnikov k izmenjavi, informiranju o 

pridobljenem znanju in izkušnjah. Glede na pozitivne izkušnje z mednarodno mobilnostjo ima FINI dobre 

povezave s partnersko institucijo, kot potencialni partner za prihodnje projekte, skupni magistrski 

program in sodelovanje s študenti.   

 

Na razpis Erasmus+ se je fakulteta prijavila v letu 2015, in sicer za programsko obdobje 2015-2017. V 

okviru razpisa je fakulteta pridobila sredstva za študentsko mobilnost za namen študija, študentsko 

mobilnost za namen prakse, mobilnost osebja za namen pouĉevanja in usposabljanja ter individualno 

podporo (št. sporazuma o dotaciji 15-103-012338). Do konca študijskega leta 2015-2016 je bila 

izvedena eno mobilnost za namen pouĉevanja in sicer na Universidade da Coruña (Španija). Gostili 

smo tudi visokošolske uĉitelje iz tujine v okviru programa Erasmus+. 

 

Mobilnosti se izvajajo v okviru Pravilnika o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih, ki ureja 

postopke izvajanja mednarodne mobilnosti študentov, pedagoškega osebja na fakultetah, na univerzah, 

na visokošolskih zavodih in v podjetjih, organizacijah ali ustanovah v tujini ter tujih študentov, 

pedagoškega osebja in zaposlenih na fakulteti v okviru programa Evropske komisije Erasmus+ in drugih 

mednarodnih izmenjav. 

 

Mednarodne dejavnosti ne potekajo zgolj v okviru Erasmus+, fakulteta sodeluje tudi na drugih podroĉjih. 

V študijskem letu 2015/2016 je fakulteta nadaljevala sodelovanje z ameriškim podjetnikom iz ZDA in 
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Trans-Atlantic Studies Cooperative omogoĉila vkljuĉevanje študentov v prakse podjetij gospodarsko 

najmoĉnejših drţav sveta (v ZDA, na Nizozemskem, Japonskem, Kitajskem, Avstraliji, v Katarju). 

Študenti na ta naĉin identificirajo podjetniške potenciale, sodelujejo v znanstveno raziskovalnih 

projektih, prisotna je imerzija (potopitev v tuji jezik), pri kateri je tuji jezik medij komunikacije in ne 

predmet pouĉevanja. Fakulteta je izvedla gostujoĉe predavanje podjetnika iz ZDA, kakor tudi 

visokošolskega uĉitelja izza Universidade da Coruña (Španija). 

 

Fakulteta za industrijski inţeniring Novo mesto je prva in edina fakulteta iz Slovenije, ĉlanica moĉnega 

projekta Globalnega partnerstva, ki zdruţuje 55 visokošolskih institucij v 31 drţavah sveta iz Evrope, 

Afrike, Azije, Severne in Juţne Amerike. Partnerstvo omogoĉa individualno mednarodno izkušnjo za 

veliko veĉino študentov, ki ne morejo študirati v tujini, kar je v svetu, ki se vse bolj povezuje, 

neprecenljive vrednosti. Multikulturnost udeleţencev zagotavlja kulturno raznolikost in preko vodenih 

diskusij v angleškem jeziku omogoĉa širitev socialnega omreţja in s tem tudi vzpostavitev stikov z 

morebitnimi tujimi poslovnimi partnerji. Medsebojno sodelovanje študentov in visokošolskih uĉiteljev 

poteka v virtualni uĉilnici, ki preko videokonferenc omogoĉa sodelovanje v raziskovalnih projektih ter tudi 

razvoj skupnih študijskih programov. Globalno partnerstvo nudi sodelujoĉim visokošolskim institucijam 

moţnost organizacije videokonferenĉnih predavanj gostujoĉih profesorjev partnerskih fakultet. Pogosto 

študenti razliĉnih partnerskih fakultet spremljajo predavanje, ki ga vodi gostujoĉi predavatelj, niso pa 

redki tudi primeri, da si predmet deli veĉ profesorjev partnerskih univerz. Preizkušene prakse so del 

študijskega procesa in nekatere od njih vodijo do razvoja skupnih študijskih programov. Partnerski 

projekti med drugim omogoĉajo ĉlanom tudi virtualna sreĉanja, na katerih lahko razpravljajo o 

raziskavah, zadnjih dognanjih ter hipotezah. Od ustanovitve Globalnega partnerstva je v aktivnostih 

sodelovalo ţe veĉ kot 17.000 študentov iz celega sveta. V študijskem letu 2015/2016 smo se povezali z 

East Carolina University (ZDA) in z University of Monterrey (Mehika). 

 

V aprilu 2016 je fakulteta organizirala 1. mednarodno znanstveno konferenco o razvoju industrijskega 

inţeniringa: "Tehnologija v dobi trajnostnega razvoja. V okviru tematskih sklopov so se  konference 

udeleţili strokovnjaki iz Slovenije in tujine, iz gospodarstva, univerz,  visokošolskih zavodov,inštitutov in 

druga strokovna javnost: Keele University, Velika Britanija; Universidade de Coruna, Španija; Trans-

Atlantic Products, LLC, USA (ZDA); University EDUCONS, Novi Sad, Srbija; University Politehnica of 

Bucharest; Univerza v Ljubljani; Univerza v Mariboru; TPV d.o.o., Novo mesto; KRKA, d.d., Novo mesto; 

Hella Saturnus Slovenija d.o.o., Ljubljana; L-TEK elektronika d.o.o., Šentjernej; STTIM d.o.o., Trbovlje; 

ŠKRLJ d.o.o. / SK Group, Ĉrniĉe; Slovenian Construction Group (Slovenski gradbeni grozd); “Enzo 

Ferrari” Engineering Department Universita’ di Modena e Reggio Emiliavia Vignolese, Modena, Italy. 

Izpostavljena je nova praksa znanstvenih konferenc s poudarkom na sodelovanju gospodarstva in 

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

konkurenĉnosti gospodarstva in poslediĉno potrebam socialnega in kulturnega okolja. Program z 

udeleţenci 1. konference http://rii.fini-unm.si/program-2016/  kaţe povezanost fakultete z 

gospodarstvom in mednarodnim okoljem ter z znanstveno raziskovalnim okoljem. 

 

 

http://rii.fini-unm.si/program-2016/
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3.8  VPIS TUJIH ŠTUDENTOV 

 

V študijskem letu 2015/2016 ni bilo vpisanih tujih študentov. 

 

3.9 VKLJUČEVANJE IZSLEDKOV ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA IN 

STROKOVNEGA DELA V IZOBRAŢEVANJE 

 
Fakulteta je v študijskem letu 2015/2016 vkljuĉevala izsledke znanstveno raziskovalnega in strokovnega 

dela v izobraţevanje s sprotnim prenavljanjem in aktualizacijo uĉnih vsebin in objavo na spletni strani 

(prenova uĉnih naĉrtov) ter z udeleţbo na mednarodno znanstveno konferenco, ki jo je fakulteta 

organizirala. 

 

 

3.10 PISNI DOGOVORI MED FAKULTETO, PODJETJI OZIROMA 

ORGANIZACIJAMI IN MENTORJI V NJIH TER ŠTUDENTI O PRAKTIČNEM 

IZOBRAŢEVANJU 

 

Fakulteta ima sklenjene pisne dogovore o praktiĉnem usposabljanju predvidenega števila vpisanih 

študentov: 

 

 Akrapoviĉ d.d., Ivanĉna Gorica 

 Arex d.o.o., Šentjernej 

 Društvo strojnih inţenirjev in tehnikov Nova Gorica, Novo Gorica 

 ERO Projekt d.o.o. 

 Ferroĉrtaliĉ d.o.o., Dolenjske toplice 

 GOPACK d.o.o., Nova Gorica 

 Gospodarska zbornica Posavje, Krško 

 Iskra Avtoelektrika d.d., Šempeter pri Gorici 

 Kolpa d.d., Metlika 

 Komunala Novo mesto d.o.o., Novo mesto 

 Kovinoplastika Loţ d.d., Stari trg pri Loţu 

 Kovis d.o.o. 

 Obmoĉna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovšĉina, Ajdovšĉina 

 ORIS orodjarstvo in storitve d.o.o., Šempeter pri Gorici 

 Prios projektiranje, razvoj, izdelava orodij d.o.o., Volĉja Draga 

 Revoz d.d., Novo mesto 

 Telkom d.o.o. 

 Termotehnika d.o.o., Novo mesto 

 TPV Johnson Controls, Podjetje za proizvodnjo in trţenje notranje opreme za avtomobile, 

d.o.o.,  
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Novo mesto 

 TPV trţenje in proizvodnja opreme vozil d.o.o., Novo mesto 

 

Temeljna vprašanja, povezana s strokovno prakso študentov 3. letnika po visokošolskem študijskem 

programu prve stopnje Inţeniring in vozila na Fakulteti za industrijski inţeniring Novo mesto, vkljuĉno s 

prakso v tujini so urejena s Pravilnikom o izvajanju strokovne prakse študentov. 

 

Fakulteta izvaja le izredno obliko študija. Poslediĉno je preteţno število študentov zaposlenih (od 148 

vpisanih je bilo v študijskem letu 2015/2016 zaposlenih 86).   

 

 

3.11 POSODABLJANJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV NA PODLAGI DOSEŢENIH 

UČNIH IZIDOV IN KOMPETENC DIPLOMANTOV 

 

Fakulteta je ankete za diplomante in ankete o vešĉinah in kompetencah za delodajalce izvedla v 

študijskem letu 2015/2016, vendar zaradi slabše odzivnosti na anketiranje ni mogoĉe posplošiti 

rezultate. Študijski programi se posodabljajo na podlagi povratne informacije trenutno vpisanih 

študentov saj je preteţno število študentov zaposlenih. Vsebina študijskega programa se posodablja, 

dopolnjuje in sledi zahtevam trga v segmentih študijskega programa v uĉnih naĉrtih. 

 

 

 

3.12 SPREMLJANJE NAPREDOVANJA ŠTUDENTOV PO ŠTUDIJSKIH 

PROGRAMIH 

 

 

Fakulteta redno spremlja napredovanje študentov po študijskih programih.  

 

V študijskem letu 2015/2016 je fakulteta izvajala visokošolski strokovni študijski program Inţeniring in 

vozila. Skupno je bilo vpisanih 148 študentov, od tega 24 absolventov. Na novo se je vpisalo 83 

študentov, od tega 22 študentov v 1. letnik, 33 študentov neposredno v 2. letnik in 28 študentje 

neposredno v 3. letnik. Skupno je bilo v 1. letniku vpisanih 27 študentov, od tega trije ponavljavci, 43 

študentov v 2. letnik in 48 študentov v 3. letniku. Po podatkih o vpisu je iz 1. v 2. letnik visokošolskega 

študijskega programa Inţeniring in vozila napredovalo 50 % vpisanih študentov, medtem ko je bila 

prehodnost iz 2. v 3. letnik (vpis po merilih za prehode) 85 %.  
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Tabela 8. Analiza prehodnosti glede na vpis (čista generacija) 

 Študijsko leto 
2012/2013 

Študijsko leto 
2013/2014 

Študijsko leto 
2014/2015 

Študijsko leto 
2015/2016 

fk fk% fk fk% fk fk% fk fk% 

Vpisani v 1. letnik 18 100 15 100  13 100 22 100 

prehodnost iz 1. v 2. letnik 16 88,9 7 46,7 7 53,8 11 50,0 

prehodnost iz 1. v 3. letnik / / 1 6,7 / / / / 

Vpisani v 2. letnik (vpis po Merilih za 
prehode) 

24 100 29 100  13 100 33 100 

Vpisani v 3. letnik (vpis po Merilih za 
prehode) 

/ / / / 4 100 28 100 

prehodnost iz 2. v 3. letnik 24 100 29 100  11 84,6 33 100 

 

 

 

3.13   OCENA DELOVANJA FAKULTETE IN PREDVIDENI UKREPI 

 

3.13.1 Ocena delovanja fakultete 

 

1. Fakulteta ima javno objavljeno poslanstvo in strategijo svojega delovanja oziroma razvoja, iz katere 

so jasno razvidni izobraţevalni, znanstveni, raziskovalni in strokovnimi cilji. Strateški cilji 

predstavljajo izhodišĉa za oblikovanje operativnih ciljev, ki so prav tako javno opredeljeni. 

(http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/). 

 

2. Fakulteta uresniĉevanje postavljenih ciljev dokumentira v Letnem poroĉilu fakultete, ki je javno 

objavljeno ter v Samoevalvacijskem poroĉilu. (http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/) 

 

3. Fakulteta je organizirana in deluje v skladu z zakonom in svojim statutom. Pristojnosti, naloge in 

dolţnosti vodstva, zaposlenih in študentov v organih fakultete so jasno opredeljene, zagotovljeno je 

soodloĉanje vseh deleţnikov. Organiziranost fakultete omogoĉa izvajanje izobraţevalnega in 

znanstveno raziskovalnega dela. Na spletni strani fakultete so objavljeni interni pravni akti ter 

programski in strateški dokumenti fakultete. (http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/) 

 

4. Fakulteta izkazuje razvoj oziroma napredek pri delovanju na podroĉjih, za katera je bila ustanovljena. 

Fakulteta ima sklenjene sporazume o sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi, podjetji, inštituti 

in drugimi organizacijami. Raziskovalno in razvojno dejavnost fakulteta izvaja v okviru notranje 

organizacijske enote Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Fakulteta je vpisana v evidenco 

raziskovalnih zavodov in organizacij Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

pod zaporedno številko 6314-107-2010/4 z dne 28. 03. 2011. Fakulteta izkazuje izvedbo in 

sodelovanje v znanstveno raziskovalnih in aplikativnih projektih ter objavlja doseţke dela na naĉin, ki 

mu stroka priznava znanstveno raziskovalno in strokovno relevantnost.  

 

5. Izkazano je mednarodno sodelovanje v raziskovalnih projektih in ustvarjeni so pogoji za sodelovanje 

http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/
http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/
http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/
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v programih mobilnosti za študente ter visokošolske uĉitelje in sodelavce. Fakulteta je v decembru 

2013 pridobila Erasmus Standard University Charter ter sklenila bilateralne sporazume z naslednjimi 

visokošolskimi inštitucijami v EU za mobilnost zaposlenih in visokošolskih uĉiteljev: Universidade da 

Coruña, Španija; Universita Telematica Internazionale Uninettuno, Italija; in The University of J. E. 

Purkyne in Usti nad Lebem, Faculty of Production Technology and Managament, Ĉeška; Keele 

University, Velika Britanija; Sveuĉilište u Splitu (Hrvaška), University of Dunaújváros, Madţarska, 

Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (Francija). Fakulteta je ĉlanica ĉlanica Globalnega 

partnerstva in tudi sodeluje v okviru priprava študentov za prakso v tujini v okviru Trans-Atlantic 

Cooperatives in Erasmus+. Vsako leto se prijavlja na projekte z mednarodnimi partnerji.  

 

6. Fakulteta vkljuĉuje izsledke znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela v izobraţevanje s 

sprotnim prenavljanjem in aktualizacijo uĉnih vsebin v uĉnih naĉrtih. 

 

7. Fakulteta ima sklenjene pisne dogovore s podjetji oziroma organizacijami in mentorji v njih ter 

študenti o praktiĉnem izobraţevanju  in ustrezno organiziran naĉin izvedbe s Pravilnikom o izvajanju 

strokovne prakse.  

 

8. Naĉrtovani in doseţeni uĉni izidi študentov in kompetence diplomantov se primerjajo med seboj, 

študijski programi oziroma njihovo izvajanje se posodabljajo na tej podlagi. Vsebina študijskega 

programa se dopolnjuje in sledi zahtevam trga v segmentih študijskega programa v uĉnih naĉrtih. 

Prve diplomske listine je fakulteta podelila v decembru 2014, anketo za diplomante in delodajalce se 

je izvedla prviĉ leta 2015/2016, vendar zaradi slabše odzivnosti ni bilo mogoĉe posodabljanje 

študijskih programov na podlagi rezultatov anket za diplomante in rezultatov anket o vešĉinah in 

kompetencah za delodajalce. Študijski programi se posodabljajo na podlagi povratne informacije 

trenutno vpisanih študentov saj je preteţno število študentov zaposlenih. Vsebina študijskega 

programa se posodablja, dopolnjuje in sledi zahtevam trga v segmentih študijskega programa v 

uĉnih naĉrtih. 

 

9. Napredovanje študentov po študijskih programih in trajanje študija se redno spremlja. Primerov 

premajhne prehodnosti ni bilo zaznati in poslediĉno niso bili sprejeti ukrepi na tem podroĉju.  
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3.13.2 Realizacija ukrepov 

 

Tabela 9. Realizacija ukrepov v študijskem letu 2015/2016 

Št. UKREPI ODGOVORNA 

OSEBA 

ROK Realizacija 

1 prenova in aktualizacija uĉnih vsebin v 
uĉnih naĉrtih; 

dekan,  
prodekan za 
izobraţevanje 

30. 9. 2016 realizirano 

2 prenova študijskega programa Inţeniring 
in vozila skladno z doseţenimi uĉnimi 
izidi študentov in kompetencami 
diplomantov; 

dekan,  
prodekan za 
izobraţevanje, 
predstojniki kateder 

30. 9. 2016 Delno realizirano, vendar 
zaradi premajhnega vzorca 
bo Komisija za kakovost 
doloĉila ukrepe za izboljšanje 

3 sprejem novih oziroma sprejem 
sprememb in dopolnitev internih pravnih 
aktov; 

dekan  30. 9. 2016 Realizirano 

4 spodbujanje mednarodne izmenjave 
visokošolskih uĉiteljev in strokovnih 
sodelavcev; 

dekan,  
prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje 

stalna naloga Realizirano  

5 spodbujanje mednarodne izmenjave 

študentov; 

 

prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje, 
Erasmus 
koordinator, vodja 
referata 

stalna naloga Delno realizirano. Fakulteta 
spodbuja mednarodne 
izmenjave, vendar, ker so 
študenti preteţno zaposleni 
se ne odloĉajo za 
mednarodne izmenjave. 

6 pridobitev novih sredstev Kljuĉne 
Aktivnosti 1 (KA1) Erasmus +; 

Erasmus 
koordinator, 
prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje 

rok za oddajo 
CMEPIUS 

realizirano 

7 realizacija mobilnosti za namen študija, 
prakse, pouĉevanja in mobilnosti ostalih 
zaposlenih; 

dekan, prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje, 
Erasmus koordinator 

2015/2016 Delno realizirano. Izvedena 
je bila mobilnost za namen 
pouĉevanja, vendar ne za 
namen študija, prakse in 
ostalih zaposlenih. Prenos v 
naslednjo študijsko leto. 

8 usklajevanje znanstveno raziskovalnega 
dela in mednarodne dejavnosti ter 
vzpodbujanje visokošolskih uĉiteljev in 

dekan, 
prodekan za 
mednarodno 

stalna naloga Realizirano  
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sodelavcev k sodelovanju v znanstveno 
raziskovalnih in aplikativnih projektih;  

sodelovanje, 
prodekan 
znanstveno 
raziskovalno delo, 
prodekan za 
izobraţevanje 

9 krepitev povezav z gospodarskimi 
subjekti na podroĉju aplikativnih 
projektov; 

Dekan, prodekan za 
znanstveno 
raziskovalno delo 

stalna naloga Delno realizirano. Fakulteta 
se je prijavila na aplikativne, 
raziskovalne in razvojne 
projekte z gospodarstvom, 
vendar se krepitev povezav 
prenese v naslednjo 
študijsko leto. 

10 izdajanje znanstvene revije s podroĉja 
industrijskega inţeniringa; 

dekan, 
prodekan za 
znanstveno 
raziskovalno delo 

2017 Nerealizirano. Prenos v 
študijsko leto 2016/2017, 
2017/2018 oz. 2018/2019 

11 organizacija znanstvene konference ter 
izdaja zbornika in monografije; 

dekan, 
prodekan za 
znanstveno 
raziskovalno delo 

letna 
konferenca 
predvidoma 
aprila 2016 
 

Realizirano.  

12 krepitev delovanja raziskovalne skupine 
v okviru Inštituta; 

dekan, 
prodekan za 
znanstveno 
raziskovalno delo, 
predstojnik 
inštituta 

2015/2016 Delno realizirano. Delovanje 
raziskovalne skupine v okviru 
Inštituta se je kadrovsko 
okrepila in se ukrep prenese 
v naslednjo študijsko leto. 

13 imenovanje novega predstojnika 
Inštituta; 

dekan 2015/2016 Realizirano. 

14 krepitev delovanja kateder. Dekan, predstojniki 
kateder 

2015/2016 Delno realizirano. Katedre 
niso še popolnoma zaţivele 
in se ukrep prenese v 
naslednjo študijsko leto. 

15 strategija za obdobje 2016-2020 Dekan 30. 9. 2015 Realizirano v študijskem letu 
2015/2016 

16 konĉna poroĉila za realizacijo projektov 
Erasmus+; 

prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje, 
erasmus koordinator 

Rok Erasmus+ Realizirano. 

17 spodbujati objavljanje visokošolskih dekan, prodekan, 2015/2016 Delno realizirano, 
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uĉiteljev in sodelavcev FINI 
 

predstojniki kateder visokošolski uĉitelji 
sodelovali pri pripravi 
znanstvene in strokovne 
monografije. 

18 poveĉanje števila knjiţniĉnega gradiva s 
podroĉij študijskih programov ter 
znanstveno-raziskovalnih in strokovnih 
podroĉij zavoda; 

dekan, 
prodekan, 
predstojnik inštituta 

2015/2016 Delno realizirano, ukrep se 
prenese v naslednjo 
študijsko leto. 

 

 

3.13.3 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi: Akcijski načrt 

 

Ugotovljene pomanjkljivosti: 

 nezadostna aktivnost kateder, 

 nezadostna aktivnost Inštituta, 

 manjši obseg sodelovanja posameznih ĉlanov AZ v znanstveno raziskovalnih in aplikativnih 
projektih, 

 Nezadostna mobilnost za namen študija in prakse. 
 

 

Tabela 10. Predvideni ukrepi v študijskem letu 2016/2017 

Št. UKREPI ODGOVORNA 

OSEBA 

ROK 

1 prenova in aktualizacija uĉnih vsebin v uĉnih 
naĉrtih; 

dekan,  
prodekan za 
izobraţevanje 

30. 9. 2017 

2 prenova študijskega programa Inţeniring in vozila 
skladno z doseţenimi uĉnimi izidi študentov in 
kompetencami diplomantov; 

dekan,  
prodekan za 
izobraţevanje, 
predstojniki kateder 

30. 9. 2017 

3 sprejem novih oziroma sprejem sprememb in 
dopolnitev internih pravnih aktov; 

dekan  30. 9. 2017 

4 spodbujanje mednarodne izmenjave 
visokošolskih uĉiteljev in strokovnih sodelavcev; 

dekan,  
prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje, 
predstojniki kateder 

stalna naloga 

5 spodbujanje mednarodne izmenjave študentov; 

 

Prodekan za 
izobraţevanje, 
prodekan za 
mednarodno 

stalna naloga 
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sodelovanje, Vodja 
referata 

6 pridobitev novih sredstev Kljuĉne Aktivnosti 1 
(KA1) Erasmus +; 

prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje, Erasmus 
koordinator 

rok za oddajo 
CMEPIUS 

7 realizacija mobilnosti za namen študija, prakse, 
pouĉevanja in mobilnosti ostalih zaposlenih; 

dekan, prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje, prodekan 
za izobraţevanje 

30. 9. 2017 

8 sklenitev novih bilateralnih sporazumov; prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje, Erasmus 
koordinator 

Stalna naloga 

9 spodbujanje mednarodnega sodelovanje ĉlanov 
Akademskega zbora in zaposlenih; 

Dekan, prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje, prodekan 
za izobraţevanje, 
prodekan za 
znanstveno-
raziskovalno delo, 
Erasmus koordinator 

Stalna naloga 

10 usklajevanje znanstveno raziskovalnega dela in 
mednarodne dejavnosti ter vzpodbujanje 
visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev k 
sodelovanju v znanstveno raziskovalnih in 
aplikativnih projektih;  

dekan, 
prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje, prodekan 
za znanstveno 
raziskovalno delo, 
predstojniki kateder in 
predstojnik inštituta 

stalna naloga 

11 krepitev povezav z gospodarskimi subjekti na 
podroĉju aplikativnih projektov; 

dekan stalna naloga 

12 izdajanje znanstvene revije s podroĉja 
industrijskega inţeniringa; 

dekan, 
prodekan za 
znanstveno 
raziskovalno delo, 
predstojnik Inštituta 

2016/2017, 
2017/2018 

13 organizacija znanstvene konference ter izdaja 
zbornika in monografije; 

dekan, 
prodekan za 
znanstveno 
raziskovalno delo 

30. 6. 2017 
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14 krepitev delovanja raziskovalne skupine v okviru 
Inštituta; 

dekan, 
prodekan za 
znanstveno 
raziskovalno delo, 
predstojnik 
inštituta 

Stalna naloga 

15 krepitev delovanja kateder. Dekan, prodekan za 
izobraţevanje, 
prodekan za 
znanstveno 
raziskovalno delo, 
predstojniki kateder. 

Stalna naloga 

16 Krepitev razvoj Zaloţbe FINI Dekan, KZD, 
prodekani, predstojnik 
inštituta 

30. 9. 2017 

17 spodbujati objavljanje visokošolskih uĉiteljev in 
sodelavcev FINI 

dekan, prodekan, 
predstojniki kateder 

30. 9. 2017 

18 poveĉanje števila knjiţniĉnega gradiva s podroĉij 
študijskih programov ter znanstveno-
raziskovalnih in strokovnih podroĉij zavoda 
(dostop do baze, kjer so polno dostopni ĉlanki) 

dekan, 
prodekan, predstojnik 
inštituta 

30. 9. 2017 

19 vzpodbujati diplomante in delodajalce k veĉji 
odzivnosti na ankete  

dekan, prodekan za 
kakovost 

30. 9. 2017 
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4 KADRI 

 

4.1 VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 

 

Nosilci izobraţevalne in znanstveno raziskovalne dejavnosti fakultete so visokošolski uĉitelji in 

visokošolski sodelavci.  

 

Tabela 11. Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci v študijskem letu 2015/2016 

Vrsta 
sodelovanja 

Redni 
profesor 

Izredni 
profesor 

Docent Višji 
predavatelj 

Predavatelj Asistent SKUPAJ 

Redno 
zaposleni 

0 1 0 1 0 0 2 

Pogodbeni 
sodelavci 

2 1 10 2 4 3 22 

SKUPAJ 2 2 10 3 4 3 24 

 

V študijskem letu 2015/2016 je v procesu delovanja fakultete sodelovalo skupaj 24 visokošolskih 

uĉiteljev in sodelavcev Na podlagi pogodbe o zaposlitvi sta sodelovala 2 visokošolska uĉitelja (1,2 FTE). 

Na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb je sodelovalo skupaj 22 visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev. 

Od skupnega števila visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev so bili 3 upokojeni, vsi raziskovalno aktivni. 

 

Ob upoštevanju števila vpisanih študentov (148 študentov) je bilo razmerje med visokošolskimi uĉitelji in 

sodelavci ter študenti 6,16 študenta na enega visokošolskega uĉitelja in sodelavca. 

 

Fakulteta je v študijskem letu 2015/2016 izvajala le visokošolski strokovni program Inţeniring in vozila v 

obliki izrednega študija, zaradi ĉesar je teţko realizirati 100 % zaposlitev posameznih visokošolskih 

uĉiteljev in sodelavcev. Z redno zaposlenimi visokošolskimi uĉitelji in sodelavci ima fakultete sklenjene 

pogodbe o zaposlitvi ter s sodelujoĉimi visokošolskimi uĉitelji in sodelavci avtorske in podjemne 

pogodbe. Fakulteta razpolaga z vsemi ustreznimi dokazili o oblikah sodelovanja vseh visokošolskih 

uĉiteljev in sodelavcev (pogodbe, izjave o sodelovanju, soglasja delodajalcev). 

 

Vsi visokošolski uĉitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki v tekoĉem 

študijskem letu opravljajo izobraţevalno, razvojno in znanstveno raziskovalno delo na podlagi 

pogodbenega razmerja z zavodom so sestavljali Akademski zbor v študijskem letu 2015/2016. Devet 

ĉlanov Akademskega zbora, ki so nosilci ali sonosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih 

predmetov, so ĉlani Senata fakultete. Ĉlani Senata so imenovani na naĉin, da so enakopravno 

zastopane vse znanstvene discipline in strokovna podroĉja fakultete. 
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Tabela 12. Člani Senata fakultete iz vrst članov Akademskega zbora in zastopanost področij v Senatu študijskem letu  2015/2016 
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4.2 IZVOLITVE V NAZIVE 

 

Fakulteta izvaja izvolitve v nazive na podlagi preglednih postopkov. V Merilih fakultete za izvolitve v 

nazive visokošolskih uĉiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev so upoštevani 

minimalni standardi NAKVIS. Prav tako so v Merilih fakultete za izvolitve v nazive visokošolskih 

uĉiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev opredeljena podroĉja izvolitve. 

 

Vsi visokošolski uĉitelji in sodelavci, ki so izvajali študijski program v študijskem letu 2015/2016, so imeli 

veljavno izvolitev oziroma so bili v postopku izvolitve. 

 

 

4.3 STROKOVNI, UPRAVNI IN TEHNIČNI SODELAVCI 

 

Strokovni, upravni in tehniĉni sodelavci opravljajo pravne, upravne, administrativne in strokovno 

tehniĉne naloge, ki so potrebne za uspešno in uĉinkovito izvajanje izobraţevalne in znanstveno 

raziskovalne dejavnosti fakultete in so definirane v Aktu o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest. 

 

Tabela 13. Strokovni, upravni in tehnični sodelavci v študijskem letu 2015/2016 

Delovno mesto Redno zaposleni Pogodbeni sodelavci 

dekan 0,20 
 

vodja referata 1,00 
 

strokovni sodelavec v referatu 2,00 
 

informatik 
 

0,2 
raĉunovodja 

 

0,8 

vodja knjiţnice 
 

0,2 
SKUPAJ:  3,20 1,2 

 

Struktura in število podpornih delavcev zagotavlja kakovostno pomoĉ pri izvajanju študijskih programov. 

V referatu za študijske in študentske zadeve kot sluţbi za pomoĉ pedagoškemu procesu so v delovnem 

razmerju vodja referata in strokovne sodelavke (za pomoĉ za dela v referatu preko javnih del zaposlene 

dve osebi). 

 

Fakulteta je v študijskem letu 2015/2016 izvajala le visokošolski strokovni program Inţeniring in vozila v 

obliki izrednega študija in glede na obseg dejavnosti ni bilo potrebe po realizaciji 100% zaposlitve 

posameznih upravnih in tehniĉnih delavcev (informatik, raĉunovodja, knjiţniĉar). Z navedenimi 

upravnimi in tehniĉnimi delavci je fakulteta sklenila podjemne pogodbe.  
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4.4 OCENA PODROČJA KADROV IN PREDVIDENI UKREPI 

 

4.4.1 Ocena področja kadrov 

 

1. Fakulteta ima ustrezno število in strukturo visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev, ki omogoĉata 

uspešno znanstveno raziskovalno in strokovno delo na podroĉjih, s katerih so študijski programi, kar 

izkazuje z ustreznimi dokazili. V strukturi visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev so ustrezno zastopani 

habilitirani visokošolski uĉitelji in sodelavci iz gospodarstva iz podroĉij delovanja fakultete. 

 

2. Fakulteta ima dokazila o oblikah sodelovanja vseh visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev ter 

znanstvenih delavcev. Fakulteta razpolaga z vsemi ustreznimi dokazili o oblikah sodelovanja vseh 

visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev (pogodbe, izjave o sodelovanju, soglasja delodajalcev). 

 

3. Fakulteta ima uĉinkovite in pregledne postopke za izvolitve v naziv ter opredeljeno strukturo podroĉij 

za izvolitve. V Merilih fakultete za izvolitve v nazive visokošolskih uĉiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev so upoštevani minimalni standardi NAKVIS. Prav tako so v Merilih fakultete 

za izvolitve v nazive visokošolskih uĉiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev 

opredeljena podroĉja izvolitve. 

 

4. Vsi visokošolski uĉitelji in sodelavci, ki izvajajo študijski program, imajo veljavno izvolitev v naziv ali 

so bili v študijskem letu 2015/2016 v postopku za izvolitev. 

 

5. V Merilih fakultete za izvolitve v nazive visokošolskih uĉiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 

sodelavcev so upoštevani minimalni standardi NAKVIS. 

 

6. Ĉlani Senata fakultete so izvoljeni na naĉin, da so enakopravno zastopana vsa študijska podroĉja 

fakultete. 

 

7. Struktura in število podpornih delavcev zagotavljata kakovostno pomoĉ pri izvajanju študijskih 

programov. 

 

8. Ustrezno je organizirana sluţba za pomoĉ pedagoškemu procesu in zaposleni v tej sluţbi so na 

fakulteti v delovnem razmerju. V referatu za študijske in študentske zadeve kot sluţbi za pomoĉ 

pedagoškemu procesu sta v rednem delovnem razmerju vodja referata in strokovne sodelavke (2 

FTE). 
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4.4.2 Realizacija ukrepov 

 

Tabela 14.  Realizacija ukrepov v študijskem letu 2015/2016 
 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK REALIZACIJA 

1 zaposlitev dveh visokošolskih sodelavcev v 

obsegu 0,1 FTE, na delovnem mestu 

znanstvenega delavca –znanstvenega svetnika 

in poslovne sekretarke, oba na Inštitutu za 

znanstveno raziskovalno dejavnost; 

dekan 2015/2016 Realizirano 

2 v skladu z obsegom dejavnosti pospeševanje 

nadomešĉanja pogodbenih visokošolskih 

uĉiteljev in sodelavcev z redno zaposlenimi; 

dekan 2015/2016 prenos v letu 

2016/2017 

3 izvolitev v naziv novih visokošolskih uĉiteljev in 

sodelavcev in poslediĉno izboljšanje števila in 

strukture na posameznih podroĉjih izvolitve; 

dekan 2015/2016 delno realizirano 

in prenos v letu 

2016/2017 

4 spodbujanje izvolitev v višje nazive 

visokošolskih uĉiteljev in visokošolskih 

sodelavcev in njihovih napredovanj v okviru 

obstojeĉih nazivov; 

dekan, 

prodekan  

2015/2016 delno realizirano. 

Prenos v letu 

2016/2017 

5 prilagajanje števila pravnih, upravnih, 

administrativnih in strokovno tehniĉnih 

sodelavcev številu vpisanih študentov in 

prihodkom fakultete. 

dekan 2015/2016 delno reailizarno. 

Prenos v letu 

2016/2017 

 

 

4.4.3 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi: Akcijski načrt 

 

Ugotovljene pomanjkljivosti: 

- zaradi izvajanja programov 1. stopnje, manjšega obsega dejavnosti fakultete, nezmoţnost 

zaposlitve visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev ter strokovnih, upravnih in adiministrativnih 

delavcev za polno delovno obveznost in poslediĉno prevladujoĉe število pogodbenih 

sodelavcev. 

Tabela 15. Predvideni ukrepi v študijskem letu 2015/2016 
Št. UKREPI ODGOVORNA 

OSEBA 
ROK 

1 zaposlitev visokošolskih uĉiteljev v obsegu 2 FTE, na 

delovnem mestu visokošolskiih uĉiteljev za namen 

projekta, poveĉanje obsega dela zaradi pridobitve 

magistrskega in doktorskega programa ter v namen 

nadomešĉanje pogodbenih uĉiteljev z redno zaposlenimi. 

dekan, 

prodekan za 

izobraţevanje 

2016/2017 

2 izvolitev v naziv novih visokošolskih uĉiteljev in dekan 2016/2017 
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sodelavcev in poslediĉno izboljšanje števila in strukture 

na posameznih podroĉjih izvolitve; 

Komisija za izvolitve v 

naziv 

4 spodbujanje izvolitev v višje nazive visokošolskih 

uĉiteljev in visokošolskih sodelavcev in njihovih 

napredovanj v okviru obstojeĉih nazivov; 

dekan, 

prodekan za 

izobraţevanje,  

prodekan za znanstveno 

raziskovalno delo 

2016/2017 

5 prilagajanje števila pravnih, upravnih, administrativnih in 

strokovno tehniĉnih sodelavcev številu vpisanih 

študentov in prihodkom fakultete. 

dekan 2016/2017 
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5 ŠTUDENTI 

 
Organ študentov fakultete je Študentski svet, ki je bil izvoljen na volitvah 6. 11. 2015. S Pravilnikom o 

organizaciji in delu Študentskega sveta je urejena organizacija in naĉin dela Študentskega sveta. 

Študentski svet vsako leto v prvi polovici oktobra razpiše volitve v Študentski svet in izvoli svoje 

predstavnike v organe upravljanja fakultete, in sicer: 

 

 v Senat dva predstavnika študentov, predsednik Študentskega sveta je ĉlan Senata po 

poloţaju; 

 v Komisijo za študijske in študentske zadeve en predstavnik študentov, 

 v Komisijo za kakovost in evalvacije en predstavnik študentov, 

 v Akademski zbor število študentov predstavlja petino števila ĉlanov Akademskega zbora, 

 v Upravni odbor enega predstavnika študentov. 

 

Predstavniki študentov so objavljeni na spletni strani fakultete. Za svoje delovanje imajo na voljo prostor 

v študentski pisarni. Skupna sreĉanja in sestanke organizirajo sami, vodstvo in zaposleni v referatu jim 

nudijo pomoĉ pri izvedbi razliĉnih dejavnosti. 

 

Študentski svet opravlja naslednje naloge v skladu z Statutom fakultete: 

 daje mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolţnosti študentov, 

 daje mnenje o Statutu, 

 daje mnenje o drugih splošnih pravnih aktih šole, ki se nanašajo na pravice in dolţnosti 

študentov, 

 organizira volitve predstavnikov študentov v Senat, Akademski zbor in Upravni odbor, 

 daje mnenje o izobraţevalnem delu visokošolskih uĉiteljev in visokošolskih sodelavcev v 

postopkih izvolitve v naziv visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev, 

 obravnava poroĉilo o organizaciji, izvedbi in razvoju izobraţevalne dejavnosti, 

 obravnava in sprejema program in poroĉilo o obštudijskih interesnih dejavnostih ter organizira in 

vodi izvajanje teh dejavnosti, 

 skrbi za povezavo študentov fakultete s študentskimi organizacijami v Republiki Sloveniji, 

Evropski skupnosti in po svetu, 

 opravlja druge naloge, ki se nanašajo na študente. 

 

Študenti se s svojimi predstavniki aktivno vkljuĉujejo v sprejemanje odloĉitev, ki se nanašajo na 

izobraţevanje in izboljševanje kakovosti, in sicer: 

 s sodelovanjem v vseh organih upravljanja, 

 s sodelovanjem pri pripravi novih študijskih programov ter 

 s sodelovanjem pri raznih znanstveno raziskovalnih projektih. 
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Tabela 16. Število študentov v organih upravljanja 

 

Organi upravljanja Študijsko 

leto 

2012/2013 

Študijsko 

leto 

2013/2014 

Študijsko 

leto 

2014/2015 

Študijsko 

leto 

2015/2016 

Število študentov v Upravnem odboru 1 1 1 1 

Število študentov v Senatu 2 2 2 2 

Število študentov v Akademskem zboru 5 5 5 5 

Število študentov v komisijah 2 2 2 2 

Število študentov v Študentskem svetu 7 7 5 6 

 

 

Z vkljuĉevanjem predstavniki študentov prevzemajo odgovornost in zastopajo veĉinski interes vseh 

študentov ter jih seznanjajo z aktualnimi dogajanji. Izpostavljeno aktivno predstavniki študentov 

sodelujejo v Komisiji za študijske in študentske zadeve in v Komisiji za kakovost. 

 

Študentom fakulteta zagotavlja svetovanje in pomoĉ pri organiziranem pridobivanju znanja, spretnosti in 

vešĉin na drugih visokošolskih zavodih, pri priznavanju znanj, spretnosti in vešĉin, pridobljenih na drugih 

visokošolskih zavodih in druge svetovalne storitve, povezane z vpisom ter informacije, povezane s 

študijem. 

 

Navedeno svetovanje se realizira v sodelovanju med študenti in vodstvom fakultete (z direktorjem, 

dekanjo, prodekanom), referatom za študijske in študentske zadeve in visokošolskimi uĉitelji in 

sodelavci. 

 

Referat za študijske in študentske ima fiziĉno in na spletni strani objavljen urnik uradnih ur v 

dopoldanskem in popoldanskem ĉasu. Sodelovanje s študenti je omogoĉeno neposredno in posredno s 

telefonsko komunikacijo tudi izven navedenih terminov. 

 

Referat za študijske in študentske zadeve prav tako vsako študijsko leto na spletni strani objavi 

govorilne ure. Redno zaposleni visokošolski uĉitelji so dosegljivi tudi izven objavljenih govorilnih ur, 

pogodbeni sodelavci v ĉasu objavljenih terminov oziroma po dogovoru s študenti. Fakulteta posebno 

pozornost posveĉa hitri odzivnosti in razpoloţljivosti visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev ter sodelavcev 

v referatu za študijske in študentske zadeve. Število študentov na visokošolskega uĉitelja zagotavlja 

kakovostno izvedbo študijskega programa in doseganje ustreznih uĉnih izidov. 

 

Poleg govorilnih ur je študentom na razpolago e-komunikacija preko e-pošte. Na spletni strani so 

objavljeni e-naslovi visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev z namenom, da se omogoĉi  sodelovanje. 
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Navedeno omogoĉa svetovanje, izmenjavo in ocenjevanje izdelkov, sodelovanje med mentorjem in 

kandidatom za diplomanta. 

 

Študentom fakulteta posreduje številne informacije preko oglasne deske, spletne strani in socialnih 

omreţij, SMS sporoĉil in preko predstavnikov študentov. 

 

Vsem študentom fakulteta zagotavlja enake pogoje pri vpisu, pri izvedbi pedagoškega procesa in pri 

vkljuĉevanju v obštudijske dejavnosti. Fakulteta ima tudi vse pogoje za študente s posebnimi potrebami. 

 

Fakulteta vsakodnevno na spletni strani in socialnih omreţjih objavlja prosta delovna mesta za 

diplomirane inţenirje strojništva in na ta naĉin študentom poklicno svetuje in jih obvešĉa o moţni 

zaposljivosti. 

 

Fakulteta izvaja tudi tutorstvo, in sicer na naĉin, da so na fakulteti delovne naloge visokošolskih uĉiteljev 

in sodelavcev ter zaposlenih organizirane na naĉin, da nudijo vso pomoĉ študentom. Visokošolski 

uĉitelji so študentom na razpolago po dogovoru v okviru razpisanih govorilnih  ur. Na spletni strani 

fakultete je objavljen seznam kontaktov z visokošolskimi uĉitelji in sodelavci. Fakulteta zagotavlja 

dostopnost in hitro odzivnost visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev ter zaposlenih v tajništvu fakultete za 

potrebe študentov. 

 

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) je fakulteta  pridobila v decembru 2013. Fakulteta ima 

podpisane bilateralne sporazume za mobilnost študentov, zaposlenih in visokošolskih uĉiteljev.  

 

FINI izvaja študij na daljavo s pomoĉjo Modular Object-Oriented  Dynamic Learning  Environment 

(Moodle), ki je najbolj razširjen Learning Management System (LMS) oziroma elektronsko uĉno okolje, 

in na osnovi odprtokodne tehnologije. Elektronska uĉilnica je namensko pripravljeni portal, ki podpira e-

izobraţevanje. E-uĉilnica razlikuje tri skupine uporabnikov, ki imajo razliĉne pristojnosti: študentje so v 

vlogi uĉeĉega se v e-uĉilnici, predavatelji skrbijo za vsebine predmeta, administrator(ji) skrbijo za 

vzdrţevanje uĉnega okolja, odpiranje predmetov, vkljuĉevanje uporabnikov. Standardna postavitev 

uĉilnice študentom ponuja ime predmeta, dostop do gradiv s posnetih predavanj, dostop do gradiv, ki jih 

predavatelji namenijo za študij na daljavo in za izredne študente, dostop do foruma, razliĉne povezave 

za moţnost dodatnega izobraţevanja.  

 

Moodle omogoĉa dodeljevanje pravic posameznikom in skupinam uporabnikov ter opravljanje razliĉnih 

vlog (npr. uĉitelj, tutor, administrator, izvajalec predmeta, študent itd.). Z uporabniškim imenom in 

geslom omogoĉa uveljavitev dodeljenih pravic in nudi dostop do tistih virov in podatkov, ki jih posamezni 

uporabnik potrebuje. Na tak naĉin omogoĉa posameznikom varovanje lastnih podatkov, fakulteti pa 

varovanje osebnih in zaupnih podatkov ter avtorskih pravic. 

 

Poleg naštetih,  s  strani  administratorja  postavljenih  funkcij  uĉilnic,  Moodle  omogoĉa izvajalcem 

Poleg naštetih s strani administratorja postavljenih funkcij uĉilnic, Moodle omogoĉa izvajalcem 
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predmetom, da po lastni presoji kreirajo vire kot so: strani z besedilom (npr. wiki), spletne strani  ali 

povezave na druge datoteke. Izvajalci pri posameznih predmetih lahko po lastni ţelji dodajajo tudi 

dejavnosti za študente kot so: ankete, forumi, klepeti, preizkus znanja, wikiji, slovarji, moţnost nalaganje 

datotek, ogled filmĉkov itd.  

 

FINI je v študijskem letu izdal Elaborat študija na daljavo, ki vkljuĉuje navodila za delo in tudi vzorci 

primerov. Študentom se omogoĉa tudi poslušanje in gledanje posnetkov predavanj. Snemanje je 

omogoĉeno z razliĉnimi orodji in tudi s pomoĉjo konferenĉnega sistema Adobe Vox, namenjene za 

pouĉevanje, strokovno delo in raziskovanje. Adobe Vox omogoĉa snemanje predavanj in konferenĉnih 

predavanj. Nastale posnetke je mogoĉe naloţiti kot povezavo oziroma 

v  digitalno  knjiţnico  v  okviru  Moodle (navodila dostopna tudi v Elaboratu študija na 

daljavo).  Študentje, ki  se  niso  uspeli  udeleţiti predavanj lahko kadarkoli pogledajo posnetek v spletni 

uĉilnici. Posnetki predavanj so  tudi  odliĉno orodje za študente, ki bi radi nekatere dele predavanja 

slišali veĉkrat. Tehniĉna pomoĉ je skozi celo študijsko leto zagotovljena, in sicer za študente in 

visokošolske uĉitelje in sodelavce. 

 

Za študente na daljavo je obvezna prisotnost pri predmetih, ki izvajajo laboratorijske vaje v prostorih 

FINI oziroma v visoko-tehnoloških podjetjih. Na tak naĉin fakulteta izvaja študij na daljavo v kombinirani 

obliki, ki je najbolj priporoĉljiva oblika in v skladu z mednarodnimi smernicami.  

 

Študij na daljavo oz. e-izobraţevanje ponuja veĉje priloţnost za refleksijo in za nadgrajevanje idej, veĉjo 

stopnjo nadzora študenta nad uĉnim gradivom, fleksibilnost zaradi neomejenega dostopa do uĉnih 

gradiv, bogatejšo stopnjo interaktivnosti zaradi gradiva in moţnosti, ki jih ponuja za aktivno uĉenje preko 

video konference in sodelovalnega uĉnega gradiva. Spletno uĉno okolje mora biti interaktivno in mora 

umestiti študenta v središĉe, ki ima dostop do raznovrstne oblike oddaljenih virov in komunikacijskih 

orodji tako asinhroniziranih in sinhroniziranih. 

 

Glede na naĉin izvajanja je FINI med tretjo in ĉetrto stopnjo uporabe kombiniranega naĉina 

izobraţevanja (po štiri stopenjski lestvici po Moule, 2007), in sicer gradivo preko spletnega dostopa, 

komunikacija preko telefona in spletni forumi z visokošolskimi uĉitelji in sodelavci ter drugimi študenti; 

spletno uĉenje z multimedijskimi vsebinami (video predavanja, interaktivne vaje in komunikacija z 

mentorjem, študenti, in tutorjem; kombinirano uĉenje / pouĉevanje). 

 

Analiza vpisa je dolgoroĉno ena kljuĉnih statistik, ki omogoĉa spremljanje gibanja novo-vpisanih 

študentov ter njihovega potenciala, hkrati pa je ena zanesljivejših metod spremljanja razvoja študentske 

populacije. Podatki o vpisu za posamezna študijska leta so zajeti iz vpisne dokumentacije, ki jo 

pripravlja referat. Trenutno so na voljo podatki za štiri ĉasovne toĉke. Dobljeni rezultati so predstavljeni 

tabelariĉno, kar omogoĉa pridobitev informacij o spremembah v populaciji ter s tem tudi informacij o 

morebitnih potrebnih ukrepih za izboljšanje vpisa v prihodnjih letih. 

 

V prvi letnik visokošolskega programa Inţeniring in vozila (VS) se je v študijskem letu 2011/2012 vpisalo 
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14 študentov in 58 študentov v drugi letnik po Merlih za prehode. Skupno je bilo prviĉ vpisanih na 

visokošolskem študiju 72 študentov. V študijskem letu 2012/2013 je bilo v prvi letnik prviĉ vpisanih 18 

študentov, kar nakazuje na porast v primerjavi s študijski letom 2011/2012, medtem ko se je v drugi 

letnik prviĉ vpisalo 24 študentov ter 11 študentov na podlagi napredovanja, skupno 35 študentov. Število 

prviĉ vpisanih študentov v drugi letnik na podlagi vpisa po Merilih za prehode se je v primerjavi z letom 

2011/2012 zmanjšalo. Skupno število vpisanih študentov v študijskem letu 2012/2013 je bilo 112. V 

študijskem letu 2013/2014 se je v prvi letnik prviĉ vpisalo 15 študentov, vpisan je bil 1 študent, ki je 

ponavljal letnik. V drugi letnik (vpis po Merlih za prehode) se je prviĉ vpisalo 29 študentov, 17 študentov 

je bilo vpisanih na podlagi napredovanja ter 7 študentov, ki so ponavljali letnik. V študijskem letu 

2013/2014 je bilo 53 študentov vpisanih v absolventski staţ. Skupno število vpisanih študentov je bilo 

145. V študijskem letu 2014/2015 se je na novo vpisalo 30 študentov, od tega 13 študentov v  prvi letnik, 

13 študentov neposredno v drugi letnik in 4 študentje neposredno v tretji letnik. V primerjavi s preteklimi 

študijskimi leti se je vpis zmanjšal. V študijskem letu 2015/2016 se je na novo vpisalo 83 študentov, od 

tega 22 študentov v 1. letnik, 33 študentov neposredno v 2. letnik in 28 študentov neposredno v 3. 

letnik.V obdobju od leta 2011 do 2016 se je izpisalo skupno 12 študentov. 

 

Tabela 17. Število novo vpisanih študentov 
Število novo vpisanih študentov  

 Študijsko leto 
2011/2012 

Študijsko leto 
2012/2013 

Študijsko leto 
2013/2014 

Študijsko leto 
2014/2015 

Študijsko leto 
2015/2016 

1. letnik 14 18 15 13 22 
2. letnik 58 24 29 13 33 
3. letnik / / / 4 28 
Skupaj 72 42 44 30 83 

 

 

Tabela 18. Celotno število vpisanih študentov po posameznih študijskih letih 
Celotno število vpisanih študentov po posameznih študijskih letih  

 Študijsko 
leto 

2011/2012 

Študijsko 
leto 

2012/2013 

Študijsko 
leto 

2013/2014 

Študijsko 
leto 

2014/2015 

Študijsko 
leto 

2015/2016 
1. letnik 14 18 16 15 27 

   2. letnik  58 35 55 20 43 
   3. letnik / 59 21 44 48 
Absolventski staţ / / 53 21 24 
Podaljšanje 
absolventskega staţa 

/ / / 1 / 

Skupaj 72 112 145 101 142 
Fakulteta v študijskem letu 2015/2016 ni izvajala univerzitetnega študijskega programa Inţeniring in 

vozila. 

 



Tabela 19. Analiza prehodnosti študentov posamezne generacije 

 Generacija 
2011/2012 

Generacija 
2012/2013 

Generacija 
2013/2014 

Generacija 
2014/2015 

Generacija 
2015/2016 

fk fk% fk fk% fk fk% fk fk%      fk           fk%         

Vpisani v 1. letnik 14 100 18 100 15 100  13 100     22            100 

prehodnost iz 1. v 2. letnik 11 78,6 16 88,9 7 46,7 7 53,8     11             50 

prehodnost iz 1. v 3. letnik 2 14,3 / / 1 6,7 / /       /               /     

Vpisani v 2. letnik (vpis po Merilih za prehode) 58 100 24 100 29 100  13 100     33            100 

Vpisani v 3. letnik (vpis po Merilih za prehode) / / / / / / 4 100     28            100 

prehodnost iz 2. v 3. letnik 58 100  24 100 29 100  11 84,6     33            100 

   

 

Tabela 20. Prehodnost 

Študijsko leto 
% prehodnosti iz            

1. v 2. letnik 
% prehodnosti iz            

1. v 3. letnik 
% prehodnosti iz            

2. v 3. letnik 

% prehodnosti 
iz zadnjega 

letnika v 
absolvent. staţ 

% 
skupaj 

2011/2012 78,6 14,3 100 / 96,5  

2012/2013 88,9 / 100 / 94,5 

2013/2014 46,7 6,7 100 / 76,7 

2014/2015 53,8 / 84,6 / 69,2 

2015/2016 50,0 / 100 / 75,0 

 



 

Tabela 21. Diplomanti in število let trajanja študija na dan 30. 9. 2016 

Študijsko leto vpisa 

Diplomanti v študijskem 
letu 2012/2013 

Diplomanti v študijskem letu 
2013/2014 

Diplomanti v študijskem letu 
2014/2015 

Diplomanti v študijskem letu 
2015/2016 

Število diplomantov 

Povpreĉ
no 

trajanje 
študija 

Število diplomantov 
Število 

diplomantov 

Povpreĉno 
trajanje študija 

Povpreĉno 
trajanje študija 

Povpreĉno 
trajanje študija 

Povpreĉno trajanje 
študija 

2011/2012 
Vpis v 1. letnik / / / / / / 

 

Vpis po merilih za prehode 3 1,7 8 2,4 12 3,5 
 

2012/2013 
Vpis v 1. letnik / / / / / / 

 

Vpis po merilih za prehode / / / / 4 2,3 
 

2013/2014 
Vpis v 1. letnik / / / / / / 

 

Vpis po merilih za prehode / / / / 1 2 
 

2014/2015 
Vpis v 1. letnik / / / / / / 

 

Vpis po merilih za prehode / / / / / / 
 

2015/2016 
Vpis v 1. letnik / / / / / / 

 

Vpis po merilih za prehode / / / / 1 0,7 
 

 

 

Deleţ prviĉ vpisanih ţensk v študijskem letu 2011/2012 je 4,17 %, v študijskem letu 2012/2013 je 9,52 % in se je poveĉal za veĉ kot 5 % glede na generacijo 

2011/12. Deleţ prviĉ vpisanih ţensk v študijskem letu 2013/2014 je manj kot 7 % in se je za 2 % zmanjšal glede na generacijo 2012/2013. Od skupno 30 vpisanih 

študentov v študijskem letu 2014/2015, se je vpisalo 29 moških (96,67 %) in 1 ţenska (3,33 %). Število prviĉ vpisanih ţensk v študijskem letu 2015/2016 je 6, kar 

je 7,23 %.  Gledano v primerjavi s preteklim študijskim letom se število vpisanih ţensk poveĉuje. 

  



Tabela 22. Razporeditev študentov po spolu za posamezna študijska leta      

Deleţ študentov po spolu 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/216 

Spol fk fk % fk fk % fk fk % fk fk % fk fk % 

Moški 69 95,83 38 90,48 41 93,18 29 96,67 77 92,77 

Ţenske 3 4,17 4 9,52 3 6,82 1 3,33 6 7,23 

Skupaj 72  42  44  30  83  

 

Veĉina vpisanih študentov prihaja iz obmoĉja Dolenjske in Osrednje Slovenije. Število vpisanih 

študentov iz Mestne obĉine Novo mesto se je v primerjavi s preteklimi študijskimi leti poveĉalo za skoraj 

10 %, pri ĉemer se je poveĉal tudi odstotek vpisanih študentov iz okoliških obĉin Novega mesta. 

 

Tabela 23. Razporeditev študentov po občini bivanja 
Razporeditev študentov po občini bivanja 

Način\Leto 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Občina fk fk% fk fk% fk fk% fk fk% fk fk% 

Ajdovščina 2 2,8% 1 2,4% 1 2,3% 0 0% 0 0% 

Bistrica ob 
Sotli 

1 1,4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Bled 2 2,8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Braslovče 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Breţice 2 2,8% 4 9,5% 2 4,5% 2 6,8% 2 2,4% 

Bohinj 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2,4% 

Cerklje na 
Gorenjskem 

0 0% 0 0% 0 0% 1 3,3% 1 1,2% 

Cerknica 1 1,4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Cerkno 1 1,4% 0 0% 1 2,3% 0 0% 0 0% 

Črnomelj 1 1,4% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Divača 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Dobrava- 
Polhov Gradec 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Dol pri 
Ljubljani 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Dobrepolje 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Domţale 0 0% 0 0% 1 2,3% 0 0% 0 0% 

Gorenja vas - 
Poljane 

0 0% 0 0% 
 

3 6,8% 0 0% 0 0% 

Gorišnica 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Gorje 0 0% 1 2,4% 0 0% 0 0% 0 0% 

Gornja 
Radgona 

0 0% 0 0% 1 2,3% 0 0% 0 0% 

Gornji Grad 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Grosuplje 0 0% 0 0% 1 2,3% 1 3,3% 1 1,2% 
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Hrastnik 1 1,4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Idrija 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Ilirska bistrica 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Ivančna Gorica 6 8,3% 3 7,1% 1 2,3% 0 0% 0 0% 

Izola 2 2,8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Kamnik 1 1,4% 1 2,4% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Kidričevo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Kobarid 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Kočevje 1 1,4% 1 2,4% 0 0% 0 0% 0 0% 

Komen 0 0% 1 2,4% 0 0% 0 0% 0 0% 

Koper 2 2,8% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Kostanjevica 
na Krki 

0 0% 1 2,4% 0 0% 0 0% 0 0% 

Kranj 0 0% 0 0% 1 2,3% 0 0% 3 3,6% 

Krško 4 5,5% 3 7,1% 1 2,3% 2 6,8% 5 6% 

Litija 2 2,8% 0 0% 0 0% 1 3,3% 1 1,2% 

Ljubljana 2 2,8% 0 0% 1 2,3% 4 13,3% 8 9,6 % 

Maribor 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2,4% 

Medvode 0 0% 0 0% 1 2,3% 0 0% 1 1,2% 

Metlika 1 1,4% 1 2,4% 1 2,3% 1 3,3% 1 1,2% 

Miren -
Kostanjevica  

0 0% 3 7,1% 0 0% 0 0% 0 0% 

Mirna 1 1,4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Mirna Peč 1 1,4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Nova Gorica 1 1,4% 1 2,4% 0 0% 0 0% 0 0% 

Novo mesto 23 32% 8 19% 5 11,3% 2 6,8% 14 16,9% 

Ormoţ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Piran 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Pivka 0 0% 0 0% 4 9,0% 0 0% 0 0% 

Postojna 0 0% 0 0% 1 2,3% 0 0% 0 0% 

Ptuj 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Puconci 0 0% 0 0% 0 0% 1 3,3% 0 0% 

Radovljica 2 2,8% 0 0% 0 0% 0 0% 3 3,6% 

Renče - 
Vogersko 

0 0% 0 0% 0 0% 1 3,3% 0 0% 

Ribnica 1 1,4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Rijeka 
(Hrvaška) 

0 0% 0 0% 0 0% 1 3,3% 0 0% 

Ročinj 0 0% 0 0% 1 2,3% 0 0% 0 0% 
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Semič 0 0% 1 2,4% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Sevnica 1 1,4% 3 7,1% 2 4,5% 2 6,7% 0 0% 

Slovenska 
Bistrica 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Šenčur 0 0% 0 0% 1 2,3% 0 0% 1 1,2% 

Šentjernej 2 2,8% 0 0% 0 0% 1 3,3% 1 1,2% 

Šentrupert 0 0% 2 4,8% 0 0% 1 3,3% 0 0% 

Škofja Loka 0 0% 0 0% 3 6,8% 2 6,7% 0 0% 

Škocjan 1 1,4% 0 0% 1 2,3% 0 0% 0 0% 

Šmarješke 
Toplice 

0 0% 0 0% 0 0% 1 3,3% 1 1,2% 

Tišina 0 0% 0 0% 0 0% 1 3,3% 2 2,4% 

Tolmin 1 1,4% 0 0% 0 0% 1 3,3% 1 1,2% 

Townsville 
(Avstralija) 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Trebelno-
Mokronog 

0 0% 1 2,4% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Trbovlje 0 0% 0 0% 1 2,3% 1 3,3% 3 3,6% 

Trebnje 1 1,4% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2,4% 

Turnišče 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Velike Lašče 1 1,4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Velenje 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Vipava 1 1,4% 1 2,4% 0 0% 0 0% 0 0% 

Vojnik 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,2% 

Vrhnika 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2,4% 

Zagorje ob 
Savi 

0 0% 1 2,4% 1 2,3% 0 0% 0 0% 

Ţelezniki 0 0% 0 0% 4 9,0% 1 3,3% 0 0% 

Ţiri 0 0% 1 2,4% 4 9,0% 0 0% 0 0% 

Ţuţemberk 3 4,1% 3 7,1% 0 0% 2 6,7% 1 1,2% 

Skupaj 72 100% 42 100% 44 100% 30 100% 83 100% 

 

Odstotek vpisanih študentov po merilih za prehode se v primerjavi s preteklimi študijskimi leti še vedno 

zmanjšuje in se je v primerjavi s študijskim letom 2011/2012 razpolovil. Odstotek vpisanih študentov v 1. 

letnik, ki so opravili splošno oz. poklicno maturo ostaja nespremenjen. 
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Tabela 24. Zaključena oblika srednješolskega izobraževanja 

Način zaključka srednje šole  

Način\Leto 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

  fk fk% fk fk% fk fk% fk fk % fk fk % 

Matura 3 25,0 4 22,2 5 33,3 4 13,33 18 21,69 

Poklicna 
matura 

9 75,0 14 77,8 10 66,7 14 46,67 27 32,53 

Zakljuĉni izpit 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7,23 

Skupaj 12   18   15   18     51 

 

 

Tabela 25. Število študentov z višješolsko diplomo 

Višješolska diploma  

Način\Leto 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/22016 

  fk fk% fk fk% fk fk% fk fk % fk fk % 

Višje šolska 
diploma 

60 83,33 24 57,14 29 65,91 12 40,00 26 31,33 

Visokošolska/ 
univerzitetna 

diploma 
0 0 0 0 0 0 0 0 6 7,23 

Skupaj 60   24   29   12  32  

 

5.1 OCENA PODROČJA ŠTUDENTOV IN PREDVIDENI UKREPI 

 

5.1.1 Ocena področja študentov 

 

1. Fakulteta vkljuĉuje študente v znanstveno raziskovalno in strokovno dejavnost na naĉin, da jih 

vkljuĉuje v znanstveno raziskovalne projekte. Študenti se z raziskovalnim delom seznanjajo v 

okviru priprave seminarskih in projektnih nalog ter diplomskih nalog. Predvsem diplomske naloge 

so v empiriĉnem delu izrazito aplikativne, usmerjene v reševanje konkretnih problemov v 

delovnem okolju in vsebujejo številne inovacije (patente) za podjetja, v katerih so študenti 

zaposleni. Inovacijski projekti dveh diplomantov fakultete bodo predstavljeni na Razpisu za 

najboljše inovacije GZDBK 2016. 

 

2. Študenti se lahko vkljuĉijo delovno okolje v tujini. Svoje študente fakulteta vkljuĉuje v prakse 

podjetij gospodarsko najmoĉnejših drţav sveta. Fakulteta na podlagi sklenjenega sporazuma 

omogoĉa permanentno vkljuĉevanje svojih študentov v prakse podjetij gospodarsko najmoĉnejših 
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drţav sveta (v ZDA, na Nizozemskem, Japonskem, Kitajskem, Avstraliji, v Katarju). Študenti na ta 

naĉin lahko identificirajo podjetniške potenciale, sodelujejo v znanstveno raziskovalnih projektih, 

imerzija (potopitev v tuji jezik) je oblika uĉenja, pri kateri je tuji jezik medij komunikacije in ne 

predmet pouĉevanja. Navedeno je omogoĉeno tudi diplomantom fakultete, ĉlanom Alumni kluba. 

 

3. Fakulteta študentom zagotavlja pomoĉ pri organiziranem pridobivanju znanja, spretnosti in vešĉin 

na drugih visokošolskih zavodih, zagotavlja priznavanje znanj, spretnosti in vešĉin, pridobljenih 

na drugih visokošolskih zavodih (razvidno iz zapisnikov KŠŠZ) in svetovalne storitve, povezane z 

vpisom ter informacije, povezane s študijem. Navedeno fakulteta zagotavlja v sodelovanju 

študentov z vodstvom fakultete, z referatom za študijske in študentske zadeve, z visokošolskimi 

uĉitelji in sodelavci ter z informiranjem preko spletne strani, oglasne deske in socialnih omreţij. 

 

Fakulteta je v decembru 2013 pridobila Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) in s tem 

izpolnila pogoje za realizacijo mobilnost študentov. Prvi koraki so uspešni, saj je bila v letu 2015 

bila izvedena ena mobilnost za namen študija za dobo 6 mesecev v Španiji in ena mobilnost 

visokošolskega uĉitelja za namen pouĉevanja, kar je izjemno uspešno. Študenti fakultete so 

preteţno zaposleni in mobilnost za minimalno obdobje od 3 mesece do 12 mesecev je za 

študente velik izziv. 

Mednarodne dejavnosti ne potekajo zgolj v okviru Erasmus+, fakulteta sodeluje tudi na drugih 

podroĉjih. V letu 2015 je fakulteta na podlagi dogovora z ameriškim podjetnikom iz ZDA in Trans-

Atlantic Studies Cooperative omogoĉila vkljuĉevanje študentov v prakse podjetij gospodarsko 

najmoĉnejših drţav sveta (v ZDA, na Nizozemskem, Japonskem, Kitajskem, Avstraliji, v Katarju). 

Študenti na ta naĉin identificirajo podjetniške potenciale, sodelujejo v znanstveno raziskovalnih 

projektih, prisotna je imerzija (potopitev v tuji jezik), pri kateri je tuji jezik medij komunikacije in ne 

predmet pouĉevanja.  

 

Fakulteta študente redno obvešĉa (spletna stran, neposredna e-pošta) o moţnostih pridobivanja 

mednarodnih izkušenj, z udeleţbo na programih mednarodnih izmenjav (Erasmus, Globalno 

partnerstvo, vkljuĉevanje v prakso v tujini). 

 

Fakulteta je prva fakulteta iz Slovenije, ki je ĉlanica Globalnega partnerstva v izobraţevanju, ki 

zdruţuje 55 visokošolskih institucij v 31 drţavah sveta v 5 kontinentih.  Globalno partnerstvo 

omogoĉa medsebojno sodelovanje študentov in visokošolskih uĉiteljev, sodelovanje v skupnih 

raziskovalnih projektih ter omogoĉa razvoj skupnih študijskih programov. 

 

3. Fakulteta ima vzpostavljen tutorski sistem oziroma mentorstvo v razliĉnih oblikah kot pomoĉ pri 

študiju ali druge oblike uĉnega sodelovanja vseh deleţnikov, na naĉin, da so na fakulteti delovne 

naloge visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev ter zaposlenih organizirane na naĉin, da nudijo 

pomoĉ študentom. 
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4. Število študentov na visokošolskega uĉitelja zagotavlja kakovostno izvedbo študijskega programa 

in doseganje ustreznih uĉnih izidov. Ob upoštevanju števila vpisanih študentov v študijskem letu 

2015/2016 (148) je bilo razmerje med visokošolskimi uĉitelji in sodelavci in študenti 6,16 

študentov na visokošolskega uĉitelja in sodelavca. Študenti sodelujejo pri vrednotenju in 

posodabljanju izvajanja študijskih programov posredno preko študentskih anket in neposredno s 

sodelovanjem v organih upravljanja in komisijah Senata. 

 

5. Omogoĉena je ustrezna organiziranost študentov in njihovo soodloĉanje v organih zavoda ter o 

izboljševanju kakovosti fakultete. Organ študentov fakultete je Študentski svet, ki je bil izvoljen na 

volitvah 6. 11. 2015. S Pravilnikom o organizaciji in delu Študentskega sveta je urejena 

organizacija in naĉin dela Študentskega sveta. Študentski svet vsako leto v prvi polovici oktobra 

razpiše volitve v Študentski svet in izvoli svoje predstavnike v organe upravljanja fakultete v 

okviru katerih soodloĉajo in vplivajo na izboljševanje kakovosti fakultete. Fakulteta je z namenom 

ohranjanja in rasti ravni kakovosti na spletni strani fakultete aplicirala E-knjigo pritoţb in pohval, ki 

je namenjena predvsem študentom fakultete pa tudi drugim deleţnikom. 

 

6. Zastopanost študentov v organih visokošolskega zavoda je v skladu z zakonom, opredeljene so 

njihove pristojnosti, naloge in dolţnosti v njih. Pristojnosti, naloge in dolţnosti so opredeljene v 

Statutu fakultete in v Pravilniku o delu Študentskega sveta. 

 

7. Fakulteta študentom poklicno svetuje in jih obvešĉa o zaposljivosti. Fakulteta vsakodnevno na 

spletni strani in socialnih omreţjih fakulteta objavlja prosta delovna mesta za diplomirane inţenirje 

strojništva in tudi na ta naĉin študentom poklicno svetuje ter jih obvešĉa o moţni zaposljivosti 

svojih diplomantov. 

 

8. Fakulteta spodbuja študente k pripravi plana in izvedbi obštudijskih dejavnosti, katere tudi 

finanĉno podpira. Nekatere obštudijske dejavnosti se izvajajo tradicionalno in v sodelovanju s 

Konzorcijem UNM (drugi visokošolski zavodi v regiji) z namenom tudi promocije fakultete in 

aktivnosti študentov. 

 

9. Fakulteta spremlja obremenitev študentov preko anket in z individualnimi razgovori s študenti. 

Študente z rezultati seznanjajo njihovi predstavniki v organih upravljanja fakultete, vse informacije 

so dodatno dostopne na spletni strani fakultete (samoevalvacijsko poroĉilo). 

 

10. Študenti so seznanjeni z ECTS vrednotenjem študijskih obveznosti (KT – kreditne toĉke) in so na 

zaĉetku posameznega predmeta seznanjeni z uĉnim naĉrtom in naĉini preverjanja in ocenjevanja 

znanja. Uĉni naĉrti so objavljeni na spletni strani in v e-uĉilnici, prav tako vsi interni akti.   

 

11. S sistemom vrednotenja, naĉini preverjanja in ocenjvanja ter z uĉnimi naĉrti posameznih 



 

102 
 

predmeto so študenti seznanjeni tudi na uvodnem tednu. 

 

12. Vzpostavljen je tudi Alumni klub ki je namenjen ohranjanju in krepitvi stikov med diplomanti 

katerekoli generacije in programa ter fakulteto na vseh druţbeno koristnih podroĉjih in sprejet 

Pravilnik o delovanju Alumni kluba.  

 

5.1.2 Realizacija ukrepov 

 

Tabela 26. Realizacija ukrepov v študijskem letu 2015/2016 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK Realizacija 

1 aktivna pomoĉ študentom za doloĉitev in 
realizacijo smernic za obštudijske 
dejavnosti; 

dekan, 
prodekan za 
izobraţevanje 

2015/2016 realizirano 

2 poveĉanje moţnosti vkljuĉevanja v 
nateĉaje in razpise; 

prodekan za 
znanstveno in 
raziskovalno delo 

2015/2016 delno 
realizirano 

3 obvešĉanje študentov o prostih delovnih 
mestih, zaposljivost; 

vodja referata 2015/2016 realizirano 

4 skrb za izvajanje tutorstva in mentorstva 
za študente; 

dekan, 
prodekan za 
izobraţevanje 

2015/2016 realizirano 

5 spodbujanje študentov k mobilnosti; dekan, 
prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje, 
Erasmus 
koordinator 

2015/2016 delno 
realizirano  

6 vkljuĉevanje študentov v znanstveno 
raziskovalno in strokovno dejavnost. 

dekan, 
prodekan za 
izobraţevanje in 
prodekan za 
znanstveno 
raziskovalno 
dejavnost 

2015/2016 delno 
realizirano.  
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5.1.3 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi: Akcijski načrt 

 

Ugotovljene pomanjkljivosti: 

- nezadosten obseg vkljuĉevanja študentov v znanstveno raziskovalne projekte, 

- zaradi prevladujoĉe števila izrednih študentov premajhen obseg vkljuĉevanja v mobilnost. 

 

Tabela 27. Predvideni ukrepi v študijskem letu 2016/2017 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK 

1 poveĉanje moţnosti vkljuĉevanja v nateĉaje 
in razpise; 

prodekan za znanstveno in 
raziskovalno delo in 
prodekan za izobraţevanje 

2016/2017 

2 spodbujanje študentov k mobilnosti; dekan, 
prodekan za mednarodno 
sodelovanje, prodekan za 
izobraţevanje, Erasmus 
koordinator 

2016/2017 

3 vkljuĉevanje študentov v znanstveno 
raziskovalno in strokovno dejavnost. 

dekan, 
prodekan za znanstveno 
raziskovalno delo 

2016/2017 
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6 MATERIALNI POGOJI 

 

6.1 PROSTORI IN OPREMA 

 

Fakulteta nima premoţenja v obliki nepremiĉnin, deluje v najetih prostorih na Šolskem centru Novo 

mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto, ki je eden od dveh soustanoviteljev fakultete. Po Pogodbi o 

najemu prostorov fakulteta uporablja prostore, v katerih se nahajajo: 

● referat, 

● strokovne sluţbe, 

● dekanova pisarna, 

● pisarna za visokošolske sodelavce. 

 

Poleg teh prostorov uporablja fakulteta za potrebe izvajanja izobraţevalne dejavnosti še: 

● raĉunalniška uĉilnica N1   

● raĉunalniška uĉilnica DE9 

● raĉunalniška uĉilnica N1_3, ki sprejme 22 študentov, 

● raĉunalniška uĉilnica P3, ki sprejme 22 študentov, 

● laboratorij 119, 121 

● laboratorij N1_7, ki sprejem 32 študentov 

● kalilnica 15,  

● orodjarna 05, 

● uĉilnica N1_2, ki sprejme 90 študentov, 

● uĉilnica N1_4, ki sprejme 32 študentov, 

● uĉilnica N1_5, ki sprejme 32 študentov, 

● uĉilnica N1_6, ki sprejme 32 študentov, 

● uĉilnica N2_5, ki sprejme 45 študentov, 

● uĉilnica N2_6, ki sprejme 45 študentov, 

● uĉilnica N2_7, ki sprejme 45 študentov, 

● uĉilnica N2_8, ki sprejme 45 študentov, 

● uĉilnica N2_9, ki sprejme 32 študentov, 

● sejna soba Šolskega centra. 

 

Vsi prostori za izvedbo programa so opremljeni s sodobno uĉno tehnologijo.  

 

Opremljenost laboratorijev: 

 

● Laboratorij za CAD/CAM  

Laboratorij obsega 72 m². V njem je 16 delovnih mest. Opremljen je z 18 raĉunalniki, LCD- projektorjem 

in internetno povezavo-steklena vlakna (pretoĉnost informacij je 10 Mb na sekundo). Inštaliran ima 
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operacijski sistem Windows, Office XP, ACAD 2004 (20 inštalacij) za risane naĉrtov in 3D naĉrtov ter 

CATIO V5, verzija 15, izdaja 10 v profesionalni izvedbi za projektiranje izdelkov, izraĉun nosilnosti in 

izdelavo izdelkov na CNC strojih (20 inštalacij). Na raĉunalnikih je inštalirano še nekaj aplikativnih 

programov (Fluid Sim P3-pnevmatika, Fluid Sim H-hidravlika, Cosimir EDU, itd). 

 

● Laboratorij za mehanske preizkuse 

Velikost laboratorija je 84 m². V laboratoriju je 12 delovnih mest. V laboratoriju se izvajajo preizkusi 

mehanskih karakteristik delov in naprav. 

 

Za podroĉje mehanskih preizkusov je v laboratoriju naslednja oprema: 

- stroj MFL za natezni, tlaĉni in upogibni preizkus (20, 40, 100, 200 kN); 

- stroji ZWICK za natezni preizkus (1;2,5; 5 kN) 

- stroj ŠTIBLER za natezni, tlaĉni in upogibni preizkus (0,2;10; 20 kN); 

- naprava MFL za udarno ţilavost (300 J); 

- naprava ZWICK za merjenje trdote (HV 0,2 do HV 10); 

- naprava EMCOTEST za merjenje trdote (HRB, HRC, HRF, HR15N, HR 30N, HR 45 N); 

- naprava REICHERTER za merjenje trdote (HB 0,625/1,953 do HB 2,5/187,5). 

 

● Laboratorij za metalografske preizkuse 

V laboratoriju (36 m²) se opravljajo mikroskopski preizkusi materialov in funkcionalni preizkusi delov in 

snovi za pedagoški proces. Laboratorij opravlja storitve tudi za zunanje kupce (Revoz – glavni kupec, 

TSB Breţice, TPV, Adria Mobil,  Arexa, ipd). 

 

Za podroĉje mikrografije in elektronske analize je v laboratoriju naslednja oprema: 

- naprave za izdelavo vzorcev (stroj DISCOTON-2 STRUERS za razrez, stiskalni stroj Pronto Press 

-10 STREUERS za termoplastiĉno preplastitev); 

- stroj za brušenje in poliranje ABRAMIN STREUERS; 

- naprava LectroPol-5 STRUERS za poliranje in jedkanje s kislino; 

- priprava za katodiĉno izparevanje vode JFC 1100 in JEOL za nanašanje tanjšega sloja zlata. 

 

Za podroĉje optiĉne in elektronske mikroskopije je v laboratoriju naslednja oprema: 

- optiĉni mikroskop MEALLOPLAN Leitz (po 1000 x), 

- stereo mikroskop CITOVAL Carl Zeiss Jena (po 100 x), 

- elektronski mikroskop za temeljito ĉišĉenje JSM 5310 JEOL (po 200.000 x), 

- elektronski mikroanalizator ISIS 200 OXFORD INSTRUMENTS, 

- fotoprocesor in dodatna oprema. 
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● Laboratorij za CNC tehnologijo 

Velikost laboratorija je 86 m². V laboratoriju je 12 delovnih mest. Laboratorij je na  novo opremljen z 

EMCO-stroji avstrijskega proizvajalca, in sicer s polprofesionalno struţnico tip PC TURN 125 in 

frezalnim strojem PC MILL 125 ter 6 didaktiĉnimi mesti s krmilniki Siemens in raĉunalniki, ki imajo 

programsko opremo za programiranje SINUMERIK 840 D in vizualizacijo procesa. Vsi so povezani v 

mreţo. Poleg te opreme je še produkcijska CNC-struţnica in štirje starejši CNC-stroji EMCO (dve 

struţnici in dva frezalna stroja). 

 

● Laboratorij za varjenje 

Velikost laboratorija je 112 m². V laboratoriju je 10 delovnih mest. Naprave za varjenje so:  

- varilni aparat: 1 kos; tip VPS 3000K DIGIT/W, Varstroj (MAG) 

- varilni aparat: 4 kosi, tip  VARMIG 400 DW Synergy   Struers A/S, Varstroj, (MIG) 

- varilni aparat: 1 kos,  tip VARTIG 2205AC/DC (G), Varstroj, (TIG) 

- varilni aparat: 2 kosa, tip WTU 307, Fronius (MIG-MAG) 

- varilni aparat: 1 kosi, tip  VARMIG 3500 AC/DC, Varstroj, (MIG) 

- varilni aparat: 1 kos, tip  VPS 4000 - MAG varjenje, Varstroj, (MAG) 

- varilni aparat: 1 kosi, tip  ZT28WS402 - toĉkovno varjenje, Varstroj, 

- plamensko varjenje 

- mobilna odsesovalna naprava Plymovent: 1 kos, Varstroj, 

- plazemski rezalnik Optomat L/HL93-1,5x2,0/1G/1PI: 1 kos, Varstroj,  

- miza za rezanje ECO AIR MCF-1200 z odsesovalno roko: 1 kos, Varstroj, 

- Varilna miza: 4 kosov, Varstroj, 

- Filter: 1 kos, ECO-AIR 4000 KPL, Varstroj. 

 

● Laboratorij za avtomatizacijo  

Velikost laboratorija je 42 m². V njem se nahaja 12 delovnih mest,12 raĉunalnikov s programsko 

opremo, dve pnevmatski mesti, tri elektropnevmatske table, primer regulacije temperature vode, pretoka 

ter tlaka (Festo) in tri hidravliĉne table (Kladivar). 

 

● Laboratorij za robotiko 

Velikost laboratorija je 24 m². V njem se nahaja 8 delovnih mest in 8 raĉunalnikov Robot Robotek ER IX 

s pripadajoĉo programsko opremo. 

 

● Laboratorij za toplotno obdelavo 

Za podroĉje termiĉne obdelave je v laboratoriju  kalilna peĉ s pripadajoĉo opremo za kaljenje in 

popušĉanje. Laboratorij za toplotno obdelavo se veţe na laboratorij za metalografske preizkuse in 

laboratorij za mehanske preizkuse. 

 

● Laboratorij za elektrotehniko in laboratorij za elektroniko 

Velikost laboratorija je 86 m². Laboratorij obsega 12 delovnih mest za študente in 1 delovno mesto za 
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predavatelja. Ker sta na voljo dva enaka laboratorija, je kapaciteta dvakratna. 

 

Na vsakem delovnem mestu se nahaja: 

- elektro delovna miza (ŠC Velenje), 

- napajalniki Fanuc (10 x 220 V, 2 x 380 V, 4 x 0-220 V z ustrezno zašĉito), 

- izhodi LPT1, COM konektor, TV in rado vtiĉnico, 

- osciloskop HAMEG HM 303-4, 

- enosmerni napajalnik 2 x, 

- funkcijski generator   HAMEG AM 80 21-3, 

- števec   HAMEG AM  80 30-5, 

- osebni raĉunalnik, povezan v omreţje, 

- razdelilna omarica za laboratorij, 

- kontrolorji MITSUBISHI FXO-30MR-ES 3 X. 

 

Za elektriĉne meritve (specialne izvedbe osciloskopov in ostale merilne naprave). 

Ta laboratorij ima 18 krmilnikov Siemens tipa SIMATIC S7-200, opremljenega z didaktiĉno opremo in 

didaktiĉnega robota SCORBOT. 

 

Delovno mesto študenta: 

- delovna miza 200 x 100 x 85 z napajanjem, 

- VM 310 - modul za osciloskop in dvojni Hameg instrumente z napajalnikom, 

- VM 210 - klop, zasilni izklop, FID25/0,03 A, 

- VM 110 - enofazna prikljuĉna mesta, tudi za loĉitveno napajanje, 

- VM 120 - trifazno motorsko stikalo z zašĉito, 

- VM 421 - AC 3x0-410V/3A, + DC 0-500V/3A, 

- VM 321 - AC+DC 0-250V/3A, 0-25V/5A, 

- VM 130 - enosmerno napajanje 24,5, + -12 V, 1A, 

- VM 231 - dvojno regulirano enosmerno napajanje 0-25V/0,1-3A, 

- VM 151 - raĉ. porti, RA + TV in povezave med mizami, 

- VM 151 - raĉ. porti, RA + TV in povezave med mizami. 

 

Raĉunalniška in prezentacijska oprema: v laboratoriju je povezanih v mreţo 8 raĉunalnikov, 1 glavni 

raĉunalnik, tiskalnik ter LCD- projektor. Omogoĉen je dostop do interneta. 
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Tabela 28. Splošna merilna oprema 

Naziv instrumenta Tehnični podatki Število 

povezovalne vezi bananske vezne ţice, BNC-BNC povezave, 
klipsne, krokodilĉki, merilne konice 

 

univerzalni analogni AVΩ -meter  8 

univerzalni analogni AVΩ- meter  8 

RLC- mostiĉ  2 

W-meter 1-100 W 2 

tokovne klešĉe 1-10 A 1 

nastavljivi upori Potenciometri cca 100 – 10 kΩ 16 

uporovna dekada  4 

kapacitivna dekada  4 

induktivna dekada  4 

dvokanalni osciloskop 2 x 30 MHz 4 

dvokanalni osciloskop A&D, 60 MHz 1 

frekvencmeter digitalni, 1 GHz, perioda, frekvenca 2 

funkcijski generator Sinusni, trikotni, pravokotni signal /1MHz 4 

tongenerator NF, alt, sweep, 50 kHz 2 

merilnik popaĉenja  2 

halova sonda  1 

stroboskopski merilnik vrtljajev  1 

logiĉna sonda  4 

spektralni analizator NF za tonske in omreţne frekvence 1 

eksperimentalna plošĉa za 
vezavo digitalnih vezij 

(8 bitni dajalnik logiĉnih stanj, prikazovalnik 
stanj, LED prikazovalnika-povezava s PC) 

4 

 

 

Tabela 29. Oprema za prezentacije in simulacije 

Naziv instrumenta Tehnični podatki Število 

osebni raĉunalnik PC IV, 2 GB RAM, 240 MG HDD, 16 LCD 8 

osebni raĉunalnik, prenosni PC IV, 2 GB RAM, 240 MG HDD 1 

tiskalnik injekt 1 

LCD-projektor IR, min 600 x 800 toĉk/min 1600 Im 1 

spektralni analizator VF 100 kHz-500 MHz 1 

VF Signal generator 10-1 GHz, AM, FM in sweep 1 

vobler 50 kHz-500 MHz, s harmonskim marker 
generatorjem 

1 

dvokapni osciloskop digitalni 1 x 100 MHz z instrumentacijskim 
vodilom 

1 

AD&AD vmesniki standardne izvedbe 3 

stikalna matrika  1 
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logiĉni analizator  1 

programator za PAL,GAL,EPROM, PIC in elemente (SUPER 
PRO 3) 

1 

PLC-krmilniki didaktiĉni kompleti 8 

programska oprema Test Point, Lab View, Scada  1-4 

 

 

6.2 KNJIŢNICA 

 

6.2.1 Splošni podatki o knjiţnici 

 

V letu 2014 je bilo vzpostavljeno delovanje knjiţnice fakultete, ki je vkljuĉena v omreţje COBISS in 

IZUM, prav tako je urejen dostop do elektronskih baz podatkov. Knjiţnica Fakultete za industrijski 

inţeniring je samostojna enota, locirana v knjiţnici Šolskega centra Novo mesto in zagotavlja svojim 

uporabnikom prost dostop do gradiva in informacij za potrebe izobraţevalnega in raziskovalnega 

procesa. Namenjena je študentom, pedagoškim delavcem in raziskovalcem FINI, pa tudi zunanjim 

uporabnikom. Knjiţnica FINI je polnopravna ĉlanica sistema COBISS. 

 

Temeljne naloge knjiţnice so: 

● nuditi podporo in aktivno sodelovati v izobraţevalni in raziskovalni dejavnosti ter s strokovnim 

delom in pomoĉjo novih tehnologij zagotavljati kakovostne knjiţniĉne storitve;  

● zagotavljati splošno dostopnost gradiva, informacijskih virov in storitev;  

● sodelovati v knjiţniĉnih informacijskih sistemih doma in v tujini;  

● opravljati bibliotekarsko, dokumentacijsko, informacijsko in izobraţevalno dejavnost, ki temelji 

na najnovejših spoznanjih bibliotekarske in informacijske vede;  

● zagotavljati povezovanje knjiţnice na nacionalnem nivoju;  

● sodelovati pri vzajemni katalogizaciji na nacionalnem nivoju.  

 

Knjiţnica opravlja bibliotekarsko, informacijsko in dokumentacijsko dejavnost. 

 

 

6.2.2 Prostorski pogoji, kadrovski pogoji in odpiralni čas knjiţnice 

 

Knjiţnica Fakultete za industrijski inţeniring je samostojna enota, locirana v knjiţnici Šolskega centra 

Novo mesto. Obsega 195 m² uporabne površine in prost dostop do gradiva. V knjiţnici je 30 ĉitalniških 

mest in na razpolago 6 raĉunalnikov z dostopom do svetovnega spleta. 

 

Dela in naloge vodje knjiţnice je v študijskem letu 2015/2016 kot sodelavka po pogodbi opravljala Marija 

Debevc Rakoše, univ. dipl. bibliotekar. 
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Delovni ĉas knjiţnice je od ponedeljka do ĉetrtka od 7. do 16. ure ter ob petkih od 7. do 14. ure. 

 

6.2.3 Knjiţnična zbirka 

 

Delovanje knjiţnice fakultete, ki je vkljuĉena v omreţje COBISS in IZUM, prav tako pa je urejen dostop 

do elektronskih baz podatkov, je bilo vzpostavljeno ob koncu študijskega leta 2013/2014. Knjiţniĉna 

zbirka je poslediĉno še skromna, obsega 440 enot monografskih publikacij (vkljuĉno z diplomskimi 

nalogami) in razpoloţljivo knjiţniĉno gradivo preko digitalnih baz podatkov. 

 

Razpoloţljive digitalne baze podatkov:  

 Metaiskalnik - omogoĉa hkratno iskanje po veĉ elektronskih informacijskih virih, kot so baze 

podatkov s polnimi besedili, knjiţniĉni katalogi, baze e-ĉasopisov, servisi elektronskih knjig, 

spletni iskalniki itd. Vkljuĉeni so izbrani prosto dostopni in tudi licenĉni informacijski viri, za 

katere je potrebna avtorizacija uporabnika. V Metaiskalnik je vkljuĉen povezovalnik OpenURL, 

ki uporabniku ponuja dodatne funkcije, kot so dostop do polnega besedila, dostop do podatkov 

o zalogi v knjiţnici, prenos zapisov v referenĉne servise, iskanje v spletnih iskalnikih, prikaz 

kataloga e-revij itd. 

 Google Scholar - sluţi za iskanje ĉlankov, disertacij, knjig, poroĉil itn. iz razliĉnih virov - 

zaloţnikov, arhivov odprtega dostopa, spletnih mest akademskih institucij. Iskanje poteka tudi 

po citirani literaturi.  

 JCR - Faktor vpliva (bolj znan pod angleškim izrazom Impact Factor in kratico IF) je mera, ki 

opisuje, kolikokrat so ĉlanki, objavljeni v znanstvenih revijah na podroĉjih naravoslovja in 

druţboslovja, citirani. V znanosti se faktor vpliva splošno uporablja kot objektivno merilo ugleda 

oz. pomembnosti znanstvenih revij, s tem pa tudi raziskovalcev, ki v teh revijah objavljajo. 

Rezultati so objavljeni v publikaciji Journal Citation Reports (JCR). Faktor vpliva revije za vsako 

leto se izraĉuna kot razmerje med številom citatov ĉlankov v tej in drugih indeksiranih revijah za 

dve leti prej ter številom vseh ĉlankov v reviji v tem obdobju, ki se jih v znanosti citira (torej 

recimo brez uvodnikov in pisem uredniku). Vrednost je tako povpreĉje citatov na ĉlanek v tej 

reviji za zadnji dve leti. Glede na to, da se faktor vpliva nanaša na doloĉeno obdobje, je moţno 

raĉunati faktor za poljubno ĉasovno obdobje. Uporaben je tudi za primerjavo revij znotraj oţjega 

podroĉja znanosti, saj so revije klasificirane po podroĉjih. 

 Digitalna knjiţnica Slovenije - dLib.si - Knjiţnica na spletu, ki je na voljo vsem – kadarkoli in 

kjerkoli, prek raĉunalnika ali mobilnega telefona. Do nje lahko dostopate prosto, brez vseh 

omejitev. Zbirka vsebuje pisne kulturne zaklade Slovenije, redkosti, hkrati vam omogoĉa dostop 

do aktualnih strokovnih ĉlankov in drugih celotnih besedil. 

 Evropska knjiţnica - je servis na svetovnem spletu in nudi dostop do virov 47 nacionalnih 

knjiţnic po Evropi. Viri so lahko v digitalni ali analogni obliki in vkljuĉujejo knjige, revije, 

ĉasopise, avdioposnetke ter ostalo gradivo. Portal Evropske knjiţnice omogoĉa brezplaĉno 

iskanje in ponuja zapise metapodatkov in digitalnih objektov: nekatere brezplaĉno, druge proti 

plaĉilu.  



 

111 
 

 Lokalne baze podatkov - Knjiţnica Šolskega centra Novo mesto, Mestno knjiţnica Mirana Jarca 

in Knjiţnica Fakultete za industrijski inţeniring. 

 COBISS - dostop do informacij o gradivu prispeva veĉ kot 400 slovenskih knjiţnic. 

 Vzajemna baza slovenskih knjiţnic Cobiss/opac. 

 

Uporabniki si lahko izposodijo gradivo, ki ga knjiţnica nima, iz drugih knjiţnic v Republiki Sloveniji ali iz 

tujine s posredovanjem medknjiţniĉne izposoje. 

 

V letu 2014 je fakulteta postala ĉlanica portala odprte znanosti, ki poleg obstojeĉega repozitorija 

»Digitalne knjiţnice Univerze v Mariboru« vzpostavlja OpenAIRE kompatibilne repozitorije univerz v 

Ljubljani, na Primorskem in v Novi Gorici (http://www.openscience.si/). V nacionalni portal so poleg 

vsebin iz institucionalnih repozitorijev vkljuĉene tudi vsebine iz Digitalne knjiţnice Slovenije, 

VideoLectures.NET, Arhiva druţboslovnih podatkov in Digitalne knjiţnice Ministrstva za obrambo. 

Nacionalna infrastruktura zajema njihove metapodatke in celotna besedila publikacij za potrebe 

skupnega iskanja, priporoĉanja gradiv in detekcije podobnih del. Repozitoriji omogoĉajo zbiranje in 

hranjenje elektronskih oblik zakljuĉnih del študija in objav zaposlenih na univerzah ter raziskovalnih 

podatkov. Uporabnikom iz vsega sveta so na voljo dvojeziĉne spletne in mobilne aplikacije, priporoĉilni 

sistem ter funkcionalnosti za uporabnike s posebnimi potrebami. Mobilne aplikacije delujejo na Windows 

Phoneu, Androidu in operacijskem sistemu iOS. Kompatibilnost repozitorijev univerz s priporoĉili 

OpenAIRE bo Evropski komisiji omogoĉila preverjanje izpolnjevanja doloĉil o obvezni odprti dostopnosti 

vseh objav iz sofinanciranih projektov v okvirnem programu Obzorje 2020. Repozitoriji univerz so 

povezani s COBISS.SI in SICRIS ter so vkljuĉeni v evropski portal znanstvenih magistrskih ter 

doktorskih del DART-Europe in v razliĉne direktorije, agregatorje (OpenDOAR, ROAR, BASE, WorldCat 

…) ter iskalnike. 

 

Fakulteta sodeluje v omreţju ArnesAAI, ki omogoĉa: 

 uporabnikom, da z istim uporabniškim imenom dostopajo do Arnesovih in ostalih storitev v 

slovenskem ter evropskem izobraţevalnem in raziskovalnem okolju; 

 boljše varovanje osebnih podatkov, saj se obdelava izvaja na organizaciji in ne pri ponudniku 

spletnih storitev; 

 enostavnejši dostop do storitev pri izmenjavah in sodelovanju na mednarodnih projektih; 

 uporabo istih identitet za dodalitev dostopa do brezţiĉnega omreţja Eduroam. 

 

Knjiţnica se povezuje z Narodno in univerzitetno knjiţnico, visokošolskimi in specialnimi knjiţnicami ter 

centri za znanstveno informiranje sorodnih znanstvenih podroĉij in drugimi knjiţnicami v Sloveniji v 

enotni knjiţniĉni informacijski sistem Republike Slovenije. 
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Fakulteta ima sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju s Knjiţnico Mirana Jarca Novo mesto od 8. 

3. 2010. Leta 2014 je bil sklenjen dodaten sporazum ter septembra 2015 aneks k sporazumu s Knjiţnico 

Mirana Jarca, na podlagi katerih sta fakulteta in knjiţnica zagotovili vsem študentom fakultete 

brezplaĉen vpis v ĉlanstvo knjiţnice ter študentom, zaposlenim in drugim udeleţencem izobraţevanja 

nemoten dostop do informacijskih virov, knjiţniĉnega oziroma študijskega gradiva, s katerim razpolaga 

knjiţnica. V skladu s pogodbo strokovni sodelavci pogodbenih strank medsebojno sodelujejo pri 

sprejemanju knjiţniĉnega razvoja in izobraţevanja ter skrbijo za nemoteno medsebojno informacijsko 

dejavnost. 

 

 

6.3  INFORMATIZACIJA 

 

Fakulteta je imela v študijskem letu 2015/2016 na razpolago pet raĉunalniških uĉilnic, in sicer: 

 raĉunalniška uĉilnica št. N1, ki sprejme 16 študentov, 

 raĉunalniška uĉilnica št. DE9, ki sprejme 20 študentov, 

 raĉunalniška uĉilnica št. 212, ki sprejme 16 študentov. 

 raĉunalniška uĉilnica št. P3, ki sprejeme 16 študentov in 

 raĉunalniška uĉilnica št. N1_3, ki sprejeme 16 študentov. 

 

 

6.4  FINANCIRANJE 

 

FINI ni prejemnica proraĉunskih sredstev. Viri prihodkov so šolnine in prispevki študentov, pogodbeno 

dodeljena sredstva Mestne obĉine Novo mesto ter pridobljena sredstva na domaĉih in evropskih 

razpisih. Finanĉni okvir se bo prilagajal številu in obsegu študijskih programov. 

Fakulteta redno pripravlja naĉrte za zagotavljanje finanĉnih, materialnih in drugih virov (vloţkov), 

potrebnih za delovanje zavoda za akreditacijsko obdobje, ter preverja njihovo izvajanje. 

 

 

6.5 OCENA PODROČJA MATERIALNI POGOJI IN PREDVIDENI UKREPI 

 

6.5.1 Ocena področja materialni pogoji 

 
1. Prostori in oprema, ki jih ima fakulteta na razpolago za izvajanje svoje dejavnosti, po obsegu in 

opremljenosti v celoti zadostujejo trenutnim potrebam in številu vpisanih študentov. Fakulteta ima 

dokazila o najemu prostorov in opreme. Prostori in oprema so na lokaciji sedeţa fakultete in je 

omogoĉeno nemoteno izvajanje študijskih programov ter delovanje fakultete v celoti. 

 

2. Vsem deleţnikom, še posebej študentom, je na voljo sodobna informacijsko-komunikacijska ter 
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druga uĉna tehnologija in oprema, potrebna za izvajanje študijskih programov ter strokovne in 

znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Fakulteta ima na razpolago pet raĉunalniških uĉilnic in 

laboratorije z laboratorijsko opremo. 

 

3. Knjiţnica visokošolskega zavoda zagotavlja ustrezne knjiţniĉne informacijske storitve, dostop do 

knjiţniĉnega gradiva s podroĉij študijskih programov ter znanstveno-raziskovalnih in strokovnih 

podroĉij zavoda; študijsko gradivo in elektronske baze podatkov ustrezajo vsebini in stopnji 

študijskih programov. 

 

4. Delavci v knjiţnici so ustrezno usposobljeni za svetovanje in pomoĉ študentom ter drugim 

deleţnikom. 

 

5. Prostori in oprema so primerni za študente s posebnimi potrebami. 

 

6. Fakulteta redno pripravlja naĉrte za zagotavljanje finanĉnih, materialnih in drugih virov (vloţkov), 

potrebnih za delovanje zavoda za akreditacijsko obdobje, ter preverja njihovo izvajanje. 

 

7. Sredstva so zagotovljena za vse študijske programe, ki jih fakulteta izvaja, in vse dejavnosti 

zavoda, ki so s tem povezane (znanstveno-raziskovalno in strokovno delo) ter druge podporne 

dejavnosti. 

 

 

6.5.2  Realizacija ukrepov 

 

Tabela 30. Realizacija ukrepov v študijskem letu 2015/2016 

Št. UKREPI ODGOVORNA OSEBA ROK Realizacija 

1 pridobivanje sredstev s prijavami na 
domaĉe in tuje znanstveno 
raziskovalne projekte; 

dekan, prodekan 2015/2016 delno 
realizirano 

2 poveĉanje števila knjiţniĉnega 
gradiva s podroĉij študijskih 
programov ter znanstveno-
raziskovalnih in strokovnih podroĉij 
zavoda; 

dekan, 
knjiţnica 

2015/2016 delno 
realizirano 

3 poveĉanje števila digitalnih baz 
podatkov s podroĉij študijskih 
programov ter znanstveno-
raziskovalnih in strokovnih podroĉij 

dekan, 
knjiţnica 

2015/2016 delno 
realizirano 
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zavoda; 

4 posodobitev programske opreme; dekan, 
knjiţnica 

2015/2016 delno 
realizirano 

5 vzpodbujanje visokošolskih uĉiteljev 
in sodelavcev k objavi študijskega 
gradiva in monografij. 

dekan, 
knjiţnica 

2015/2016 delno 
realizirano 

 

 

6.5.3 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi: Akcijski načrt 

 

Ugotovljene pomanjkljivosti: 

- fakulteta nima koncesijskih sredstev za izvedbo rednega študija kljub deficitarnosti študijskega 

podroĉja, 

- nezadostno število knjiţniĉnega gradiva.  

 

Tabela 31. Predlog ukrepov v študijskem letu 2016/2017 

Št. UKREPI ODGOVORNA OSEBA ROK 

1 pridobivanje sredstev s prijavami na domaĉe 
in tuje znanstveno raziskovalne projekte; 

dekan, prodekan za znanstveno 
raziskovalno delo, predstojnik 
inštituta 

2016/2017 

2 poveĉanje števila knjiţniĉnega gradiva s 
podroĉij študijskih programov ter 
znanstveno-raziskovalnih in strokovnih 
podroĉij zavoda; 

dekan, prodekan za 
izobraţevanje, 
knjiţnica 

2016/2017 

3 poveĉanje števila digitalnih baz podatkov s 
podroĉij študijskih programov ter 
znanstveno-raziskovalnih in strokovnih 
podroĉij zavoda; 

dekan, prodekan za 
izobraţevanje, prodekan za 
mednarodno raziskovalno delo, 
knjiţnica 

2016/2017 

5 vzpodbujanje visokošolskih uĉiteljev in 
sodelavcev k objavi študijskega gradiva in 
monografij. 

dekan, prodekan za znanstveno 
raziskovalno delo, prodekan za 
izobraţevanje, knjiţnica 

2016/2017 
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7 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

 

7.1   SPREMLJANJE KAKOVOSTI Z ANALIZO ANKET 

 

Fakulteta je v študijskem letu 2015/2016 izvedla naslednje ankete: 

 

Študenti: 

 anketa o zadovoljstvu z izvedbo predmeta in izvajalci 

 anketa o zadovoljstvu s fakulteto in z organizacijo študijskega procesa 

 anketa o zadovoljstvu s knjiţnico FINI Novo mesto 

 anketa o strokovni praksi  

 anketa o mednarodni mobilnosti 

 anketa o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov FINI 
 

Predavatelji in visokošolski uĉitelji: 

 anketa o zadovoljstvu predavateljev s fakulteto in organizacijo študijskega procesa 

 

Zaposleni: 

 anketa o zadovoljstvu zaposlenih na fakulteti 

 anketa o mednarodni mobilnosti 

 

Mentorji strokovne prakse v podjetjih: 

 anketa o strokovni praksi 
 

Delodajalci: 

 anketa za delodajalce na Fakulteti za industrijski inţeniring Novo mesto 
 

Primeri anketnih vprašalnikov so v prilogi 1. 
 

Izsledki anket se uporabljajo za: 

 preoblikovanje, posodabljanje in razvijanje študijskih programov; 

 izboljšanje pedagoškega dela; 

 razvoj podpornih storitev; 
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 oblikovanje mnenj Študentskega sveta v postopkih izvolitve v naziv; 

 informacije organom fakultete o splošnem stanju pedagoškega dela; 

 zagotavljanje kakovosti dela referata fakultete in 

 zagotavljanje ustreznih materialnih pogojev. 

 

Analize anket so objavljene na spletni strani fakultete v Samoevalvacijskem poroĉilu, o ĉemer so 

obvešĉeni študenti in predavatelji. Visokošolski uĉitelji in visokošolski sodelavci so z rezultati seznanjeni 

tudi na seji akademskega zbora. Zaposleni so z rezultati ankete seznanjeni tudi na kolegiju.  

 

 

7.2 ŠTUDENTSKA ANKETA O ZADOVOLJSTVU Z IZVEDBO PREDMETA IN 

IZVAJALCI 

 

Študenti so ocenjevali zadovoljstvo z izvedbo posameznega predmeta in vse visokošolske uĉitelje in 

visokošolske sodelavce, ki so sodelovali v izvajanju študijskega procesa v študijskem letu 2015/16, na 

katerega se je anketiranje nanašalo. Vsak anketirani je ocenjeval posamezni predmet in visokošolske 

uĉitelje in sodelavce, pri katerih je opravljal svoje študijske obveznosti. 

Fakulteta izvaja izredni študij v klasiĉni obliki in v obliki študija na daljavo. V študijskem letu 2015/16 so 

bile študentom posredovane ankete v elektronski obliki v izpolnjevanje po zadnjih vajah (seminarskih in 

laboratorijskih) in predavanjih. Vse ankete so bile anonimne.  

Svoje (ne)zadovoljstvo so študentje izraţali na 5-stopenjski lestvici, kjer je številĉno višja ocena 

pomenila vsebinsko ugodnejšo oceno. Najugodnejša moţna številĉna ocena je 5, najmanj ugodna pa 1. 

Na podlagi podatkov o vpisu z dne 31. 10. 2015 je bilo do odgovarjanja upraviĉenih 135 študentov 

visokošolskega strokovnega študijskega programa Inţeniring in vozila.  

Fakulteta je v študijskem letu 2015/16 izvajala visokošolski strokovni študijski program Inţeniring in 

vozila, univerzitetnega študijskega programa Inţeniring in vozila ni izvajala. 

Tabela 32. Število vpisanih študentov na dan 31. 10. 2015 

Študijski 
program 

1. letnik 2. letnik 3. letnik Absolventski 
staţ 

VS 25 40 46 24 

 

Zbirnik podatkov o zadovoljstvu s predmetom in o uspehu posameznih visokošolskih uĉiteljev in 
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sodelavcev je ponderiran na sledeĉ naĉin.  

 izraĉunano je povpreĉno število za posamezno vprašanje, za posamezni sklop vprašanj ter za 

posameznega visokošolskega uĉitelja oz. sodelavca (tj. po vseh vprašanjih seštejemo števila 

odgovorov za dotiĉnega visokošolskega uĉitelja oz. sodelavca, nato pa to vsoto delimo s 

številom vprašanj). 

 povpreĉna ocena posameznega visokošolskega uĉitelja oz. sodelavca (v Tabeli 33 so ti podatki 

v stolpcu Povpreĉna ocena) je izraĉunana kot seštevek zmnoţkov povpreĉnih ocen pri 

posameznih vprašanjih s številom odgovorov posameznega vprašanja. Ta seštevek pa je nato 

deljen s številom vseh odgovorov za posameznega visokošolskega uĉitelja oz. sodelavca 

Študentske ankete o zadovoljstvu z izvedbo predmeta in izvajalci so bile posredovane študentom na 

izrednem študiju v klasiĉni obliki in študentom študija na daljavo. Študenti so prejeli študentsko anketo 

glede na izbrano obliko študija, in sicer anketo za izvedbo predavanj/izvedbo predmeta in anketo za 

izvedbo vaj. Analiza rezultatov ankete glede zadovoljstva z izvedbo predmeta in izvajalcev bo podana 

na podlagi oblike študija. 

 

7.2.1 Analiza rezultatov ankete z izvedbo predavanj pri posameznem predmetu in 

visokošolskega učitelja oziroma sodelavca na izrednem študiju v klasični obliki 

 

Študentska anketa je sestavljena iz štirih sklopov, ki so navedeni v nadaljevanju. Študenti so ocenjevali 

predavanja in seminarske vaje. 

 

Anketa je vsebovala vprašanja o vidikih vsebine predmetov. Podana so bila v obliki naslednjih 

trditev:  

 Vsebina predmeta je ustrezna. 

 Znanje, pridobljeno pri predmetu ocenjujem kot koristno. 

 Snov pri predmetu ocenjujem kot ustrezno po obsegu. 

 Snov pri predmetu ocenjujem kot ustrezno po zahtevnosti. 

 

Vprašanje glede ustreznosti učnega gradiva pri posameznem predmetu v spletni uĉilnici. Gradivo v 

e-uĉilnici je:  

 dostopno 

 funkcionalno  

 uporabno 
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 razumljivo 

 uĉinkovito 

 enostavno za uporabo 

 pregledno 

Vprašanje o primernosti števila kreditnih točk (ECTS) pri predmetu glede na dejanski obseg 

predmeta. 

 Število kreditnih toĉk (ECTS) pri predmetu je primerno glede na dejanski obseg predmeta                     

(__ ECTS je _____ ur vašega dela). 

 

Anketirani so pedagoško delo in izvajalce predmeta ocenjevali na naĉin, da so izrazili svoje 

(ne)strinjanje z naslednjimi sedmimi trditvami:  

 Usmeritve, prejete s strani izvajalca na zaĉetku izvedbe predmeta so ustrezne. 

 Izvajalec je vzbudil zanimanje za vsebino predmeta. 

 Izvajalec ima veliko strokovnega znanja.  

 Izvajalec ima korekten odnos. 

 Izvajalec je za študente dosegljiv po e-pošti, govorilnih urah ali na drug naĉin (pravoĉasna 

odzivnost izvajalca). 

 Povratne informacije izvajalca so vsebinsko ustrezne. 

 Zaĉetek izvedbe predmeta s strani izvajalca je skladen z urnikom. 

 Zakljuĉek izvedbe predmeta s strani izvajalca je skladen z urnikom. 

 Gledano v celoti je bilo delo izvajalca ustrezno.  

Iz Tabele 33 so razvidne povpreĉne ocene glede vsebine pri posameznem predmetu. Pri anketah, kjer 

povpreĉna ocena ni podana, študenti na anketo niso odgovorili ali pa se predmet ni izvajal. 
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Tabela 33. Povprečna ocena glede vsebine pri posameznem predmetu 
  Vsebina 

predmeta je 
ustrezna. 

Znanje, 
pridobljeno 

pri predmetu 
ocenjujem 

kot koristno. 

Snov pri 
predmetu 
ocenjujem 

kot 
ustrezno po 

obsegu. 
 

Snov pri 
predmetu 
ocenjujem 

kot ustrezno 
po 

zahtevnosti. 

SKUPNA 
POVPREČNA 

OCENA 

Oznaka 
predmeta 

Število 
Odgovorov 

(n) 

pov. 
ocena 

pov. 
ocena 

pov. 
ocena 

pov. 
ocena 

 

AVTO 22 4,55 4,41 4,50 4,32 4,44 
CKP 8 4,63 4,50 3,88 4,00 4,25 
CVP 8 5,00 5,00 4,75 4,75 4,88 
EKO 17 4,64 4,36 4,43 4,57 4,50 
EKOL 8 4,38 4,00 4,00 4,25 4,16 
ELE 7 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
FIZ 7 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
GPL 7 4,43 4,71 4,43 4,71 4,57 
KEM 7 3,14 2,86 2,57 2,57 2,79 
LOG 6 4,75 3,75 4,50 4,50 4,38 
MA 10 4,83 5,00 4,50 4,67 4,75 
MAP 1 10 4,20 4,20 4,00 3,90 4,08 
MAP 2 5 4,20 4,20 4,00 3,90 4,20 
MEH 12 4,08 4,17 4,33 4,33 4,23 
MER 11 5,00 4,50 4,50 5,00 4,75 
MP 7 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
MPD 6 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 
NMS 15 4,25 4,13 3,88 3,88 4,03 
PES 6 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
PKO 19 4,37 4,47 4,53 4,53 4,47 
REI 5 4,00 4,00 3,50 4,00 3,88 
RVI 13 3,20 2,60 2,60 2,80 2,80 
STJ 1 8 4,50 4,50 4,50 4,17 4,42 
STJ 2 2 4,80 4,80 4,80 4,75 4,42 
TDOK 6 4,25 4,13 3,88 3,88 4,03 
TEH 21 4,75 4,81 4,63 4,75 4,73 
TMEH 6 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
TPI 21 4,77 4,86 4,73 4,77 4,78 
TR 9 4,89 4,56 4,78 4,78 4,75 
VIT 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

VPD 6 4,33 4,00 4,00 4,00 4,08 
SKUPAJ  4,43 4,32 4,24 4,29 4,31 

 

Študenti so ocenili, da so v povpreĉju zadovoljni z vsebino pri posamezen predmetu. Povpreĉna ocena 
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se giblje med 2,79 in 5,00, skupna povpreĉna ocena pri vseh predmetih je 4,31.  Najvišje ocenjena 

trditev je, da je vsebina predmeta ustrezna (povpreĉna ocena 4,43), najniţje ocenjena trditev je »snov 

pri predmetu ocenjujem kot ustrezno po obsegu« (povpreĉna ocena 4,24). 

Tabela 34. Povprečna ocena glede gradiva v e-učilnici pri posameznem predmetu 
Oznaka 
predmet

a 

 dostopno funkcional
no 

uporabno razumljiv
o 

učinkovi
to 

enostav
no za 

uporabo 

pregledno SKUPNA 
POVP. 

OCENA 

 Št. 
odg. 
(n) 

pov. 
ocena 

pov. 
ocena 

pov. 
ocena 

pov. 
ocena 

pov. 
ocena 

pov. 
ocena 

pov. 
ocena 

 

AVTO 22 4,68 4,59 4,64 4,73 4,50 4,64 4,77 4,65 

CKP 8 4,75 4,5 4,63 4,38 4,25 4,63 4,13 4,46 

CVP 8 4,75 4,75 4,75 4,5 4,5 4,5 4,5 4,61 

EKO 17 4,79 4,79 4,64 4,64 4,64 4,50 4,79 4,68 

EKOL 8 4,75 4,75 4,50 4,50 4,50 4,25 4,75 4,57 

ELE 7 4,00 4,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,43 

FIZ 7 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,57 

GPL 7 4,86 4,57 4,86 4,71 4,71 4,57 4,71 4,71 

KEM 7 3,86 3,71 3,57 3,14 3,57 3,43 3,57 3,55 

LOG 6 4,50 4,50 4,25 4,50 4,25 4,50 4,25 4,39 

MA 10 4,75 4,75 4,75 4,5 4,5 4,5 4,5 4,61 

MAP 1 10 4,20 3,90 4,10 3,90 3,90 4,10 4,30 4,06 

MAP 2 5 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

MEH 12 4,58 4,25 4,42 4,25 4,33 4,25 4,42 4,36 

MER 11 5,00 4,50 4,50 4,50 5,00 4,00 5,00 4,64 

MP 7 4,58 4,25 4,42 4,25 4,33 4,25 4,42 4,36 

MPD 6 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

NMS 15 4,75 4,25 4,25 4,00 4,00 3,75 3,88 4,13 

PES 6 3,67 4,67 4,67 4,67 4,33 4,67 4,67 4,48 

PKO 19 4,68 4,68 4,63 4,63 4,68 4,63 4,68 4,66 

REI 5 4,50 4,50 4,50 4,50 5,00 4,50 4,00 4,50 

RVI 13 3,00 2,60 2,60 2,40 2,40 2,60 2,40 2,57 

STJ 1 8 4,50 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,64 

STJ 2 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TDOK 6 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

TEH 21 4,56 4,75 4,88 4,88 4,94 4,88 4,81 4,81 

TMEH 6 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TPI 21 4,73 4,73 4,82 4,82 4,77 4,68 4,77 4,76 

TR 9 5,00 5,00 5,00 5,00 4,89 5,00 5,00 4,98 

VIT 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

VPD 6 4,33 4,33 4,17 4,33 4,00 4,33 4,17 4,24 
SKUPAJ  4,51 4,45 4,46 4,34 4,34 4,32 4,39 4,40 

 

Povpreĉna ocena glede ocenjevanja gradiva v spletni uĉilnici pri vseh predmetih se giblje med 2,57 in 

5,00, skupna povpreĉna ocena je 4,40. V povpreĉju so študenti najbolj zadovoljni z dostopnostjo gradiva 
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(povpreĉna ocena 4,51)  ter da je gradivo uporabno (povpreĉna ocena 4,46), najniţje ocenjena trditev je 

»enostavna za uporabo« (povpreĉna ocena 4,32). 

 

Tabela 35. Povprečna ocena glede primernosti števila kreditnih točk glede na dejanski obseg predmeta 
 Število kreditnih toĉk (ECTS) pri predmetu je primerno glede na dejanski obseg predmeta  

Oznaka 
predmeta 

Število odgovorov (n) Povpreĉna ocena 

AVTO 22 4,68 

CKP 8 3,63 

CVP 8 4,50 

EKO 17 4,50 

EKOL 8 4,36 

ELE 7 4,00 

FIZ 7 3,00 

GPL 7 4,86 

KEM 7 3,14 

LOG 6 4,00 

MA 10 4,00 

MAP 1 10 4,40 

MAP 2 5 4,40 

MEH 12 4,67 

MER 11 4,50 

MP 7 4,00 

MPD 6 4,3 

NMS 15 4,25 

PES 6 4,67 

PKO 19 4,00 

REI 5 4,50 

RVI 13 4,00 

STJ 1 8 4,67 

STJ 2 2 4,80 

TDOK 6 4,00 

TEH 21 4,69 

TMEH 6 5,00 

TPI 21 4,64 

TR 9 4,67 

VIT 2 5,00 

VPD 6 4,33 

SKUPAJ  4,34 

 

Študenti so ocenili, da je število kreditnih toĉk glede na dejanski obseg predmeta v povpreĉju primeren 

(skupna povpreĉna ocena pri vseh predmetih) je 4,34. 



Tabela 36. Povprečna visokošolskih učiteljev in sodelavcev pri posameznem predmetu 

učitelj oz. 
sodelavec 

 Usmeritve 
prejete s 

strani 
izvajalca 

na začetku 
izvedbe 

predmeta 
so 

ustrezne. 

Izvajalec 
je 

vzbudil 
zanimanj

e za 
vsebino 
predmet

a. 

 

Izvajalec 
ima veliko 
strokovne
ga znanja. 

Izvajal
ec ima 
korekt

en 
odnos 

Izvajalec je 
za 

študente 
dosegljiv 

po e-pošti, 
govorilnih 
urah ali na 
drug način 
(pravočas

na 
odzivnost 
izvajalca). 

Povratne 
informac

ije 
izvajalca 

so 
vsebinsk

o 
ustrezne

. 

Začetek 
izvedbe 
predmet

a s 
strani 

izvajalca 
je 

skladen 
z 

urnikom. 

 

Zaključe
k 

izvedbe 
predmet

a s 
strani 

izvajalca 
je 

skladen 
z 

urnikom. 

 

Gledan
o v 

celoti 
je bilo 
delo 

izvajal
ca 

ustrez
no. 

 

SKUPNA 
POVP. 
OCENA 

 št. (n)  ̅  ̅  ̅  ̅  ̅  ̅  ̅  ̅  ̅  

Predavatelj 1 
22 4,55 4,64 4,68 4,82 4,77 4,77 4,77 4,77 4,68 4,71 

Predavatelj 2 
8 4,13 4,13 4,63 4,63 4,5 4,38 4,75 4,63 4,75 4,50 

Predavatelj 3 
8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 4 
17 4,71 4,71 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,79 4,93 4,83 

Predavatelj 5 
8 4,25 4,38 4,25 4,25 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,33 

Predavatelj 6 
7 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,67 

Predavatelj 7 
7 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,22 

Predavatelj 8 
7 4,86 4,71 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,86 4,84 
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Predavatelj 9 7 3,29 2,00 4,57 3,86 3,57 3,57 3,57 3,71 3,00 3,48 

Predavatelj 10 
6 4,25 4,25 5,00 5,00 4,50 4,50 4,50 4,00 4,25 4,47 

Predavatelj 11 
10 4,25 4,38 4,25 4,25 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 4,33 

Predavatelj 12 
10 4,40 4,10 4,80 4,80 4,50 4,60 4,50 4,50 4,30 4,50 

Predavatelj 13 
5 4,13 4,13 4,63 4,63 4,5 4,38 4,75 4,63 4,75 4,50 

Predavatelj 14 
12 4,50 4,17 4,83 4,83 4,83 4,75 4,83 4,83 4,75 4,70 

Predavatelj 15 
11 5,00 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,94 

Predavatelj 16 
7 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Predavatelj 17 
6 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,667 4,67 4,67 4,67 

Predavatelj 18 
15 4,13 4,13 4,88 4,88 4,63 4,63 4,75 4,63 4,50 4,57 

Predavatelj 19 
6 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 20 
19 4,42 4,58 4,68 4,74 4,79 4,74 4,63 4,63 4,79 4,67 

Predavatelj 21 
5 4,00 3,50 3,50 4,00 4,00 4,00 5,00 4,50 3,50 4,00 

Predavatelj 22 
13 2,40 2,60 2,80 3,00 2,80 2,40 2,00 3,00 2,20 2,58 

Predavatelj 23 
8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,83 4,83 5,00 4,83 4,94 

Predavatelj 24 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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Povpreĉna ocena glede ocenjevanja visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev glede na posamezna vprašanja se giblje se giblje med 4,41 in 4,60, pri ĉemer sta 

najvišje ocenjeni trditvi, da ima izvajalec korekten odnos do študentov in da ima izvajalec veliko strokovnega znanja, najniţje ocenjena trditev je »izvajalec je 

vzpodbudil zanimanje za vsebino predmeta« (povpreĉna ocena 4,31). 

Gledano na celoten sklop vprašanj pa se ocene pri visokošolskih uĉiteljih in sodelavcih gibljejo med 2,58 in 5,00, povpreĉna ocena vseh visokošolskih uĉiteljev in 

sodelavcev je 3,78.

Predavatelj 25 
6 4,00 3,50 3,50 4,00 4,00 4,00 5,00 4,50 3,50 4,00 

Predavatelj 26 
21 4,81 4,56 5,00 5,00 4,69 4,81 4,81 4,81 4,88 4,82 

Predavatelj 27 
6 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 28 
21 4,82 4,91 5,00 5,00 4,82 4,86 4,82 4,77 4,95 4,88 

Predavatelj 29 
9 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,78 5,00 4,98 

Predavatelj 30 
2 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Predavatelj 31 
6 4,17 4,17 4,67 4,50 4,33 4,50 4,67 4,67 4,50 4,46 

 
 

4,41 4,31 4,58 4,60 4,56 4,51 4,56 4,53 4,46 3,78 



7.2.2 Analiza rezultatov ankete z izvedbo posameznega predmeta in visokošolskega 

učitelja in sodelavcih na študiju na daljavo 

 

Anketa je vsebovala vprašanja o dostopnosti do predmetov v spletni učilnici. Podana so bila v 

obliki naslednjih trditev:  

 Imam dostop do interneta in nemoteno delam brez tehniĉnih teţav.   

 Poznam osnovne vešĉine uporabe brskalnika, dela z besedilnim urejevalnikom (npr. Word), 

dela s programi za predstavitve (npr. PowerPoint) itd. 

 E-komunikacijo poznam in uporabljam brez teţav. 

 Besedno komunikacijo (pisno) poznam in uporabljam brez teţav. 

 

Anketa je vsebovala vprašanja o vidikih vsebine predmetov. Podana so bila v obliki naslednjih 

trditev:  

 Vsebina predmeta je ustrezna. 

 Znanje, pridobljeno pri predmetu ocenjujem kot koristno. 

 Snov pri predmetu ocenjujem kot ustrezno po obsegu. 

 Snov pri predmetu ocenjujem kot ustrezno po zahtevnosti. 

 

Vprašanje glede ustreznosti učnega gradiva pri posameznem predmetu v spletni uĉilnici. Gradivo v e-

uĉilnici je:  

 dostopno 

 funkcionalno  

 uporabno 

 razumljivo 

 uĉinkovito 

 enostavno za uporabo 

 pregledno 

 

Vprašanje o primernosti števila kreditnih točk (ECTS) pri predmetu glede na dejanski obseg 

predmeta. 

 Število kreditnih toĉk (ECTS) pri predmetu je primerno glede na dejanski obseg predmeta 

(__ ECTS  je _____ ur vašega dela). 
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Anketirani so pedagoško delo in izvajalce predmeta ocenjevali na naĉin, da so izrazili svoje 

(ne)strinjanje z naslednjimi sedmimi trditvami:  

 Usmeritve, prejete s strani izvajalca na zaĉetku izvedbe predmeta so ustrezne. 

 Izvajalec je vzbudil zanimanje za vsebino predmeta. 

 Izvajalec ima veliko strokovnega znanja.  

 Izvajalec ima korekten odnos. 

 Izvajalec je za študente dosegljiv po e-pošti, govorilnih urah ali na drug naĉin (pravoĉasna 

odzivnost izvajalca). 

 Povratne informacije izvajalca so vsebinsko ustrezne. 

 Zaĉetek izvedbe predmeta s strani izvajalca je skladen z urnikom. 

 Zakljuĉek izvedbe predmeta s strani izvajalca je skladen z urnikom. 

 Gledano v celoti je bilo delo izvajalca ustrezno.  

 

Tabela 37. Povprečna ocena glede dostopnosti spletne učilnice in osnovah e-komunikacije 
Oznaka 
predmeta 

 Imam 
dostop do 
interneta in 
nemoteno 
delam brez 
tehničnih 
teţav.   

Poznam 
osnovne 
veščine 
uporabe 
brskalnika, dela 
z besedilnim 
urejevalnikom 
(npr. Word), 
dela s programi 
za predstavitve 
(npr. 
PowerPoint) itd. 
 

E-
komunikacijo 
poznam in 
uporabljam 
brez teţav. 
 

Besedno 
komunikacijo 
(pisno) 
poznam in 
uporabljam 
brez teţav. 
 

SKUPNA 
POV. 
OCENA 

 Število 
odg. (n) 

Povpreĉna 
ocena 

Povpreĉna 
ocena 

Povpreĉna 
ocena 

Povpreĉna 
ocena 

 

AVTO 15 4,78 4,78 4,56 4,78 4,72 

CKP 6 4,50 4,33 4,33 4,33 4,38 

CVP 7 5,00 4,50 4,50 4,50 4,63 

EKO 7 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

EKOL 9 4,44 4,56 4,44 4,56 4,50 

ELE 11 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

FIZ 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

IKT 7 4,14 4,86 4,86 4,71 4,64 

KEM 9 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

LOG 5 4,50 5,00 5,00 4,00 4,63 

MA 8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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MAP 1 5 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

MAP 2 9 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

MEH 13 4,50 5,00 5,00 4,00 4,63 

MER 17 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

MP 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

MPD 8 5,00 5,00 5,00 4,50 4,88 

NMS 14 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

PES 3 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

PKO 12 4,67 5,00 5,00 4,83 4,88 

REI 7 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

RVI 6 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

STJ 1 9 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

STJ 2 4 5,00 5,00 5,00 4,50 4,88 

TDOK 8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TEH 16 5,00 5,00 4,75 4,75 4,88 

TMEH 9 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TPI 23 4,89 4,89 4,94 4,78 4,88 

TR 6 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

VIT 3 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

VPD 8 4,50 5,00 5,00 4,00 4,63 

SKUPAJ  4,72 4,77 4,75 4,65 4,73 

 

Študenti so ocenili, da so v povpreĉju zadovoljni z dostopnostjo pri posamezen predmetu. Povpreĉna 

ocena se giblje med 4,00 in 5,00, skupna povpreĉna ocena pri vseh predmetih je 4,72.  Najvišje 

ocenjena trditev je, da »poznam osnovne vešĉine uporabe brskalnika, dela z besedilnim urejevalnikom 

(npr. Word), dela s programi za predstavitve (npr. PowerPoint) itd.« (povpreĉna ocena 4,77), najniţje 

ocenjena trditev je »Besedno komunikacijo (pisno) poznam in uporabljam brez teţav.« (povpreĉna 

ocena 4,65). 

 

Tabela 38. Povprečna ocena glede vsebine pri posameznem predmetu 
Oznaka 
predmeta 

 Vsebina 
predmeta je 
ustrezna. 

Znanje, 
pridobljeno 
pri predmetu 
ocenjujem 
kot koristno. 

Snov pri 
predmetu 
ocenjujem 
kot ustrezno 
po obsegu. 

Snov pri 
predmetu 
ocenjujem kot 
ustrezno po 
zahtevnosti. 

SKUPNA 
POVP. 
OCENA 

 Št. odg. (n) Povpreĉna 
ocena 

Povpreĉna 
ocena 

Povpreĉna 
ocena 

Povpreĉna 
ocena 

 

AVTO 15 4,67 4,44 4,44 4,44 4,50 

CKP 6 3,83 3,83 4,00 4,00 3,92 

CVP 7 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

EKO 7 4,40 4,20 4,60 4,80 4,50 

EKOL 9 4,00 3,67 4,00 4,00 3,92 

ELE 11 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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FIZ 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

IKT 7 4,00 3,86 3,71 3,86 3,86 

KEM 9 3,80 3,80 3,80 3,40 3,70 

LOG 5 4,40 4,20 4,60 4,80 4,50 

MA 8 4,33 4,00 4,00 4,00 4,08 

MAP 1 5 4,40 4,20 4,60 4,80 4,50 

MAP 2 9 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

MEH 13 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

MER 17 4,00 4,50 4,00 4,00 4,13 

MP 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

MPD 8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

NMS 14 4,00 3,67 3,67 3,67 3,75 

PES 3 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

PKO 12 4,67 4,67 4,67 4,50 4,63 

REI 7 4,67 4,67 4,67 4,50 4,63 

RVI 6 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

STJ 1 9 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

STJ 2 4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TDOK 8 4,00 4,50 4,00 4,00 4,13 

TEH 16 4,00 4,00 4,00 4,25 4,06 

TMEH 9 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TPI 23 4,78 4,78 4,83 4,78 4,79 

TR 6 5,00 4,50 4,50 4,50 4,50 

VIT 3 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

VPD 8 4,00 4,50 4,00 4,00 4,00 

SKUPAJ  4,36 4,33 4,35 4,36 4,35 

Povpreĉna ocena glede v vsebine pri posameznem predmetu se giblje med 2,00 in 5,00, skupna 

povpreĉna ocena je 4,35. V povpreĉju so študenti najbolj zadovoljni z dostopnostjo gradiva (povpreĉna 

ocena 4,51)  ter da je gradivo uporabno (povpreĉna ocena 4,46), najniţje ocenjena trditev je »enostavna 

za uporabo« (povpreĉna ocena 4,32). 

Tabela 39. Povprečna ocena glede gradiva v e-učilnici 
Oznaka 
predmeta 

 dostopn
o 

funkcion
alno 

uporabn
o 

razumljiv
o 

učinkovit
o 

enostavn
o za 
uporabo 

pregledn
o 

Povp. 
ocena 

 Število 
Odgov
orov 
(n) 

povp. 
ocena 

povp. 
ocena 

povp. 
ocena 

povp. 
ocena 

povp. 
ocena 

povp. 
ocena 

povp. 
ocena 

 

AVTO 15 4,67 4,22 4,33 4,33 4,22 4,44 4,56 4,40 

CKP 6 4,33 3,67 3,67 3,67 3,50 4,00 3,83 3,81 

CVP 7 5,00 4,50 4,50 4,50 5,00 5,00 5,00 4,79 

EKO 7 4,80 4,20 4,60 4,40 4,60 4,40 4,00 4,43 

EKOL 9 4,56 3,89 3,89 3,89 3,56 4,00 3,78 3,94 

ELE 11 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

FIZ 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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KEM 7 4,60 3,60 3,60 3,20 2,80 3,00 3,20 3,43 

IKT 9 4,43 4,14 3,86 3,71 3,86 3,71 3,57 3,90 

LOG 5 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

MA 8 5,00 4,00 3,33 3,67 3,67 3,33 3,33 3,76 

MAP 1 5 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 

MAP 2 9 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,29 

MEH 13 4,75 4,25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,18 

MER 17 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,00 4,43 

MP 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

MPD 8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

NMS 14 4,33 4,00 4,00 3,67 4,00 4,00 3,67 3,95 

PES 3 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

PKO 12 4,83 4,17 4,33 4,67 4,33 4,33 4,33 4,43 

REI 3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

RVI 6 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

STJ 1 9 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

STJ 2 4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TDOK 8 4,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,50 4,50 4,29 

TEH 16 4,75 3,75 4,25 4,25 4,00 4,50 3,75 4,18 

TMEH 9 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TPI 23 4,94 4,78 4,78 4,83 4,78 4,72 4,72 4,79 

TR 6 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

VIT 3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

VPD 8 4,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,50 4,50 4,29 

SKUPAJ  4,69 4,40 4,40 4,36 4,34 4,41 4,35 4,42 

 

Povpreĉna ocena glede ocenjevanja gradiva v spletni uĉilnici se giblje  med 2,29 in 5,00, skupna 

povpreĉna ocena je 4,42. V povpreĉju so študenti najbolj zadovoljni z dostopnostjo gradiva (povpreĉna 

ocena 4,69)  ter da je gradivo uporabno in funkcionalno (povpreĉna ocena 4,40), najslabša ocenjena 

trditev, ki je še vedno relativno visoka je, da je gradivo uĉinkovito (povpreĉna ocena 4,34). 

 

Tabela 40. Povprečna ocena glede primernosti števila kreditnih točk glede na dejanski obseg predmeta 
Oznaka 
predmeta 

Število kreditnih toĉk (ECTS) pri predmetu je primerno glede na 
dejanski obseg predmeta (6 ECTS je 150-180 ur vašega dela). 

 Število odgovorov (n) Povpreĉna ocena 

AVTO 15 4,44 

CKP 6 3,83 

CVP 7 4,50 

EKO 7 4,40 

EKOL 9 3,56 

ELE 11 4,00 

FIZ 5 4,00 

IKT 7 3,71 
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KEM 9 3,40 

LOG 5 4,00 

MA 8 4,33 

MAP 1 5 3,00 

MAP 2 9 3,00 

MEH 13 4,75 

MER 17 4,50 

MP 5 5,00 

MPD 8 5,00 

NMS 14 4,00 

PES 3 4,00 

PKO 12 4,33 

REI 3 4,00 

RVI 6 4,50 

STJ 1 9 5,00 

STJ 2 4 5,00 

TDOK 8 4,50 

TEH 16 4,50 

TMEH 9 5,00 

TPI 23 4,56 

TR 6 4,50 

VIT 3 4,00 

VPD 8 4,50 

SKUPAJ  4,25 

 

Študenti so oceni, da je število kreditnih toĉk glede na dejanski obseg predmeta v povpreĉju primeren 

(skupna povpreĉna ocena pri vseh predmetih) je 4,25.



Tabela 41. Povprečna ocena visokošolskih učiteljev in sodelavcev pri posameznem predmetu 

učitelj oz. 
sodelavec 

 Usmeritve, 
prejete s 
strani 
izvajalca 
na začetku 
izvedbe 
predmeta 
so 
ustrezne. 

Izvajalec 
je vzbudil 
zanimanje 
za 
vsebino 
predmeta. 

 

Izvajalec 
ima veliko 
strokovnega 
znanja. 

Izvajalec 
ima 
korekten 
odnos. 

Izvajalec je 
za študente 
dosegljiv po 
e-pošti, 
govorilnih 
urah ali na 
drug način 
(pravočasna 
odzivnost 
izvajalca). 

Povratne 
informacije 
izvajalca 
so 
vsebinsko 
ustrezne. 

Začetek 
izvedbe 
predmeta 
s strani 
izvajalca 
je 
skladen z 
urnikom. 

 

Zaključek 
izvedbe 
predmeta 
s strani 
izvajalca 
je 
skladen z 
urnikom. 

 

Gledano 
v celoti 
je bilo 
delo 
izvajalca 
ustrezno
.  

 

skupna 
povp. 
ocena 

 št. (n)  ̅  ̅  ̅  ̅  ̅  ̅  ̅  ̅  ̅  

Predavatelj 1 15 4,33 4,44 4,67 4,67 4,44 4,22 4,67 4,44 4,67 4,51 

Predavatelj 2 6 3,17 3,17 3,83 3,67 3,50 3,50 3,83 3,83 3,17 3,52 

Predavatelj 3 7 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,94 

Predavatelj 4 7 4,40 5,00 4,60 4,60 4,40 4,40 4,40 4,80 4,40 4,56 

Predavatelj 5 9 3,89 3,44 4,11 3,78 4,00 3,89 4,22 4,22 3,89 3,89 

Predavatelj 6 11 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 7 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 8 7 4,00 3,71 4,43 4,14 4,2 4,00 4,57 4,57 4,00 4,19 

Predavatelj 9 9 3,20 3,20 4,60 3,80 4,20 4,00 4,60 4,40 4,00 4,00 

Predavatelj 10 5 4,33 4,00 4,67 4,67 4,33 4,33 5,00 5,00 4,33 4,52 

Predavatelj 11 8 4,33 3,67 4,67 4,67 4,00 4,67 4,67 4,67 4,00 4,37 

Predavatelj 12 5 3,00 3,00 3,00 3,50 3,00 3,50 4,00 4,00 4,00 3,44 

Predavatelj 13 9 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,33 
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Predavatelj 14 13 4,25 4,00 4,25 5,00 4,50 4,75 5,00 5,00 4,25 4,56 

Predavatelj 15 17 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 16 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 17 8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 18 14 4,33 4,00 4,67 4,67 4,33 4,33 5,00 5,00 4,33 4,52 

Predavatelj 19 3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 20 12 4,83 4,50 4,67 4,67 4,83 4,67 4,67 4,67 4,83 4,70 

Predavatelj 21 3 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Predavatelj 22 6 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Predavatelj 23 9 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 24 4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 25 8 5,00 4,50 4,50 4,50 5,00 4,50 4,50 5,00 4,50 4,67 

Predavatelj 26 16 3,75 3,75 4,25 4,00 3,50 3,50 4,50 4,75 4,25 4,03 

Predavatelj 27 9 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 28 23 4,94 4,89 5,00 5,00 4,89 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 

Predavatelj 29 6 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Predavatelj 30 3 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Predavatelj 31 8 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

  4,38 4,32 4,53 4,54 4,44 4,44 4,65 4,67 4,45 4,49 
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Povpreĉna ocena glede ocenjevanja visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev glede na posamezna 

vprašanja se giblje med 4,32 in 4,67, pri ĉemer sta najvišje ocenjeni trditvi, da je zakljuĉek izvedbe 

predmeta s strani izvajalca skladen z urnikom (povpreĉna ocena je 4,67) ter da je zaĉetek izvedbe 

predmeta s strani izvajalca skladen z urnikom (povpreĉna ocena je 4,65). Izraţeno je tudi visoko 

zadovoljstvo s korektnim odnosom do študentov ter da ima predavatelj veliko strokovnega znanja. 

 

Gledano na celoten sklop vprašanj pa se ocene pri visokošolskih uĉiteljih in sodelavcih gibljejo med 2,33 

in 5,00, povpreĉna ocena vseh visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev je 4,49.  

 

7.2.3 Analiza rezultatov ankete z izvedbo laboratorijskih vaj pri posameznem predmetu in 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev na izrednem študiju v klasični obliki in na 

študiju na daljavo 

 

Tabela 42. Povprečna ocena glede zadovoljstva z izvedbo laboratorijskih vaj pri posameznem predmetu 
Oznaka 
predmeta 

 Vsebina vaj 
je ustrezna. 

Znanje, 
pridobljeno na 

vajah ocenjujem 
kot koristno. 

Snov pri 
vajah 

ocenjujem 
kot ustrezno 
po obsegu. 

Snov pri 
vajah 

ocenjujem kot 
ustrezno po 
zahtevnosti. 

SKUPNA 
POVP. 

OCENA 

 Št. odg. (n) Povpreĉna 
ocena 

Povpreĉna 
ocena 

Povpreĉna 
ocena 

Povpreĉna 
ocena 

 

AVTO 28 4,71 4,67 4,72 4,69 4,70 

CVP 6 5,00 5,00 4,88 5,00 4,94 

ELE 8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

FIZ 6 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

IKT 16 3,72 3,32 3,58 3,73 3,59 

KEM 8 4,20 3,84 3,94 3,94 3,98 

MA 9 4,75 4,84 4,59 4,67 4,71 

MEH 11 4,82 4,727 4,82 4,73 4,77 

MER 10 5,00 4,50 5,00 4,50 4,75 

MP 8 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

NMS 15 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

REI 9 4,00 4,00 3,50 4,00 3,88 

RVI 13 4,60 4,40 4,40 4,20 4,40 

TDOK 6 5,00 5,00 5,00 3,00 4,50 

TEH 30 4,80 4,87 4,81 4,80 4,82 

TPI 32 4,81 4,84 4,79 4,81 4,81 

SKUPAJ  4,55 4,48 4,47 4,36 4,46 

 

Študenti so ocenili, da so v povpreĉju zadovoljni z vsebino laboratorijskih vaj pri posamezen predmetu. 

Povpreĉna ocena se giblje med 3,59 in 5,00, skupna povpreĉna ocena pri vseh predmetih je 4,46.  
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Najvišje ocenjena trditev je , da je vsebina vaj pri predmetu ustrezna (povpreĉna ocena 4,55), najniţje 

ocenjena trditev je snov pri predmetu ocenjujem kot ustrezno po zahtevnosti (povpreĉna ocena 4,36). 
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Tabela 43. Povprečna visokošolskih učiteljev in sodelavcev pri posameznem predmetu (laboratorijske vaje) 

Učitelj oz. 
sodelovac 

 Usmeritve, 
prejete s 
strani 
izvajalca na 
začetku 
izvedbe vaj 
so 
ustrezne. 
 

Izvajalec je 
vzbudil 
zanimanje 
za vsebino 
predmeta. 

 

Izvajalec ima 
veliko 
strokovnega 
znanja. 

Izvajalec 
ima 
korekten 
odnos. 

Izvajalec je za 
študente 
dosegljiv po 
e-pošti, 
govorilnih 
urah ali na 
drug način 
(pravočasna 
odzivnost 
izvajalca). 

Povratne 
informacije 
izvajalca so 
vsebinsko 
ustrezne. 

Začetek 
izvedbe 
predmeta 
s strani 
izvajalca 
je skladen 
z urnikom. 

 

Zaključek 
izvedbe 
predmeta 
s strani 
izvajalca 
je skladen 
z urnikom. 

 

Gledano v 
celoti je 
bilo delo 
izvajalca 
ustrezno.  

 

SKUPNA 
POVP. 
OCENA 

 št. (n)  ̅  ̅  ̅  ̅  ̅  ̅  ̅  ̅  ̅  

Predavatelj 1 28 4,72 4,71 4,79 4,86 4,62 4,71 4,76 4,69 4,74 4,49 

Predavatelj 2 6 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 3 8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 4 6 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Predavatelj 5 16 3,92 3,28 4,1 4,13 3,92 4,02 4,39 4,35 4,08 4,02 

Predavatelj 6 8 4,27 4,1 4,74 4,84 4,3 4,1 4,44 4,44 4,3 4,39 

Predavatelj 7 
/ 4,33 4,67 4,67 5,00 4,67 4,33 5,00 5,00 4,67 4,70 

Predavatelj 8 9 4,59 4,58 4,42 4,42 4,34 4,58 4,50 4,50 4,50 4,50 

Predavatelj 9 11 4,9 4,73 4,82 4,91 4,82 4,7 4,91 4,91 4,91 4,85 

Predavatelj 10 
10 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 11 8 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 



 

136 
 

 

Povpreĉna ocena glede ocenjevanja visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev glede na posamezna vprašanja se giblje med 4,58 in 4,79, pri ĉemer sta najvišje 

ocenjeni trditvi, da je zakljuĉek izvedbe predmeta s strani izvajalca skladen z urnikom (povpreĉna ocean 4,79) ter da je odnos predavatelja do študenta korekten 

(povpreĉna ocean 4,75). 

 

Gledano na celoten sklop vprašanj pa se ocene pri visokošolskih uĉiteljih in sodelavcih gibljejo med 4,00 in 5,00, povpreĉna ocena vseh visokošolskih uĉiteljev in 

sodelavcev je 4,68.  

  

Predavatelj 12 15 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 13 9 4,50 3,50 4,00 4,00 4,50 4,00 5,00 4,50 4,00 4,22 

Predavatelj 14 13 4,60 4,50 4,60 4,90 4,60 4,60 4,90 4,70 4,80 4,69 

Predavatelj 15 
6 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,89 

Predavatelj 16 30 4,73 4,82 4,64 4,82 4,45 4,55 4,73 4,82 4,73 4,70 

Predavatelj 17 
30 4,67 4,44 4,89 4,78 4,56 4,78 4,89 4,78 4,89 4,74 

Predavatelj 18 32 5,00 4,90 5,00 5,00 5,00 4,90 4,90 4,90 5,00 4,96 

Predavatelj 19 30 4,80 4,80 4,64 4,82 4,45 4,55 4,73 4,82 4,73 4,70 

  4,68 4,58 4,65 4,75 4,66 4,63 4,79 4,75 4,70 4,68 
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7.2.4 Podatki o prisotnosti na predavanjih in vajah ter ocena primernosti obsega snovi 

za posamezni predmet 

 

Spodaj prikazana Tabela 44 predstavlja rezultate, pridobljene na osnovi odgovorov na dve vprašanji v razdelku 

vprašalnika. 

 

Študentska anketa o zadovoljstvu z izvedbo predmeta in izvajalcem  

1. Prosimo vas, da ocenite stopnjo svoje prisotnosti na predavanjih/vajah: 
Moţni odgovori:  1  0-20%      2   21-40%      3   41-60%       4   61-80%      5   81-100%, 

in 

2. Snov pri predmetu se mi zdi preobseţna 

Moţni odgovori: 

1. se sploh ne strinjam s trditvijo 

2. strinjam se s trditvijo  

3. delno se strinjam s trditvijo 

4. strinjam se s trditvijo 

5. se popolnoma strinjam s trditvijo 

 
 

Tabela 44. Prisotnost študentov na organiziranih oblikah izobraževalnega dela in ocena primernosti 
obsega snovi 

OZNAKA 
PREDMETA 

PREDMET Prisotnost 
predavanja 

(%) 

Prisotnost 
vaje (LV) 

 (%) 

AVTO Avtomobilizem 83,5 95,8 

CKP Celovita kakovost in poslovna 
odličnost 

73,4 / 

CVP Celovito vzdrţevanje proizvodnje 83,0 95 

EKO Ekonomika organizacije 86,8 / 

EKOL Ekologija in obnovljivi viri 79,5 / 

ELE Elektrotehnika in elektronika 72,0 92,0 

FIZ Fizika za inţenirje 86,7 76,7 

GPL Gospodarsko pravo in lastnina 78,6 / 

IKT Informacijsko komunikacijske 
tehnologije 

87,8 94,6 

KEM Kemija 68,9 98,5 
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LOG Logistika 75,3 / 

MA Materiali 89,5 89,0 

MAP 1 Matematika z aplikacijami I 80,9 / 

MAP 2 Matematika z aplikacijami II 76,9 / 

MEH Mehatronika 76,3 82,2 

MER Meritve in merilne naprave 76,4 75,3 

MP Menedţment proizvodnje 83,6 80,9 

MPD Metodologija projektnega dela 75,6 / 

NMS Nihanje mehanskih sistemov 81,6 85,6 

PES Projektiranje energetskih sistemov za 
ekološke in poslovne prostore 

73,9 / 

REI Reinţeniring in inovacije 89,6 98,5 

RPP Razvoj proizvodov in procesov v 
avtomobilski industriji 

/ / 

RVI Računalniško vodeni inţeniring 83,9 95,7 

STJ I Strokovni tuji jezik I (ang) 98,7 / 

STJ II Strokovni tuji jezik II (ang) 93,4 / 

SIN Sočasni inţeniring 72,3 79,2 

TR Trţenje 76,9 / 

VIT Virtualne tehnologije 63,3 / 

VPD Varstvo pri delu 58,5 / 

Skupaj  79,53 88,5 

 

 

Prisotnost študentov na predavanjih se giblje med 58 % in 98 %, v povpreĉju so bila predavanja obiskana 79 %. 

V povpreĉju je udeleţba na laboratorijskih vajah 88 % . Razvidno je, da je udeleţba na laboratorijskih vajah v 

povpreĉju višja kot na predavanjih.  

 

7.2.5 Ocena rezultatov ankete o zadovoljstvu z izvedbo predmeta in izvajalci 

 

Iz analize je razvidno, da so ocene na splošno dobre. Sklepamo, da so študentje s študijem in organizacijo na 

fakulteti zadovoljni. Poroĉilo o rezultatih letošnje študentske anket kaţe na dobre ocene izvajanja študijskega 

programa na fakulteti.  

 

Najvišje ocenjene trditve pri ocenjevanju predavanj pri vseh predmetih na izrednem študiju v klasični obliki: 

 Vsebina predmeta je ustrezna (4,43). 

 Gradivo v e-uĉilnici je dostopno (4,51). 

 Gradivo v e-uĉilnici je pregledno  (4,39). 

 Znanje, pridobljeno pri predmetu ocenjujem kot koristno (4,32). 
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 Snov pri predmetu ocenjujem kot ustrezno po zahtevnosti (4,29). 

 

Povpreĉne ocene glede primernosti kreditnih toĉk glede na dejanski obseg se gibljejo med 3,00 in 5,00, gledano 

na vse predmete pa je povpreĉna ocena 4,34. 

 

Najniţje ocenjene trditve: 

 Snov pri predmetu ocenjujem kot ustrezno po zahtevnosti (4,29). 

 Snov pri predmetu ocenjujem kot ustrezno po obsegu (4,24). 

 

Najvišje ocenjeni predavatelj ima povpreĉno oceno 5,00, najniţje pa 2,58, skupna povpreĉna ocena 

vseh predavateljev je 3,79. 

 

Najvišje ocenjene trditve pri ocenjevanju z izvedbo predmetov na izrednem študiju na študiju 

na daljavo: 

 Poznam osnovne vešĉine uporabe brskalnika, dela z besedilnim urejevalnikom (npr. Word), dela s 

programi za predstavitve (npr. PowerPoint) itd. (4,77). 

 E-komunikacijo poznam in uporabljam brez teţav (4,75). 

 Imam dostop do interneta in nemoteno delam brez tehniĉnih teţav (4,72) 

 Gradivo v e-uĉilnici je dostopno (4,69) 

 Zakljuĉek izvedbe predmeta s strani izvajalca je skladen z urnikom (4,67). 

 

Povpreĉne ocene glede primernosti kreditnih toĉk glede na dejanski obseg se gibljejo med 3,00 in 

5,00, gledano na vse predmete pa je povpreĉna ocena 4,25. 

 

Najniţje ocenjene trditve: 

 Izvajalec je vzbudil zanimanje za vsebino predmeta (4,32). 

 

Najvišje ocenjeni predavatelj ima povpreĉno oceno 5,00, najniţje pa 2,33, skupna povpreĉna ocena 

vseh predavateljev je 4,49. 

 

Najvišje ocenjene trditve pri ocenjevanju z laboratorijskih vaj na izrednem študiju v klasični 

obliki in izrednem študiju na študiju na daljavo: 
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 Zaĉetek izvedbe predmeta s strani izvajalca je skladen z urnikom (4,79) 

 Zakljuĉek izvedbe predmeta s strani izvajalca je skladen z urnikom (4,75). 

 Izvajalec ima korekten odnos (4,75). 

 Usmeritve, prejete s strani izvajalca na zaĉetku izvedbe vaj so ustrezne (4,68). 

 Vsebina predmeta je ustrezna (4,55). 

 

Najniţje ocenjene trditve: 

 Snov pri vajah ocenjujem kot ustrezno po zahtevnosti  (4,36). 

Najvišje ocenjeni predavatelj ima povpreĉno oceno 5,00, najniţje pa 4,00, skupna povpreĉna ocena 

vseh predavateljev je 4,68. 

 

Relativno visoke ocene pri korektnosti odnosa predavateljev s študenti ter njihovo odzivnost po e-

pošti, govorilnih urah ali na drug naĉin,  kaţejo, da je  pedagoški pristop v povpreĉju ustrezen. 

 

Kot prednosti se poudarjajo toĉnost pri zaĉetkih in zakljuĉkih predavanj ter korekten odnos do študentov. 

Uskladitev priĉakovanj je zelo pomembna, še posebej ob dejstvu, da imamo izredne študente, ki imajo svoje 

delovne urnike zelo zapolnjene.   

 

Na podlagi rezultatov analize anket za študijsko leto 2014/2015 sta bila predlagala naslednja ukrepa: 

 Ob sodelovanju z nosilci predmetov izvesti dodatno komunikacijo za izboljšanje pripravljenost izvajalcev 

predmetov. Spodbuja in omogoĉa se vkljuĉevanje gostujoĉih ekspertov pri izvedbi predmeti. 

 Posodobitev uĉnih naĉrtov preko kateder s poudarkom na aţuriranju spiskov obvezne in dopolnilne 

literature. 

 

Oba ukrepa sta bila realizirana. 

 

Predlog ukrepov na podlagi rezultatov anketa za študijsko leto 2015/2016: 

 Ob sodelovanju z nosilci predmetov izvesti dodatno komunikacijo za izboljšanje pripravljenost izvajalcev 

predmetov. Spodbuja in omogoĉa se vkljuĉevanje gostujoĉih ekspertov pri izvedbi predmeti. 

 

Ukrep je bil realiziran z organizacijo delavnice za visokošolske uĉitelje in sodelavce ter z vkljuĉevanjem 

gostujoĉih ekspertov.  
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7.2.6 Realizacija ukrepov 
 

Tabela 45. Realizacija ukrepov v študijskem letu 2015/2016 

Št. UKREPI ODGOVORNA OSEBA ROK Realiziacija 

1 sprememba ankete v 
spletno anketo; 

KKE, 
dekan 

2015/2016 realizirano 

2 opraviti razgovore z 
visokošolskimi 
uĉitelji in sodelavci z 
oceno niţjo od 3,8 in 
analizirati razloge ter 
moţne ukrepe; 

dekan, 
prodekan za 
izobraţevanje 

2015/2016 realizirano 

3 analizirati zahtevnost 
snovi pri 
izpostavljenih 
predmetih v 
rezultatih ankete 
(ocene niţje od 3,8); 

KKE, 
dekan, 
prodekan za 
izobraţevanje 

2015/2016 realizirano 

4 analizirati ustreznost 
obsega snovi pri 
izpostavljenih 
predmetih v 
rezultatih ankete; 

KKE, 
dekan, 
prodekan za 
izobraţevanje 

2015/2016 realizirano 

5 izvedba 
izobraţevanja za 
visokošolske uĉitelje 
in sodelavce; 

dekan, prodekan 
 

2015/2016 realizirano 

6 letni razgovori z 
visokošolskimi 
uĉitelji in sodelavci. 

dekan, prodekan 
 

2015/2016 realizirano 

7 vkljuĉevanje 
gostujoĉih 
strokovnjakov 

dekan 
 

2015/2016 realizirano 
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7.2.7 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi: Akcijski načrt 

 

Tabela 46. Predlog ukrepov v študijskem letu 2016/2017 

Št. UKREPI ODGOVORNA OSEBA ROK 

1 opraviti razgovore z 
visokošolskimi uĉitelji in 
sodelavci z oceno niţjo od 3,8 
in analizirati razloge ter 
moţne ukrepe; 

dekan, 
prodekan za izobraţevanje 

2016/2017 

2 analizirati zahtevnost snovi pri 
izpostavljenih predmetih v 
rezultatih ankete (ocene niţje 
od 3,8); 

KKE, 
dekan, 
prodekan za izobraţevanje 

2016/2017 

3 analizirati ustreznost obsega 
snovi pri izpostavljenih 
predmetih v rezultatih ankete; 

KKE, 
dekan, 
prodekan za izobraţevanje 

2016/2017 

4 izvedba izobraţevanja za 
visokošolske uĉitelje in 
sodelavce; 

dekan 
 

2016/2017 

5 vkljuĉevanje gostujoĉih 
strokovnjakov 

dekan, 
prodekan za izobraţevanje 

2016/2017 

 

 

7.3 ŠTUDENTSKA ANKETA O ZADOVOLJSTVU S FAKULTETO IN Z 

ORGANIZACIJO ŠTUDIJSKEGA PROCESA 

 

Anketo o zadovoljstvu s fakulteto in organizacijo dela so študentje izpolnjevali po koncu predavanj 

v študijskem letu 2015/2016 in je zajemala ocenjevanje: 

1. primernosti prostorov za študij,  

2. delo referata,  

3. zadovoljstva z raĉunalniško opremo, 

4. zadovoljstva s spletno stranjo, 

5. organizacijo izpitov, 

6. zadovoljstva s študijem na fakulteti FINI Novo mesto. 
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Tabela 47 prikazuje stanje za študijsko leto 2015/2016, v primerjavi s študijskim letom 2012/2013, 

2013/2014 in 2014/2015. 
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Tabela 47. Zadovoljstvo s fakulteto in organizacijo dela 
VPRAŠANJA POVPREČNA OCENA 

2012/2013 
POVPREČNA OCENA 

2013/2014 
POVPREČNA OCENA 

2014/2015 
POVPREČNA OCENA 

2015/2016 
(na anketo je odgovorilo 

43 študentov) 

Primernost prostorov za študij      

Predavalnice so dovolj prostorne za študente. 4,40 4,64 4,76 4,5 

Prostor, kjer potekajo predavanja, je dovolj svetel. 4,38 4,52 4,86 4,4 

Ozvoĉenje v predavalnici je primerno. 4,03 4,22 4,69 4,08 

Avdiovizualna oprema je primerna. 4,13 4,30 4,64 4,2 

Predavanj ne moti hrup iz okolice. 4,13 4,57 4,32 4,42 

Zadovoljstvo z delom referata     

Na moja vprašanja se v referatu odzovejo aţurno. 4,80 4,43 4,72 5,0 

Zadovoljen sem z aţurnim posredovanjem 
informacij s strani referata. 

4,50 4,35 4,76 5,0 

Pri nastalih teţavah mi pomagajo najti rešitev. 4,80 4,35 4,72 5,0 

Gledano v celoti sem z delom referata zadovoljen. 4,72 4,65 4,72 5,0 

Delovni ĉas referata je ustrezen. 4,36 4,04 4,46 4,67 

Vsebina spletne strani 4,03 4,30 4,14 4,67 

Zadovoljstvo s spletno stranjo      

Preglednost spletne strani 3,71 4,39 4,03 4,17 

Uporabnost spletne strani 4,00 4,30 4,10 4,70 

Izpitni roki so predpisani dovolj pogosto. 4,63 4,35 4,24 4,58 

Predavalnice na izpitu so dovolj prostorne. 4,63 4,35 4,72 4,50 

Objava izpitnih rezultatov je aţurna. 4,18 4,17 4,38 4,50 

Gledano v celoti sem z organizacijo izpitov 
zadovoljen. 

4,47 4,43 4,48 4,50 

     

Kako zadovoljni ste s študijem na FINI Novo 
mesto? 

4,31 4,04 4,07 4,70 

POVPREČNA OCENA 4,34 4,33 4,49 4,59 
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7.3.1 Ocena rezultatov ankete o zadovoljstvu s fakulteto in z organizacijo študijskega 

procesa 

 

V povpreĉju je splošna ocena zelo dobra in se je v primerjavi s študijskem letom 2014/2015 boljša. 

Razvidno je, da nobena spraševana kategorija v študijskem letu 2015/2016 nima povpreĉne ocene 

pod 4,00. Razvidno je, da so v veĉini povpreĉne ocene pri spraševanih kategorijah boljše v 

primerjavi z lanskim študijskim letom, kakor tudi v primerjavi z predhodnimi leti. 

 

Najvišje ocenjene trditve: 

 Na moja vprašanja se v referatu odzovejo aţurno. (5,00). 

 Zadovoljen sem z aţurnim posredovanjem informacij s strani referata (5,00). 

 Pri nastalih teţavah mi pomagajo najti rešitev (5,00). 

 Gledano v celoti sem z delom referata zadovoljen (5,00). 

 Uporabnost spletne strani (4,70), 

 

Najniţje ocenjene trditve: 

 Ozvoĉenje v predavalnici je primerno. (4,08). 

 Preglednost spletne strani (4,17). 

 Avdiovizualna oprema je primerna (4,2). 

 

Najveĉji napredek glede na preteklo obdobje pri naslednjih trditvah: 

 Kako zadovoljni ste s študijem na FINI Novo mesto? (iz 4,07 na 4,70). 

 Uporabnost spletne strani (iz 4,10 na 4,70). 

 Vsebina spletne strani (iz 4,14 na 4,67). 

 

V povpreĉju je ocena o fakulteti in strokovnih sluţbah zelo dobra in se je v primerjavi s preteklimi 

študijskimi leti boljša. Celoten sklop je ocenjen bolje kot leto poprej (iz 4,49 na 4,59), kakor tudi v 

primerjavi s študijskim letom 2013/2014 (iz 4,33). Pomembno je poudariti, da smo v obravnavanem 

obdobju poveĉali deleţ študentov, s katerimi je delo preko študentskega referata komunikacijsko 

bolj intenzivno. 

 

V povpreĉju so študentje z delom referata in razmerami v predavalnicah (predavalnice, oprema) na 
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fakulteti zelo zadovoljni. 

 

Na podlagi rezultatov analize anket za študijsko leto 2014/2015 je bil predlagan naslednji ukrep: 

 V okviru obstojeĉih kapacitet vzpostaviti skupen prostor za druţenje študentov pred in 

po predavanjih, kot tudi prostor za izvedbo govorilnih ur. 

 

Predlog je bil realiziran. Skupen prostor za študente je v novih prostorih na Šolskem centru, poleg 

sejne sobe. 

 

Predlog ukrepov na podlagi rezultatov anketa za študijsko leto 2015/2016: 

 Poveĉati preglednost spletne strani, tako da se na spletno stran vzpostavi iskalnik. 

 

Predlog ni bil realiziran. Ukrep preglednost spletne strani in iskalnik se prenese v naslednje 

študijsko leto.   

 

7.3.2 Realizacija ukrepov 

 

Tabela 48. Realizacija ukrepov v študijskem letu 2015/2016 

Št
. 

UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK REALIZACIJ
A 

1 usposabljanje strokovnih delavcev v 
referatu; 

dekan 
 

2015/2016 delno 
realizirano, 
stalna naloga. 

2 v okviru obstojeĉih kapacitet vzpostaviti 
skupen prostor za druţenje študentov pred 
in po predavanjih, kot tudi prostor za 
izvedbo govorilnih ur. 

dekan  30. 9. 2016 delno 
realizirano, 
ĉitalnica kot 
skupni prostor, 
vendar ni v 
bliţini referata. 

3 Prenova spletne strani Vodja referata 2015/2016 nerealizirano 
in prenos v 
naslednjo 
študijsko leto 

4 reorganizacija študijskega procesa (urnik, 
izpitni roki). 

dekan,  
prodekan,  
vodja referata 

2015/2016 realizirano 
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7.3.3 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi: Akcijski načrt 

 

Tabela 49. Predlog ukrepov v študijskem letu 2016/2017 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK 

1 v okviru obstojeĉih kapacitet vzpostaviti skupen 
prostor za druţenje študentov pred in po predavanjih, 
kot tudi prostor za izvedbo govorilnih ur; 

dekan  2016/2017  

2 prenova spletne strani; vodja referata 30.9.2017 

3 Usposabljanje strokovnih delavcev v referatu dekan 30.9.2017 

 

 

7.4 ŠTUDENTSKA ANKETA O ZADOVOLJSTVU S KNJIŢNICO FINI NOVO 

MESTO 

 

Anketo o zadovoljstvu knjiţnico FINI Novo mesto so študentje izpolnjevali po koncu predavanj v 

študijskem letu 2015/2016 in je zajemala ocenjevanje: 

1. Zaloţenost knjiţnice s strokovnim gradivom je ustrezna. 

2. Ĉe ugotovim, da gradivo manjka, knjiţniĉarju sugeriram nakup. 

3. V knjiţnici uporabljam internet in COBISS/OPAC. 

4. Ĉeprav ne študiram na enoti v Novem mestu, mi je gradivo iz knjiţnice dostopno. 

5. Informacije o knjiţnici in dostopnem gradivu po navadi najprej preverim preko spletne 

strani. 

6. Ĉetudi iskanega gradiva v knjiţnici ni na zalogi, poskrbijo, da dobim naroĉeno gradivo. 

7. Naroĉeno gradivo dobim pravoĉasno. 

8. Ĉas izposoje knjig je ustrezno dolg. 

9. Knjiţnica je dovolj prostorna. 

10. Gradivo v knjiţnici je pregledno urejeno. 

11. Delovni ĉas knjiţnice je ustrezen. 

12. S strokovno pomoĉjo knjiţniĉarja pri izbiri gradiva sem zadovoljen. 

13. Knjiţniĉar ima korekten odnos do študentov. 

14. Strokovna podroĉja so dovolj zaloţena. 

 

Tabela 50 prikazuje stanje za študijsko leto 2015/2016 in primerjava s preteklim študijskim letom. Na 
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anketo je odgovorilo 43 anketirancev. 

Tabela 50. Zadovoljstvo s knjižnico FINI Novo mesto 

VPRAŠANJA POVPREČNA 
OCENA 

2014/2015 

POVPREČNA 
OCENA 

2015/2016 
(n=43) 

Zaloţenost knjiţnice s strokovnim gradivom je ustrezna. 3,67 3,9 

Ĉe ugotovim, da gradivo manjka, knjiţniĉarju sugeriram 

nakup. 

2 3,82 

V knjiţnici uporabljam internet in COBISS/OPAC. 4 2,67 

Ĉeprav ne študiram na enoti v Novem mestu, mi je gradivo 

iz knjiţnice dostopno. 

3 3,3 

Informacije o knjiţnici in dostopnem gradivu po navadi 

najprej preverim preko spletne strani. 

4,67 3,08 

Ĉetudi iskanega gradiva v knjiţnici ni na zalogi, poskrbijo, 

da dobim naroĉeno gradivo. 

3,67 3,00 

Naroĉeno gradivo dobim pravoĉasno. 3,75 3,3 

Ĉas izposoje knjig je ustrezno dolg. 4 3,75 

Knjiţnica je dovolj prostorna. 4 3,83 

Gradivo v knjiţnici je pregledno urejeno. 4,25 4 

Delovni ĉas knjiţnice je ustrezen. 3,75 3,5 

S strokovno pomoĉjo knjiţniĉarja pri izbiri gradiva sem 

zadovoljen. 

4,5 3,8 

Knjiţniĉar ima korekten odnos do študentov. 5 3,92 

Strokovna podroĉja so dovolj zaloţena. 3,75 3,4 

POVPREČNA OCENA 3,86 3,4 

 

 

V povpreĉju je splošna ocena ocenjena na 3,4 in je niţja kot v študijskem letu 2014/2015. 

Najvišje ocenjene trditve: 

 Gradivo v knjiţnici je pregledno urejeno (4,00). 

 Knjiţniĉar ima korekten odnos do študentov (3,92). 

 Zaloţenost knjiţnice s strokovnim gradivom je ustrezna (3,90). 

 

Najniţje ocenjene trditve: 

 V knjiţnici uporabljam internet in COBISS/OPAC (2,67). 

 Ĉetudi iskanega gradiva v knjiţnici ni na zalogi, poskrbijo, da dobim naroĉeno gradivo 

(3,00). 
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V povpreĉju je ocena o zadovoljstvu s knjiţnico ocenjena nekoliko niţje. V povpreĉju je veĉ kot 

polovica obravnavanih kategorijah ocenjenih nad 3,5. Pomembno je poudariti, da knjiţnica deluje 

dve leti ter da je gradivo dostopno preko spletne uĉilnice za vsak predmet. Poslediĉno je zmanjšan 

obisk knjiţnice ter izposoja gradiva. 

 

Komisija za Kakovost in evalvacije je na podlagi rezultatov analize anket za študijsko leto 

2014/2015 predlagala naslednji ukrep: 

 V prihodnjem študijskem letu bo potrebno poveĉati zaloţenost knjiţnice s strokovnim 

gradivom. 

 

Predlog je bil delno realiziran. Zaloţenost knjiţnice s strokovnim gradivom se je glede na 

predhodno obdobje poveĉala za 5 %. 

 

Predlog ukrepov na podlagi rezultatov anketa za študijsko leto 2015/2016: 

 V prihodnjem študijskem letu bo potrebno še poveĉati zaloţenost knjiţnice s strokovnim 

gradivom. 

Predlog je bil delno realiziran. 

 

7.4.1 Realizacija ukrepov 

 

Tabela 51. Realizacija ukrepov v študijskem letu 2015/2016 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK REALIZACIJ
A 

1 poveĉanje števila knjiţniĉnega gradiva s 
podroĉij študijskih programov ter 
znanstveno-raziskovalnih in strokovnih 
podroĉij zavoda; 

dekan, 
knjiţnica 

2015/2016 delno 
realizirano, 
prenos v 
naslednjo 
študijsko leto 

2 poveĉanje števila digitalnih baz podatkov 
s podroĉij študijskih programov ter 
znanstveno-raziskovalnih in strokovnih 
podroĉij zavoda; 

dekan, 
knjiţnica 

2015/2016 nerealizirano. 
Prenos v 
naslednjo 
študijsko leto 

 

 

 

7.4.2 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi: Akcijski načrt 
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Tabela 52. Predlog ukrepov v študijskem letu 2016/2017 

Št. UKREPI ODGOVORNA OSEBA ROK 

1 poveĉanje števila knjiţniĉnega gradiva s 
podroĉij študijskih programov ter 
znanstveno-raziskovalnih in strokovnih 
podroĉij zavoda; 

dekan, 
knjiţnica, prodekan za 
izobraţevanje, prodekan za 
znanstveno-raziskovalno delo 

30.9.2017 

2 poveĉanje števila digitalnih baz podatkov s 
podroĉij študijskih programov ter 
znanstveno-raziskovalnih in strokovnih 
podroĉij zavoda; 

dekan, 
knjiţnica, prodekan za 
izobraţevanje, prodekan za 
znanstveno-raziskovalno delo 

30.9.2017 

 

 

7.5 ANKETA O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI STROKOVNE PRAKSE 

 

Strokovna praksa se opravlja v gospodarski ali negospodarski organizaciji primerni študijskemu  

programu. 

 

Program prakse je zasnovan v skladu z vsebinskimi podroĉji programa Inţeniring in vozila: 

 tehnologije, 

 materiali, 

 projektiranje, 

 avtomobilizem, 

 gospodarjenje z okoljem, 

 informatika in komunikacije, 

 gospodarsko pravo in lastnina, 

 logistika, 

 trţenje, proizvodnja, tehnologije in razvoj, 

 poslovno komuniciranje in odnosi, 

 kakovost in poslovna odliĉnost, 

 vzdrţevanje naprav, 

 varstvo pri delu. 

 

Cilj strokovne prakse je: 

 razvoj splošnih in predmetno-specifiĉnih kompetenc  

 spoznavanje znaĉilnosti delovanja in organiziranja poslovnega okolja ter timskega dela, 

 usposabljanje za vodenje dokumentacije in poroĉanje, 

 spoštovanje moralno etiĉnih vrednot v odnosu in odgovornosti do dela in sodelavcev, 
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 ustvarjanje zaposlitvenih moţnosti za študenta, 

 izoblikovanje študentovih usmeritev za bodoĉe zaposlitve, 

 pridobivanje delovnih navad in poslovnih vešĉin, 

 ustvarjanje mreţe poslovnih stikov, 

 dvig prepoznavnosti študenta in fakultete med izvajalci prakse, 

 vzpostavitev sodelovanja z gospodarskimi in negospodarskimi subjekti, 

 prenos teoretiĉnih spoznanj v prakso. 

 

Študent po konĉani praksi izdela pisno poroĉilo o strokovni praksi, v obsegu od 10 do 20 strani, v 

katerem predstavi doloĉen problem, izziv, aktivnost ali projekt iz organizacije, ki ga je spoznal in v 

katerem je bil udeleţen, ali ki je povezan z njegovim delom v organizaciji.  

 

Anketa o organizaciji in izvedbi strokovne prakse so študenti in mentorji izpolnjevali po konĉani strokovni 

praksi.  

 

Na fakulteti so preteţno vpisani študenti, ki so zaposleni in uveljavljajo delovne izkušnje za priznavanje 

strokovne prakse. V študijskem letu 2015/2016 so strokovno prakso opravljali štirje študenti 3. letnika. 

Strokovna praksa je potekala 360 delovnih ur oz. 45 delovnih dni strnjeno in neposredno v delovnem 

okolju razliĉnih gospodarskih druţb. 

 

Tabela 53. Pregled realizacije strokovne prakse v študijskem letu 2015/2016 

 Število 

študenti na strokovni praksi 4 

delovne organizacije, ki so sprejele študente na strokovno prakso 4 

mentorji strokovne prakse 4 

 

 

Tabela 54. Delovne organizacije, v katerih so študenti opravljali strokovno prakso 
Organizacija 

TPV trţenje in proizvodnja opreme vozil d.o.o. 

ERO Projekt d.o.o. 

KOVIS d.o.o. 

TELKOM d.o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.1 Analiza ankete o strokovni praksi za študente 
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Tabela 55. Anketa o strokovni praksi za študente 
 

VPRAŠANJA 
Študijsko leto 

2015/2016 

  

V ĉasu delovne prakse sem osmislil in uporabil teoretiĉna znanja, 
pridobljena med študijem. 

4,5 

Spoznal sem:  

 vrsto dejavnosti podjetja 5 

 poloţaj podjetja v okolju 5 

 organiziranost podjetja 4,5 

 materialne in kadrovske pogoje za delo podjetja 4,25 

 razliĉna delovna mesta in zahtevnost znanj za opravilo le-
teh 

5 

V ĉasu delovne prakse sem se vkljuĉeval v konkretno delo. 5 

Omogoĉeno mi je bilo sodelovanje pri timskem delu 5 

Navadil sem se na delovno disciplino in odgovorno opravljanje nalog. 4,75 

Navadil sem se na kulturo delovnega okolja in pravila obnašanja v 
podjetju. 

5 

Spoznal in navadil sem se predpisane dokumentacije prisotnosti na 
delu. 

4,5 

Seznanil sem se z informacijskim sistemom podjetja. 4 

Sodeloval sem pri pripravi projektov. 4 

Pri izvajalcu prakse nisem imel teţav v zvezi z delovno prakso. 5 

Sodelovanje z mentorjem pri izvajalcu je bilo strokovno, pouĉno  in 
korektno. 

4,75 

Sodelovanje z nosilcem delovne prakse na fakulteti je bilo strokovno, 
pouĉno  in korektno. 

4,75 

SKUPAJ 4,67 

 

V povpreĉju je splošna ocena 4,67, kar je višje od povpreĉja. 

 

V povpreĉju je ocena o zadovoljstvu z izvedbo strokovne prakse ocenjena zelo dobro. V povpreĉju je 

veĉ kot polovica obravnavanih kategorijah ocenjenih nad 4,5.  

 

7.5.2 Analiza ankete o strokovni praksi za mentorje 

 

Anketa o strokovni praksi za mentorje je razdeljena na dva dela in zajema: 

 delo študenta 

 delo mentorja 

 

 

Tabela 56. Stališča mentorjev glede dela študentov na strokovni praksi 
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A. DELO ŠTUDENTA 

Študijsko leto 
2015/2016 

V ĉasu delovne prakse je študent spoznal: 
 

 vrsto dejavnosti podjetja 5 

 poloţaj podjetja v okolju 4,5 

 organiziranost podjetja 4,5 

 materialne in kadrovske pogoje za delo podjetja 4,25 

 pristope in rezultate uspešnosti poslovanja podjetja 4 

 razliĉna delovna mesta in poklice 4,5 

 izdelavo operativnih projektnih nalog s podroĉja organizacije in 
priprave zagotavljanja celovite kakovosti delovnih procesov 

4,25 

Sodeloval je pri pripravi projektov. 4 

SKUPAJ 4,38 

 

 

Tabela 57. Stališča mentorjev glede njihovega dela s študenti na strokovni praksi 
 

B. DELO MENTORJA 
Študijsko leto 

2015/2016 

Spoznal in navadil sem se predpisane dokumentacije prisotnosti pri 
delu 

4,67 

Seznanil sem se z informacijskim sistemom podjetja. 4,67 

Sodeloval sem pri pripravi projektov. 4,67 

Pri izvajalcu prakse nisem imel teţav v zvezi z delovno prakso. 4,67 

Sodelovanje z mentorjem pri izvajalcu je bilo strokovno, pouĉno in 
korektno. 

5 

Sodelovanje z nosilcem delovne prakse na fakulteti je bilo strokovno, 
pouĉno  in korektno. 

4 

Menim, da je v podjetju dovolj moţnosti za opravljanje delovne 
prakse na predvidenih podroĉjih. 

4,67 

Menim, da je sodelovanje s fakulteto dobro. 5 

Menim, da je termin delovne prakse dobro izbran. 5 

Kakšno oceno bi prisodil celotnemu projektu delovne prakse. 4,3 

* Pri izvajanju mentorstva sem koristil naslednjo literaturo: / 

Pri izvajanju mentorstva sem koristil naslednjo literaturo: / 

Za izboljšanje kakovosti delovne prakse predlagam: / 

Moji predlogi za izboljšanje kakovosti delovne prakse so: / 

SKUPAJ 4,67 

 

V povpreĉju je splošna ocena 4,67, kar je višje od povpreĉja. 

V povpreĉju je ocena o zadovoljstvu dela študentov na strokovni praksi ocenjena zelo dobro. V 

povpreĉju je veĉ kot polovica obravnavanih kategorijah ocenjenih nad 4,67.  
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Tabela 58. Realizacija ukrepov v študijskem letu 2015/2016 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK Realizacija 

1 izobraţevanje mentorjev; nosilec predmeta 
Strokovna praksa 

2015/2016 Delno realizirano. 
Mentorji se 
izobraţevali v 
okviru lastnega 
podjetja 

2 posodobitev ankete o strokovni praksi; nosilec predmeta 
Strokovna praksa 

2015/2016 Realizirano. 

3 obiskovanje študentov na praksi. nosilec predmeta 
Strokovna praksa 

2015/2016 Realizirano. 

 

Predlog ukrepov v študijskem letu 2015/2016: 

- izobraţevanje mentorjev,  

- obiskovanje študentov na praksi in 

- posodobitev ankete o strokovni praksi za mentorje. 

 

7.6 ANKETA O ZADOVOLJSTVU PREDAVATELJEV S FAKULTETO IN 

ORGANIZACIJO ŠTUDIJSKEGA PROCESA 

 

Anketo o zadovoljstvu visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev s fakulteto in organizacijo študijskega 

procesa so predavatelji izpolnjevali po koncu predavanj v študijskem letu 2015/2016 in je zajemala 

ocenjevanje: 

1. zadovoljstvo z moţnostjo usposabljanja in pripravljenost po dodatnem usposabljanju,  

2. zadovoljstvo z delom in organizacijo študijskega procesa na FINI Novo mesto, 

3. zadovoljstvo z delom referata in razmerami v predavalnicah na FINI Novo mesto. 

 

V študijskem letu 2015/2016 je v procesu delovanja fakultete sodelovalo skupaj 25 visokošolskih 

uĉiteljev in sodelavcev, na anketo pa je skupno odgovorilo 17 visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev, kar 

predstavlja 68 % odgovorov. 

 

Ugotavljamo, da 53 %visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev na fakulteti pouĉevanje predstavlja njihovo 

primarno dejavnost. 
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Graf 1. Prevladujoči delež poučevanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev 

 
 

Najveĉ visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev pouĉuje od 1 do 5 let (35 %), medtem ko ostalih 65 % 

visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev pouĉuje od 6 do veĉ kot 20 let. Le 6 % visokošolskih uĉiteljev in 

sodelavcev na fakulteti pouĉuje od 6 do 10 let. Visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev, ki pouĉuje od 11 

do 15 let je 18 %, v enakem obsegu je tudi odstotek uĉiteljev, ki pouĉujejo od 16 do 20 let. Na fakulteti 

beleţimo 23 % visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev, ki pouĉujejo veĉ kot 20 let. 

 

Graf 2. Število let poučevanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev na fakulteti 

 
 

Povpreĉna ocena zadovoljstva predavateljev z moţnostjo usposabljanja je 4,26 (iz 4,21), pri ĉemer je 

potrebno izpostaviti, da veĉina visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev ţeli s fakulteto aktivno sodelovati pri 

razvoju novih visokošolskih študijskih programov (povpreĉna ocena 4,65). Rezultati ankete kaţejo, da je 

v povpreĉju veĉina visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev mnenja, da je izpopolnjevanje na podroĉju 

pedagoškega dela zelo pomembno. V povpreĉju je povpreĉna ocena o dodatnem usposabljanju na 

fakulteti v študijskem letu 2015/2016 za namen pouĉevanja niţja kot leto poprej (3,59).  

da 
53% 

ne 
47% 

Ali je poučevanje vaše primarno delo? 

35% 

6% 

18% 

18% 

23% 

Koliko let že poučujete?  

Od 1 do 5 let.

Od 6 do 10 let.

Od 11 do 15 let.

Od 16 do 20 let.

Več kot 20 let.
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Tabela 59. Povprečna ocena zadovoljstva visokošolskih učiteljev in sodelavcev z možnostjo 
usposabljanja 
 POVPREČNA 

OCENA 2013/2014 

POVPREČNA 

OCENA 2014/2015 

POVPREČNA 

OCENA 2015/2016 

Z uporabo raznolikih naĉinov in metod 

dela znam doseĉi, da si udeleţenci 

pridobijo ustrezne kompetence doloĉene v 

uĉnem naĉrtu. 

4,25 4,25 4,53 

S fakulteto ţelim aktivno sodelovati pri 

razvoju novih visokošolskih študijskih 

programov. 

4 4,2 4,65 

Izpopolnjevanje na podroĉju pedagoškega 

dela se mi zdi zelo pomembno. 

4,08 4,5 4,29 

Fakulteta mi je v tem študijskem letu 

omogoĉila dovolj dodatnih usposabljanj za 

pouĉevanje. 

2,5 3,89 3,59 

Skupna povprečna ocena 3,7 4,21 4,26 

 

 

Rezultati ankete so pokazali, da si 32 % visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev fakultete ţeli dodatno 

usposabljanje na strokovnem podroĉju, kar 50 % pa si ţeli dodatnega usposabljanja tako na 

pedagoško-andragoškem kot na strokovnem podroĉju. 

 

Graf 3. Področje usposabljanja 

 
Podroĉja, na katerem bi visokošolski uĉitelji in sodelavci na fakulteti potrebovali najveĉ dodatnega 

znanja so enakomerno porazdeljena, pri ĉemer si najveĉ visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev ţeli 

dodatna znanja iz sodobnih oblik in metod pouĉevanja in uĉenja (24%), sledijo podroĉja individualizacije 

in diferenciacije izobraţevalnega procesa (15 %), uporaba sodobnih virov znanja(15%) ter napotki za 

pripravo dispozicije diplomskega dela in izvajanje mentorstva študentom pri pisanju diplomske naloge 

(15%).  

50% 

32% 

18% 

0% 

Področje usposabljanja  
Na pedagoško-andragoškem in
strokovnem področju.

Predvsem na strokoven
področju.

Predvsem na pedagoško-
andragoškem področju.

Ne zanima me dodatno
usposabljanje na FINI Novo
mesto.
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Graf 4. Področja na katerem bi visokošolski učitelji in sodelavci fakultete potrebovali največ dodatnega 
znanja 

 
Zadovoljiv je podatek, da si 65 % visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev na fakulteti ţeli dodatnega 

usposabljanja »veĉ dni v študijskem letu«. Le 10 % visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev na fakulteti si 

ne ţeli dodatnega usposabljanja. 

 

Graf 5. Čas dodatnega usposabljanja 

 
 

V Tabeli 60 so prikazane povpreĉne ocene, kjer so visokošolski uĉitelji in sodelavci ocenjevali 

zadovoljstvo z delom fakultete. Povpreĉna ocena zadovoljstva je 3,64 in je niţja v primerjavi s preteklim 

študijskim letom, pri ĉemer so visokošolski uĉitelji in sodelavci najbolj zadovoljni s tem, da ima vodstvo 

posluh za njihove pobude. Niţja povpreĉna ocena je predvsem zaradi doloĉanja obsega ur pri 

posameznem predmetu (povpreĉna ocena 3,24).  

24% 

3% 

0% 15% 

9% 14% 

0% 

2% 

15% 

3% 15% 

Področje dodanega znanja 
Sodobne oblike in metode poučevanja in učenja.

Ugotavljanje predhodnega znanja udeležencev.

individualizacija in diferenciacija izobraževalnega procesa.

Uporaba sodobnih virov znanja.

Psihologija učenja.

Motivacija študentov za izobraževanje.

Mentorstvo študentov pri samostojnem učenju.

Svetovanje v izobraževanju odraslih.

Sodobne oblike preverjanja in ocenjevanja znanja.

Različne metode samoevalvacije.

Napotki za pripravo dispozicije diplomskega dela in izvajanje
mentorstva študenton pri pisanju diplomske naloge.

25% 

65% 

10% 0% 

Čas dodatnega usposabljanja  
En dan v šudijskem
letu.

Več dni v
študijskem letu.

Ne želim se
dodatno
usposabljati.



 

158 
 

 

Tabela 60. Povprečna ocena zadovoljstva visokošolskih učiteljev in sodelavcev z delom fakultete 

 POVPREČNA OCENA 

2013/2014 

POVPREČNA OCENA 

2014/2015 

POVPREČNA OCENA 

2015/2016 

Z moţnostjo sodelovanja v mednarodnih 

projektih sem zadovoljen. 

3,08 3,58 3,41 

S svojim urnikom sem zadovoljen. 3,92 4,1 4,24 

Z delom na FINI Novo mesto sem 

zadovoljen. 

3,67 4,3 4,35 

Imam vpliv na določanje obsega ur pri 

mojem predmetu. 

3,58 3,6 3,24 

Sodelovanje s predavatelji, ki poučujejo 

sorodne predmete je dobro. 

3,5 3,89 3,76 

Vodstvo ima posluh za moje pobude. 3,83 4,3 4,29 

S politiko nagrajevanja sem zadovoljen. 3,5 3,2 3,59 

SKUPAJ 3,7 3,85 3,64 

 

 

Graf 6. Mnenje visokošolskih učiteljev in sodelavcev o prednostih fakultete 

 
 

V povpreĉju so visokošolski uĉitelji in sodelavci z delom referata in razmerami v predavalnicah na 

fakulteti zadovoljni. V povpreĉju je ocena zadovoljstva višja kot preteklo študijsko leto (iz 4,62 na 4,70). 

 

Tabela 61. Povprečna ocena zadovoljstva visokošolskih učiteljev in sodelavcev z delom referata in 
razmerami v predavalnicah 
 POVPREČNA 

OCENA 

2013/2014 

POVPREČNA 

OCENA 

2014/2015 

POVPREČNA 

OCENA 

2015/2016 

Prostorske razmere so zadovoljive. 4,08 4,6 4,65 

48% 

3% 7% 
7% 

14% 

21% 

Mnenje kaj FINI Novo mesto ločuje od osalih fakultet 

Posluh za potrebe in želje
študentov.
Ugodne šolnine.

konkurenčnost znanja diplomantov.

Prepoznavnost šole.

Enkratnost študijskih vsebin.

Povezanost z okoljem.
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Opremljenost predavalnic je zadovoljiva. 4 4,75 4,6 

Podpora referata je zadovoljiva. 4,33 4,75 4,76 

Informiranje je dobro. 4,08 4,6 4,65 

S fleksibilnostjo in pripravljenostjo reševanja 

teţav sem zadovoljen. 

4,17 4,4 4,8 

SKUPAJ 4,13 4,62 4,70 

 

 

7.6.1 Ocena rezultatov ankete o zadovoljstvu visokošolskih učiteljev in sodelavcev s 

fakulteto in organizacijo študijskega procesa 

 

Povpreĉna ocena zadovoljstva predavateljev z moţnostjo usposabljanja je 4,26 (iz 4,21), pri ĉemer je 

potrebno izpostaviti, da veĉina visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev ţeli s fakulteto aktivno sodelovati pri 

razvoju novih visokošolskih študijskih programov (povpreĉna ocena 4,65). Rezultati ankete kaţejo, da je 

v povpreĉju veĉina visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev mnenja, da je izpopolnjevanje na podroĉju 

pedagoškega dela zelo pomembno. V povpreĉju je povpreĉna ocena o dodatnem usposabljanju na 

fakulteti v študijskem letu 2015/2016 za namen pouĉevanja niţja kot leto poprej (3,59). 

 

Rezultati ankete so pokazali, da si 32 % visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev fakultete ţeli dodatno 

usposabljanje na strokovnem podroĉju, kar 50 % pa si ţeli dodatnega usposabljanja tako na 

pedagoško-andragoškem kot na strokovnem podroĉju. 

 

Podroĉja, na katerem bi visokošolski uĉitelji in sodelavci na fakulteti potrebovali najveĉ dodatnega 

znanja so enakomerno porazdeljena, pri ĉemer si najveĉ visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev ţeli 

dodatna znanja iz sodobnih oblik in metod pouĉevanja in uĉenja (24 %), sledijo podroĉja 

individualizacije in diferenciacije izobraţevalnega procesa (15 %), uporaba sodobnih virov znanja (15 %) 

ter napotki za pripravo dispozicije diplomskega dela in izvajanje mentorstva študentom pri pisanju 

diplomske naloge (15 %). 

 

Zadovoljiv je podatek, da si 65 % visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev na fakulteti ţeli dodatnega 

usposabljanja »veĉ dni v študijskem letu«. Le 10 % visokošolskih uĉiteljev in sodelavcev na fakulteti si 

ne ţeli dodatnega usposabljanja. 

 

V povpreĉju so visokošolski uĉitelji in sodelavci z delom referata in razmerami v predavalnicah na 

fakulteti zadovoljni. V povpreĉju je ocena zadovoljstva višja kot preteklo študijsko leto (iz 4,62 na 4,70). 
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7.6.2 Realizacija ukrepov 

 

Tabela 62. Realizacija ukrepov v študijskem letu 2015/2016 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK REALIZACIJ
A 

1 sprememba ankete v spletno 
anketo; 

KKE, 
dekan 

2015/2016 realizirano 

2 aktiviranje intenzivnejšega 
delovanja kateder. 

dekan, 
prodekan za 
izobraţevanje 

2015/2016 delno 
nerealizirano, 
prenos v 
naslednjo 
študijsko leto 

3 usposabljanje visokošolskih uĉiteljev 
in sodelavcev. 

dekan, 
prodekan za 
izobraţevanje 

2015/2016 realizirano 

4 usposabljanja na podroĉju tutorstva; dekan 2015/2016 realizirano 

5 vkljuĉevanje visokošolskih uĉiteljev 
v mednarodne projekte; 

prodekan za 
znanstveno 
raziskovalno delo, 
predstojnik Inštituta 

2015/2016 realizirano, 
stalna naloga 

 

7.6.3 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi: Akcijski načrt 

 

Tabela 63. Predlog ukrepov v študijskem letu 2016/2017 

Št. UKREPI ODGOVORNA OSEBA ROK 

1 vkljuĉevanje visokošolskih uĉiteljev v 
mednarodne projekte; 

prodekan za znanstveno 
raziskovalno delo, 
predstojnik Inštituta 

2016/2017 

2 aktiviranje intenzivnejšega delovanja 
kateder; 

dekan, 
prodekan za 
izobraţevanje, prodekan 
za znanstveno-
raziskovalno delo 

2016/2017 

3 usposabljanje visokošolskih uĉiteljev in 
sodelavcev. 

dekan, 
prodekan za 
izobraţevanje 

2016/2017 
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7.7 ANKETA ZA ZAPOSLENE NA FAKULTETI 

 

Anketo za zaposlene so zaposleni izpolnjevali v septembru 2016 in je zajemala ocenjevanje: 

1. stopnjo pripadnosti na FINI Novo mesto,  

2. notranji odnos na FINI Novo mesto, 

3. sistem nagrajevanja na FINI Novo mesto, 

4. poznavanje priĉakovanj vodstvenega kadra na FINI Novo mesto, 

5. moţnosti za usposabljanje in izobraţevanje na FINI Novo mesto, 

6. zadovoljstvo z delom na FINI Novo mesto. 

 

V študijskem letu 2015/2016 (do septembra 2016)  je bilo na fakulteti zaposlenih 7 oseb, od tega 2 osebi 

preko javnih del za obdobje 6 mesecev (skupaj 4,3 FTE). Anketni vprašalnik se je izpolnjeval v 

septembru 2016, takrat je bilo na fakulteti zaposlenih 5 osebe (2,3 FTE), na anketo pa so odgovorili 

štirje zaposleni. Vsi zaposleni opravljajo nepedagoško delo, 2 osebi pa poleg nepedagoškega dela 

opravljata tudi pedagoško delo. Ocenjujemo, da je stopnja pripadnosti fakulteti zelo visoka (povpreĉna 

ocena 5,0) in je višja kot v ocenjevanem predhodnem obdobju. Vsi zaposleni so mnenja, da so ponosni, 

da delajo na fakulteti in o fakulteti v okolju govorijo pozitivno.  

 

Tabela 64. Stopnja pripadnosti fakulteti 

 POVPREČNA 

OCENA 

2013/2014 

POVPREČNA 

OCENA 

2014/2015 

POVPREČNA 

OCENA 

2015/2016 

Zunaj fakultete govorim pozitivno o 

svojem delu. 

5,0 5,0 5,0 

Rad hodim na delo. 4,75 5,0 5,0 

Ponosen sem, da delam na fakulteti. 5,0 4,7 5,0 

Mislim, da je naša fakulteta ugledna 

ustanova. 

3,75 4,3 5,0 

SKUPAJ 4,6 4,7 5,00 

 

Na podlagi povpreĉnih ocen ugotavljamo, da so odnosi med zaposlenimi na fakulteti zelo dobri. 

 

Tabela 65. Notranji odnos na fakulteti 

 POVPREČNA 

OCENA 

2013/2014 

POVPREČNA 

OCENA 

2014/2015 

POVPREČNA 

OCENA 

2015/2016 

Vesel sem, kadar lahko sodelujem v 

skupinskem delu 

5,0 5,0 5,0 
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V primeru problemov pri opravljanju 

dela se lahko zanesem na pomoč 

sodelavcev. 

4,75 4,7 5,0 

Sodelavcem zaupam. 4,75 5 5,0 

Vem, kaj nadrejeni pričakuje od mene. 4,75 4,7 5,0 

Med sodelavci ni škodljivega 

tekmovanja. 

4,75 4,7 5,0 

SKUPAJ 4,8 4,8 5,0 

 

 

Zaposleni na fakulteti se trudijo, da bi ĉim boljše opravljali svoje delo in so v povpreĉju zadovoljni s 

sistemom nagrajevanja. 

 

Tabela 66. Sistem nagrajevanja 
 POVPREČNA 

OCENA 

2013/2014 

POVPREČNA 

OCENA 

2014/2015 

POVPREČNA 

OCENA 

2015/2016 

Trudim se, da bi čim boljše opravljal svoje 

delo. 

5,0 5,0 4,75 

Zadovoljen sem s plačo, ki jo prejemam. 4,75 4,3 5,0 

Vodja me pohvali, kadar dobro opravim svoje 

delo. 

4 4,3 4,75 

Sistem napredovanja na delovnem mestu me 

spodbuja k boljšemu opravljanju dela. 

4,25 4,3 4,5 

Za večjo obremenjenost z delom sem ustrezno 

nagrajen. 

4,25 4 5,0 

SKUPAJ 4,45 4,4 4,8 

 

Zaposleni so dobro seznanjeni z delom, ki ga opravljajo, za delo, ki ga opravljajo dobijo primerne 

informacije in navodila. 

Tabela 67. Poznavanje pričakovanj vodstvenega kadra 
 POVPREČNA 

OCENA 

2013/2014 

POVPREČNA 

OCENA 

2014/2015 

POVPREČNA 

OCENA 

2015/2016 

Razumem vsebino (naravo) dela, ki ga 

opravljam 

5,0 5,0 5,0 

Pri opravljanju svojega dela sem 

samostojen. 

4,75 4,7 4,75 

Imam vse moţnosti, da sledim 

spremembam, ki vplivajo na moje delo. 

5,0 4,7 5,0 

Za delo dobim primerne informacije. 4,75 4,7 5,0 
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Komunikacija z vodstvom je ustrezna. 4,75 5,0 5,0 

SKUPAJ 4,85 4,8 4,95 

 

Zaposleni ocenjuje, da fakulteta omogoĉa moţnosti za usposabljanja in dodatno izobraţevanje, vendar 

ne moţnost napredovanja. 

 

Tabela 68. Možnosti za usposabljanje in izobraževanje 
 POVPREČNA 

OCENA 

2013/2014 

POVPREČNA 

OCENA 

2014/2015 

POVPREČNA 

OCENA 

2015/2016 

Na fakulteti bi morali imeti več notranjega 

usposabljanja in izobraţevanja zaposlenih. 

3,75 

 

3,33 2,75 

 

Fakulteta mi omogoča potrebno 

usposabljanje in izobraţevanje, ki ga 

potrebujem za svoje delo. 

3,25 4,0 4,5 

Pri usposabljanju in izobraţevanju se 

upoštevajo tudi ţelje zaposlenih. 

2,5 4,3 4,75 

Z višjo izobrazbo imam moţnost 

napredovanja. 

1,25 2,67 4,5 

SKUPAJ 2,7 3,6 4,13 

 

Zaposleni so v povpreĉju z delom na fakulteti zadovoljni, ker se zaposleni dobro razumejo s sodelavci in 

imajo dobre delovne pogoje. 

 

 

Tabela 69. Zadovoljstvo z delom na fakulteti 
 POVPREČNA 

OCENA 

2013/2014 

POVPREČNA 

OCENA 

2014/2015 

POVPREČNA 

OCENA 

2015/2016 

Delo, ki ga opravljam, mi je v 

zadovoljstvo. 

5,0 5,0 5,0 

Delovni pogoji (oprema, prostori …) so 

ustrezni. 

4,5 4,67 5,0 

S sodelavci se dobro razumem. 4,75 5,0 5,0 

Vodstvo me upošteva. 3,25 4,67 5,0 

Delovni čas mi ustreza. 4,75 4,3 4,75 

SKUPAJ 4,45 4,7 4,95 
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7.7.1 Ocena rezultatov ankete za zaposlene na fakulteti 

 

Ocenjujemo, da je stopnja pripadnosti fakulteti zelo visoka (povpreĉna ocena 5,0) in je višja kot v 

ocenjevanem predhodnem obdobju. Vsi zaposleni so mnenja, da so ponosni, da delajo na fakulteti in o 

fakulteti v okolju govorijo pozitivno. Na podlagi povpreĉnih ocen ugotavljamo, da so odnosi med 

zaposlenimi na fakulteti zelo dobri ter da so zaposleni dobro seznanjeni z delom, ki ga opravljajo in za 

delo, ki ga opravljajo dobijo primerne informacije in navodila. 

 

Zaposleni so v povpreĉju z delom na fakulteti zadovoljni, ker se zaposleni dobro razumejo s sodelavci in 

imajo dobre delovne pogoje. 

 

7.7.2 Realizacija ukrepov 

 

Tabela 70. Realizacija ukrepov v študijskem letu 2015/2016 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK REALIZACIJ
A 

1 sprememba ankete v spletno anketo; KKE, 
dekan 

2015/2016 realizirano 

2 poveĉanje obsega usposabljanja (2.7); dekan 2015/2016 realizirano 

3 razgovor z zaposlenimi na temo 
segmentov: 

 ugled fakultete 

 upoštevanje s strani vodstva. 

dekan 2015/2016 realizirano 

4 tutorstvo usposabljanje; dekan 2015/2016 realizirano 

 

 

7.7.3 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi: Akcijski načrt 

 

Tabela 71. Predlog ukrepov v študijskem letu 2016/2017 

Št. UKREPI ODGOVORNA OSEBA ROK 

1 Poveĉati deleţ zaposlitev zaradi poveĉanega 
obsega dela  

Dekan 2016/2017 
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7.8 OCENA PODROČJA KAKOVOSTI IN PREDVIDENI UKREPI 

 

7.8.1 Ocena področja kakovosti 

 

1. Notranji sistem kakovosti fakultete je predpisan, primeren in uĉinkovit ter primerljiv v evropskem 

visokošolskem prostoru. Vsebuje vse procese, ki so pomembni za izboljševanje kakovosti delovanja 

fakultete in izvajanja študijskih programov ter omogoĉa sklenitev uĉinkovitega kroga kakovosti. 

Dejavnost fakultete se naĉrtuje stalno in celovito, izvajanje naĉrtov se redno spremlja, napake in 

pomanjkljivosti pa odpravljajo. 

 

Sistem kakovosti je predpisan s Statutom, Strategijo kakovosti in Poslovnikom o sistemu spremljanja 

in zagotavljanja kakovosti. Vsebuje vse procese, ki so pomembni in relevantni za kakovostno 

izvajanje študijskih programov in ostalih dejavnosti fakultete. Dejavnost fakultete je naĉrtovana s 

strategijo in operativnimi cilji, letnim delovnim naĉrtom ter poroĉilom o delu. izvajanje se redno 

spremlja, ugotavljajo se nepravilnosti in se redno odpravljajo. 

 

2. Fakulteta redno opravlja samoevalvacijo po vseh podroĉjih presoje iz meril, ki vsebuje: 

 evalvacijo vseh dejavnosti fakultete;  

 evalvacijo pouĉevanja, ki jo dajo študenti in drugi deleţniki iz okolja; 

 evalvacijo zadostnosti in raznovrstnosti virov ter finanĉne uspešnosti; 

 dokumentiranje razvoja visokošolskega zavoda v povezavi z razvojem okolja; 

 ugotavljanje napak in pomanjkljivosti, njihovo odpravljanje ter izboljševanje študijskih programov  

in vseh dejavnosti; 

 dokumentiranje pomanjkljivosti in napak, predlogov za izboljšave ter izboljšav; 

 analizo doseţko. 

 

3. S samoevalvacijskimi izsledki so seznanjeni študenti, visokošolski uĉitelji in sodelavci ter drugi 

deleţniki, vsi imajo moţnost, da predlagajo ukrepe za izboljšave ter spremljajo njihovo 

uresniĉevanje. Samoevalvacijsko poroĉilo je objavljeno na spletni strani fakultete (http://www.fini-

unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/) 

 

4. Dokumentirane ugotovitve o kakovosti delovanja fakultete in njihova analiza ter predlogi ukrepov za 

izboljšave so dostopni v samoevalvacijskih poroĉilih in objavljeni. Z zagotavljanjem kakovosti 

fakulteta usmerja in razvija kulturo kakovosti. Samoevalvacijsko poroĉilo z ugotovitvami, analizami in 

predlogi ukrepov je objavljeno na spletni strani fakultete (http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-

dokumentov/) 

 

 

 

http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/
http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/
http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/
http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/
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7.8.2 Realizacija ukrepov 

 

Tabela 72. Realizacija ukrepov v študijskem letu 2015/2016 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK REALIZACIJA 

1 vsi navedeni ukrepi v poglavjih pri 
posameznih anketnih vprašalnikih; 

KKE, 
dekan, 
prodekani 

2015/2016 realizirano/  
delno realizirano/ 
nerealizirano 

2 priprava in sprejem pravilnika o 
anketiranju; 

KKE, 
dekan 

2014/2015 realizirano 

3 priprava vsebine in sprejem: 

 študentske ankete o praksi 

 ankete o zadovoljstvu 

udeleţencev mednarodnih 

izmenjav za študente 

 ankete o zadovoljstvu 

udeleţencev mednarodnih 

izmenjav za visokošolske 

uĉitelje in sodelavce ter 

zaposlene 

 ankete o diplomantih 

 ankete za delodajalce 

 ankete o knjiţnici 

 ankete za mentorje. 

dekan, 
prodekani 

2014/2015 realizirano 

 

7.8.3 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi: akcijski načrt 

 

Ugotovljene pomanjkljivosti: 

- premajhen obseg zaposlenih, 

- premajhen obseg usposabljanja ua zaposlene in visokošolske uĉitelje in sodelavce, 

- premajhen obseg knjiţniĉnega gradiva. 
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Tabela 73. Predlog ukrepov v študijskem letu 2016/2017 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK 

1 vsi navedeni ukrepi po posameznih 
poglavjih samoevalvacije 

KKE, 
dekan, 
prodekani 

2016/2017 

 

7.8.4 Ukrepi za delo v letu 2016/2017 na podlagi strateških ciljev 

 

Za izboljšanje dejavnosti fakultete je za leto 2016/2017 pripravljen program ukrepov za izboljšanje, ki 

izhaja iz novega strateškega naĉrta. Program je pripravljen po posameznih strateških usmeritvah. 

Tabela 74. Predlog ukrepov na podlagi strateških ciljev  
 STRATEŠKA USMERITEV 1: 

Znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost 

 
LETO IZVAJANJA 

ŠT. UKREPI ZA URESNIĈITEV 2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

2020 

2021 

1.  Vzpostavljanje in delovanje sistema za motiviranje in stimuliranje prijav na 
raziskovalne razpise 

V teku      

2.  Spodbujanje raziskovalnega sodelovanja  V teku      

3.  Uveljavitev sistema stimulacije na podlagi raziskovalne uspešnosti iz pridobljenih 
sredstev projekta 

V teku      

4.  Uvrstitev zaloţbe na seznam znanstvenih zaloţb ARRS prenos      

5.  Vzpostavitev znanstvene Revije Journal of Technical and Applied Sciences (J-
ATLAS) 

prenos      

6.  Letna izvedba mednarodne znanstvene FINI konference – Razvoj industrijskega 
inţeniringa (RI2) 

realiziran
o 

     

7.  Vzpostavitev stikov in trajnostno sodelovanje s tujimi raziskovalnimi centri V teku      

8.  Okrepitev knjiţnice z elektronskimi bazami in gradivom V teku      

 STRATEŠKA USMERITEV 2: 
Odličnost študija 

 
LETO IZVAJANJA 

ŠT. UKREPI ZA URESNIĈITEV 2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

2020 

2021 

1.  Prenova dodiplomskih študijskih programov stalna      

2. 3 Skrb za delovanja kariernega centra FINI in sistema osebnega kariernega razvoja 
študentov 

v teku      

3.  Vzpostavitev sistema tutorstva Realizir
ano 

     

4.  Sistematiĉno prepreĉevanja plagiatorstva Stalna      

5.  Vzdrţevanje in nadgradnja sistema študija na daljavo v teku      

6.  Oblikovanje novih študijskih programov prenos      

7.  Reakreditacija zavoda in študijskih programov FINI realizira
no 

     

8.  Vzpostavitev Centra za izobraţevanje in razvoj industrijskega inţeniringa (CIRII) V teku      

9.  Letna konferenca FINI RI2, kjer tudi diplomanti/študenti predstavijo svoje inovativne 
rešitve 

stalna      

10.  Izvedba aktivnosti v postopkih Upravnega sodišĉa in Nacionalne agencije RS za 
kakovost v visokem šolstvu 

realizira
no 

     

11.  Vpis študijskih programov druge in tretje stopnje v razvid realizira
no 

     

12.  Promocija študijskih programov prve, druge in tretje stopnje stalna      

 STRATEŠKA USMERITEV 3: 
Odličnost poslovanja 

 
LETO IZVAJANJA 

ŠT. UKREPI ZA URESNIĈITEV 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1.  Nadgradnja informacijskega sistema IKT ter optimiziranje administrativnih postopkov in prenos      
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vzpostavitev spodbudnega administrativnega okolja 

2.  Skrb za delovanje, nadgradnja in optimiziranje IKT na FINI Stalna      

3.  Krepitev prepoznavnost FINI v Sloveniji in tujini Stalna      

4.  Zagotavljanje takojšnje odzivnosti na potrebe in zahteve vseh deleţnikov stalna      

 STRATEŠKA USMERITEV 4: 
Zadovoljstvo študentov 

 
LETO IZVAJANJA 

ŠT. UKREPI ZA URESNIĈITEV 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1. 1 Okrepitev delovanja Kariernega centra in Alumni kluba FINI prenos      

2. 3 Selitev referata v novo stavbo prenos      

3.  Izvedba strokovnih teĉajev in izobraţevanj za študente V teku      

4.  Spremljanje in analiza študentskih anket in izvedba ukrepov glede na odstopanja Stalna      

5.  Zagotavljanje takojšnje odzivnosti na potrebe in zahteve študentov stalna      

 STRATEŠKA USMERITEV 5: 
Zadovoljstvo odjemalcev RRD 

 
LETO IZVAJANJA 

ŠT. UKREPI ZA URESNIĈITEV 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1. 1 Vzpostavitev sistema evalvacije projektov (pravilnik o RRD, sistem vodenja projektov, 
sistem skrbništva pri projektih, indeks zadovoljstva naroĉnikov) 

prenos      

2. 2 Skrb za delovanje in razvoj knjiţnice FINI Stalna      

3.  Vzpostavitev sistema vodenja konferenc po principu vodenja projektov (postopek, 
anketiranje, indeks zadovoljstvo obiskovalcev, analize, ukrepi) 

realizira
no 

     

 STRATEŠKA USMERITEV 6: 
Internacionalizacije raziskovalne in izobraţevalne dejavnosti 

 
LETO IZVAJANJA 

ŠT. UKREPI ZA URESNIĈITEV 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1.  Okrepitev delovanja koordinacije vseh dejavnosti internacionalizacije V teku      

2.  Povezovanje FINI v mednarodna zdruţenja in društva  V teku      

3.  Krepitev prepoznavnost FINI v Sloveniji in v tujini V teku      

4.  Izvedba mednarodne zunanje evalvacije fakultete (študij na daljavo)       

5.  Širitev Erasmus+ omreţja V teku      

6.  Poveĉati obseg mednarodne dejavnosti na podroĉju raziskovanja in mobilnosti V teku      

7.  Razvoj programov in predmetov v tujem jeziku V teku      

8.  Mednarodne znanstvene konference (udeleţba s prispevkom v tujini oz. na FINI 
konferenci) za poveĉanje prepoznavnosti 

Stalna      

9.  V okviru mednarodnih mreţ, vkljuĉevanje tuje raziskovalce in strokovnjake v raziskovalno 
in izobraţevalno dejavnost 

stalna      

 STRATEŠKA USMERITEV 7: 
Zadovoljstvo zaposlenih 

 
LETO IZVAJANJA 

ZAP. 
ŠT. 

UKREPI ZA URESNIĈITEV 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1. 2 Izvedba letnih osebnih razgovorov Delno      

2. 3 Vzpostavitev sistema motiviranja in nagrajevanja delovne uspešnosti  Prenos      

3.  Vzdrţevanje sistema interne komunikacije Stalna      

4.  Objava razpisov za prosta delovna mesta visokošolskih uĉiteljev, sodelavcev in 
strokovnih sodelavcev na deficitarnih podroĉjih 

prenos      

 STRATEŠKA USMERITEV 8: 
Druţbeno odgovorno delovanje 

 
LETO IZVAJANJA 

ZA
P. 

ŠT. 

UKREPI ZA URESNIĈITEV 2014 
2015 

2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

1. 1 Vzpostavitev sistema nagrajevanje študentov in njihovih doseţkov (priprava pravilnika in 
izvedba) 

Realizira
no 

     

2. 3 Letna izvedba dobrodelnih akcij študentov in osebja fakultete (krvodajalske, volonterske, 
ipd) 

Stalna      

3.  Skrb za študente s posebnimi potrebami  V teku      

4.  Vzdrţevanje aktualnosti vsebine spletne strani in skrb za medijske prisotnosti fakultete stalna      

 

Program ukrepov za leto 2015 iz zgornje tabele je bil v najvišji moţni meri upoštevan pri izdelavi 
Strateškega naĉrta 2015-2020.
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8 ZAKLJUČEK 

 

Fakulteta je v celoti ali delno realizirala veĉino ciljev. Tako kot v preteklem letu, so odstopanja v 

realizaciji bila predvsem v ciljih, ki se nanašajo na izvajanja univerzitetnega študijskega programa prve 

stopnje. Izvedba ni bila realizirana zaradi premajhnega interesa za vpis. Fakulteta je v študijskem letu 

2015/206 (junija 2016) pridobila akreditacijo magistrskega in doktorskega študijskega programa. 

Poslediĉno bo v študijskem letu 2016 / 2017 naĉrt fakultete pridobiti in habilitirati ĉim veĉ ustreznega 

kadra iz domaĉega okolja, s ĉimer bi fakulteta na ta naĉin pridobila še veĉ na prepoznavnosti v 

domaĉem okolju. Zaradi veĉjega obsega dela na znanstvenem raziskovalnem in pedagoškem podroĉju 

(pridobitev akreditacije magistrskega in doktorskega študijskega programa) se v študijskem letu 

2016/2017 naĉrtuje zaposlitev visokošolske uĉitelje in strokovne sodelavce. 

 

Z razpoloţljivimi finanĉnimi sredstvi je fakulteta v celoti ali delno realizirala cilje. FINI ni prejemnica 

proraĉunskih sredstev. Viri prihodkov so šolnine in prispevki študentov, pogodbeno dodeljena sredstva 

Mestne obĉine Novo mesto ter pridobljena sredstva na domaĉih in evropskih razpisih.  Prisoten je 

primanjkljaj finanĉnih sredstev za bolj intenziven razvoj znanstveno raziskovalne dejavnosti, prirejanje 

strokovnih in znanstvenih konferenc ter izdajanje znanstvene revije fakultete.  Iz strukture virov 

financiranja je razviden prevladujoĉi deleţ financiranja od šolnin. Cilj fakultete v perspektivi je poveĉanje 

deleţa virov financiranja iz naslova RRD (projekti, konference, zaloţniška dejavnost).  

Fakulteta je nastala leta 2009 na pobudo gospodarstva in glede na dejstvo, da so v letih 2013 in 2014 

prvi študenti diplomirali na FINI Novo mesto ter da se bo število diplomantov poveĉalo se upraviĉeno 

priĉakuje, da bodo ti diplomanti prispevali k dodani vrednosti podjetij v katerih so zaposleni in bodo kot 

taki tudi najboljši promotorji fakultete. Primerjava med ceno izrednega študija na FINI Novo mesto in 

fakultetami s primerljivimi programi pokaţe, da je študij na FINI Novo mesto cenovno dostopnejši, kar 

predstavlja pomembno prednost pri študentih, ki si študija izven domaĉega okolja ne morejo privošĉiti. 

Prostorski pogoji za izvajanje dejavnosti fakultete so se bistveno izboljšali na podroĉju obsega in 

kakovosti. Pridobljeni so v uporabo novo zgrajeni prostori najemodajalca, ki omogoĉajo kakovostno delo 

in nadaljnji razvoj. 

Fakulteta ima sklenjene sporazume o sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi, podjetji, inštituti in 

drugimi organizacijami. Raziskovalno in razvojno dejavnost fakulteta izvaja v okviru notranje 

organizacijske enote Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Izkazano je mednarodno 

sodelovanje v projektih in ustvarjeni so pogoji za sodelovanje v programih mobilnosti za študente ter 

visokošolske uĉitelje in sodelavce.  

Fakulteta vkljuĉuje izsledke znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela v izobraţevanje s sprotnim 

prenavljanjem in aktualizacijo uĉnih vsebin v uĉnih naĉrtih. Priloţnosti za izboljšanje so v okrepitvi 

delovanja Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost, spodbujati izvajalce/nosilce pedagoškega 

procesa k individualnemu raziskovalnemu delu in objavami in pridobitev novih znantveno-raziskovalnih 

projektov. 
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Fakulteta izkazuje razvoj oziroma napredek tudi na podroĉju zaloţniške dejavnosti, in sicer izdaja, 

zalaga in organizira tiskanje publikacij, ki so povezane z izobraţevalnimi in znanstveno-raziskovalnimi 

dejavnostmi na fakulteti, s projekti, v katere se fakulteta vkljuĉuje ter z znanstvenim in strokovnim delom 

kateder, inštituta, ter posameznih raziskovalcev na fakulteti. 

Fakulteta svojim študentom in visokošolskim uĉiteljem preko klasiĉne knjiţnice, digitalnih knjiţnic in 

drugih elektronskih virov omogoĉa odprti dostop do virov znanstvenih in strokovnih informacij za namen 

nemotenega izvajanja študijskega procesa in raziskovalnih dejavnosti. 

Zaloţba Fakultete z izdajo študijskega gradiva, elaboratov, znanstvenih in strokovnih monografij aktivno 

podpira znanstveno-raziskovalno delo na Fakulteti in Inštitutu ter študijske dejavnosti na Fakulteti. 

Z objavljanjem recenziranih znanstvenih prispevkov v zborniku, ki bo rezultat vsakoletne mednarodne 

konference FINI, in z naĉrtovanim zaĉetkom izdajanja znanstvene revije ţelimo širiti lastna znanja s 

podroĉja industrijskega inţeniringa v širši domaĉ kot tudi mednarodni prostor, pritegniti k sodelovanju in 

izmenjavi dobrih praks najboljše strokovnjake iz akademskega in industrijskega okolja, dvigovati in 

krepiti nivo znanja in najnovejših doseţkov na podroĉju industrijskega inţeniringa ter sooblikovati vizijo 

in strategijo razvoja na tem podroĉju. 

V študijskem letu 2015/2016:  

 je fakulteta pridobili akreditacijo magistrskega in doktorskega študijskega programa,   

 kmalu zatem je fakulteta pridobila tudi vpis v razvid obeh programov in realizirala tudi vse 

pogoje za izvedbo obeh programov v študijskem letu 2016/2017, 

 prejela je dve srebrni priznanji GZDBK za inovacije, 

 v okviru znanstveno raziskovalnega dela se je fakulteta prijavila na številne razpisane projekte, 

skupaj na 9 v študijskem letu 2015/2016 (vkljuĉno z Erasmus KA1 in KA2).   

 v enem od prijavljenih projektov je fakulteta pridobili konzorcijsko partnerstvo v projektu, ki je bil 

razpisan s strani Ministrstva za izobraţevanje, znanost in šport in Evropske unije: Evropski 

sklad za regionalni razvoj in katerega cilj je izvajanje programov, katerih rezultat je razvoj 

tehnologij in tehnoloških rešitev za nove produkte, storitve in procese z višjo dodano vrednostjo. 

Financiranje traja od 2016 – 2019, 

 je fakulteta sprejela nov strateški naĉrt za obdboje 2016-2020, 

 ustanovljen je CIIRI katerega namen je izvajanje dodatnih delnih programov izobraţevanja za 

potrebe gospodarstva, 

 intenziviralo se je sodelovanje z gospodarski subjekti v naši regiji in širše, tudi z visokošolskimi 

institucijami, poveĉalo število partnerskih institucij za mednarodno izmenjavo,  

 vzpostavljeno je sodelovanje z univerzo Dunajvaros, ki izvaja sorodne programe; v okviru 

obiska v delegaciji veleposlanice na Madţarskem in na našo pobudo je bilo organizirano tudi 
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povratno sreĉanje v Novem mestu s predstavniki gospodarstva obeh strani, Razvojnega Centra 

in Mestne obĉine Novo mesto; z navedeno univerzo je ţe bila realizirana mednarodna 

izmenjava, hkrati pa smo s povratnim obiskom ţeleli spodbuditi sodelovanje tudi na drugih 

podroĉjih, 

 podelitev diplom drugi generaciji študentov na Posestvu Pule, 

 izvedela je bila 1. mednarodna konferenca s poudarkom na sodelovanju gospodarstva in 

visokošolskih institucij, 

 uspešno opravila izredno zunanjo evalvacijo. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za 

kakovost v visokem šolstvu je podaljšal akreditacijo Fakulteti za industrijski inţeniring Novo 

mesto za sedem let.  

Vse navedene dogodke in aktivnosti so izpostavljene na nacionalnem in lokalnem nivoju, organizirane 

so bile novinarske konference skupaj s predstavniki gospodarskih subjektov, daljši prispevki so bili 

objavljeni tudi na RTV Slovenija, na lokalni televiziji, v ĉastniku Delo in v drugih medijih ter promoviramo 

tudi na druţbenih omreţjih in tudi na spletni strani fakultete, oglašuje se preko Ljudskih univerz in preko 

obĉin v Sloveniji. 

Fakulteta ima moĉno podporo gospodarstva in vzpostavljeno sodelovanje z gospodarskimi subjekti ter 

tudi velik odstotek ĉlanov Akademskega zbora, ki so zaposleni v gospodarstvu. Tudi laboratorijske vaje 

fakulteta izvaja v visokotehnoloških podjetjih. Na ta naĉin študenti spoznavajo najnovejšo tehnologijo, 

pridobivajo aktualno znanje, pogosto tudi znanje, ki še ni aktualno oziroma predstavlja poslovno 

skrivnost posameznega podjetja do realizacije na trgu. 

Vsakodnevno so na spletni strani fakultete in na druţbenih omreţjih objavljena prosta delovna mesta, 

tudi v ĉasu relativno visoke stopnje brezposelnosti. To je zunanji dejavnik, ki je enak za vse 

visokošolske zavode, ki izvajajo primerljiv študijski program in torej predstavlja prednost za vse, ne 

samo za FINI. Študijski program oziroma diplomanti študijskega programa so deficitaren kader.  

Prisoten je individualni pristop pri delu s študenti. Študenti so skoraj vsi zaposleni v realnem trţnem 

sektorju, imajo druţine in so zelo obremenjeni. Gre za naĉin dela, ki moĉno odstopa od obstojeĉe 

prakse nekaterih drugih visokošolskih zavodov. Ta individualni pristop vkljuĉuje: 

 razpoloţljivost in hitra odzivnost referata,   

 dodatne izpitne roke,  

 plaĉilo šolnine na 12 obrokov brez obresti, v primeru teţav tudi odlog plaĉila 

 dodatne termine laboratorijske zaradi sluţbene odsotnosti študentov,  

 izvedba vse izbirne predmete in vse izbirne module ne glede na število prijavljenih študentov, 

 urniki so organizirani na naĉin, da se predmeti posameznih letnikov ne prekrivajo in da 

lahkodiferencialne izpite opravljajo nemoteno; prvi letnik izvajamo ob torkih in ĉetrtkih, drugi ob 
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ponedeljkih in sredah, tretji ob petkih in sobotah; na ta naĉin študenti vedo, kdaj imajo 

obveznosti na fakulteti in lahko prilagajajo svoje druge obveznosti, predvsem sluţbene. 

Sistem kakovosti je predpisan s Statutom, Strategijo kakovosti in Poslovnikom o sistemu spremljanja in 

zagotavljanja kakovosti. Vsebuje vse procese, ki so pomembni in relevantni za kakovostno izvajanje 

študijskih programov in ostalih dejavnosti fakultete. Dejavnost fakultete je naĉrtovana s strategijo in 

operativnimi cilji, letnim delovnim naĉrtom ter poroĉilom o delu. izvajanje se redno spremlja, ugotavljajo 

se nepravilnosti in se redno odpravljajo.Dokumentirane ugotovitve o kakovosti delovanja fakultete in 

njihova analiza ter predlogi ukrepov za izboljšave so dostopni v samoevalvacijskih poroĉilih in objavljeni. 

Z zagotavljanjem kakovosti fakulteta usmerja in razvija kulturo kakovosti. Fakulteta uresniĉevanje 

postavljenih ciljev dokumentira v Letnem poroĉilu fakultete, ki je javno objavljeno ter v 

Samoevalvacijskem poroĉilu. (http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/) Samoevalvacijsko 

poroĉilo z ugotovitvami, analizami in predlogi ukrepov je objavljeno na spletni strani fakultete 

(http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/) 

 

 

Novo mesto, _. . 2017  

 

 

  

http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/
http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/
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PRILOGA 1: VZORCI ANKET 

A. Študentska anketa o zadovoljstvu z izvedbo predmeta in izvajalci 
B. Študentska anketa o zadovoljstvu s fakulteto in z organizacijo študijskega procesa 
C. Anketa o zadovoljstvu predavateljev s fakulteto in organizacijo študijskega procesa 
D. Anketa za zaposlene na fakulteti 
E. Anketni vprašalnik o delovni praksi - študenti 
F. Anketni vprašalnik o delovni praksi – mentorji 
G. Anketa o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov FINI 
H. Anketa za delodajalce na Fakulteti za industrijski inţeniring Novo mesto 
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A. ŠTUDENTSKA ANKETA O ZADOVOLJSTVU Z IZVEDBO PREDMETA 
____________ IN IZVAJALCI _____________ 

 

Na Fakulteti za industrijski inţeniring Novo mesto si prizadevamo za izvajanje kakovostnega 
izobraţevalnega procesa in za zagotavljanje ustreznih pogojev za študijsko dejavnost. Del tega procesa 
je tudi pridobivanje mnenj o zadovoljstvu študentov z izvedbo predmetov in z izvajalci.  

Vaši odgovori nam bodo dragocena pomoĉ pri vzpostavljanju in zagotavljanju kakovosti  
izobraţevalnega procesa, ki ga ob koncu študijskega leta analiziramo v okviru samoevalvacijskega 
poroĉila. 

 

Študijsko leto: 2015/2016 

Spol (obkroţite): 

● moški  

● ţenski 

Naĉin študija (obkroţite):  
● izredni študij 
● študij na daljavo 

 
Letnik (obkroţite):  

● 1. letnik 
● 2. letnik 
● 3. letnik 
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Ocenite stopnjo svoje prisotnosti na predavanjih/vajah:  

a) od 0 % do 20 % 
b) od 21 % do 40 % 
c) od 41 % do 60 % 
d) od 61 % do 80 % 
e) od 81 % do 100 % 

 
1. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami o zadovoljstvu z izvedbo 

predmeta ___________ (vrednost 5 pomeni »se popolnoma strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni 
»strinjam se s trditvijo«, vrednost 3 pomeni »delno se strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne 
strinjam se s trditvijo«, vrednost 1 pomeni »se sploh ne strinjam s trditvijo«, ĉe na katero vprašanje 
ne ţelite odgovoriti, ali pa predavanj/vaj niste obiskovali v tabelo vpišite vrednost 0). 

 

Snov pri predmetu se mi zdi preobseţna. 0 1 2 3 4 5 

Študijska literatura je ustrezna. 0 1 2 3 4 5 

Snov pri predmetu se mi zdi prezahtevna. 0 1 2 3 4 5 

Vsebina predmeta je zanimiva. 0 1 2 3 4 5 

Obveznosti pri predmetu so dobro pojasnjene na zaĉetku 
izvajanja. 

0 1 2 3 4 5 

Vaje so bile usklajene s predavanji. 0 1 2 3 4 5 

Znanje, pridobljeno pri tem predmetu ocenjujem kot koristno. 0 1 2 3 4 5 

   
2. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami o zadovoljstvu z izvajalci 

(vrednost 5 pomeni »se popolnoma strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s trditvijo«, 
vrednost 3 pomeni »delno se strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s trditvijo«, 
vrednost 1 pomeni »se sploh ne strinjam s trditvijo«, ĉe na katero vprašanje ne ţelite odgovoriti, ali 
pa predavanj/vaj niste obiskovali v tabelo vpišite vrednost 0). 

 

Gledano v celoti je bilo delo izvajalca ustrezno.  0 1 2 3 4 5 

Snov je bila podana povezano in razumljivo.  0 1 2 3 4 5 

Izvajalec je vzbudil pri študentih zanimanje za snov. 0 1 2 3 4 5 

Izvajalec je bil dobro pripravljen. 0 1 2 3 4 5 

Menim, da ima izvajalec veliko strokovnega znanja.  0 1 2 3 4 5 

Izvajalec ima korekten odnos do študentov. 0 1 2 3 4 5 

Izvajalec je za študente dosegljiv po e-pošti, govorilnih urah 
ali na drug naĉin. 

0 1 2 3 4 5 

Predavanja so se zaĉela v predvidenem ĉasu. 0 1 2 3 4 5 

Predavanja so se konĉala v predvidenem ĉasu. 0 1 2 3 4 5 
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B. ŠTUDENTSKA ANKETA O ZADOVOLJSTVU S FAKULTETO IN Z ORGANIZACIJO 
ŠTUDIJSKEGA PROCESA  

 

Na Fakulteti za industrijski inţeniring Novo mesto si prizadevamo za izvajanje 
kakovostnegaizobraţevalnega procesa in za zagotavljanje ustreznih pogojev za študijsko dejavnost. Del 
tega procesa je tudi pridobivanje mnenj o zadovoljstvu študentov s fakulteto in z organizacijo 
študijskega procesa. 

Vaši odgovori nam bodo dragocena pomoĉ pri vzpostavljanju in zagotavljanju kakovosti  
izobraţevalnegaprocesa,kigaob koncu študijskega leta analiziramo v okviru samoevalvacijskega 
poroĉila. 

 

Študijsko leto: 2015/2016 

Spol (obkroţite): 
● moški  

● ţenski 

Naĉin študija (obkroţite):   
● izredni študij 
● študij na daljavo 

 
Letnik (obkroţite):  

● 1. letnik 
● 2. letnik 
● 3. letnik  
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1. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami o primernosti prostorov za študij 
(vrednost 5 pomeni »se popolnoma strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s trditvijo«, 
vrednost 3 pomeni »delno se strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s trditvijo«, 
vrednost 1 pomeni »se sploh ne strinjam s trditvijo«, ĉe na katero vprašanje ne ţelite odgovoriti v 
tabelo vpišite vrednost 0). 
 

Predavalnice so dovolj prostorne za študente. 0 1 2 3 4 5 

Prostor, kjer potekajo predavanja, je dovolj svetel. 0 1 2 3 4 5 

Ozvoĉenje v predavalnici je primerno. 0 1 2 3 4 5 

Avdiovizualna oprema je primerna. 0 1 2 3 4 5 

Predavanj ne moti hrup iz okolice. 0 1 2 3 4 5 

 

 

2. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami o zadovoljstvu z delom referata 
(vrednost 5 pomeni »se popolnoma strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s trditvijo«, 
vrednost 3 pomeni »delno se strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s trditvijo«, 
vrednost 1 pomeni »se sploh ne strinjam s trditvijo«, ĉe na katero vprašanje ne ţelite odgovoriti v 
tabelo vpišite vrednost 0). 
 

Na moja vprašanja se v referatu odzovejo aţurno. 0 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z aţurnim posredovanjem informacij s 
strani referata. 

0 1 2 3 4 5 

Pri nastalih teţavah mi pomagajo najti rešitev. 0 1 2 3 4 5 

Gledano v celoti sem z delom referata zadovoljen. 0 1 2 3 4 5 

Delovni ĉas referata je ustrezen. 0 1 2 3 4 5 

 

 

3. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami o zadovoljstvu s spletno stranjo 
(vrednost 5 pomeni »sem popolnoma zadovoljen«, vrednost 4 pomeni »sem zadovoljen«, vrednost 
3 pomeni »delno sem zadovoljen«, vrednost 2 pomeni »nisem zadovoljen«, vrednost 1 pomeni 
»sploh nisem zadovoljen«, ĉe na katero vprašanje ne ţelite odgovoriti v tabelo vpišite vrednost 0). 
 

Vsebina spletne strani 0 1 2 3 4 5 

Preglednost spletne strani  0 1 2 3 4 5 

Uporabnost spletne strani 0 1 2 3 4 5 

 

 

4. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami o zadovoljstvu z organizacijo 
izpitov (vrednost 5 pomeni »se popolnoma strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s 
trditvijo«, vrednost 3 pomeni »delno se strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s 
trditvijo«, vrednost 1 pomeni »se sploh ne strinjam s trditvijo«, ĉe na katero vprašanje ne ţelite 
odgovoriti v tabelo vpišite vrednost 0). 



 

178 
 

 

Izpitni roki so predpisani dovolj pogosto. 0 1 2 3 4 5 

Predavalnice na izpitu so dovolj prostorne. 0 1 2 3 4 5 

Objava izpitnih rezultatov je aţurna. 0 1 2 3 4 5 

Gledano v celoti sem z organizacijo izpitov zadovoljen. 0 1 2 3 4 5 

 

 

5. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami o zadovoljstvu s študijem na 
Fakulteti za industrijski inţeniring Novo mesto (vrednost 5 pomeni »sem popolnoma zadovoljen«, 
vrednost 4 pomeni »sem zadovoljen«, vrednost 3 pomeni »delno sem zadovoljen«, vrednost 2 
pomeni »nisem zadovoljen«, vrednost 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen«, ĉe na katero vprašanje 
ne ţelite odgovoriti v tabelo vpišite vrednost 0). 

 

Kako zadovoljni ste s študijem na FINI Novo mesto? 0 1 2 3 4 5 
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C. ANKETA ZA PREDAVATELJE NA FAKULTETI ZA INDUSTRIJSKI INŢENIRING 
NOVO MESTO  

 

Na Fakulteti za industrijski inţeniring Novo mesto si prizadevamo za izvajanje kakovostnega 
izobraţevalnega procesa in za zagotavljanje ustreznih pogojev za študijsko dejavnost. Del tega procesa 
je tudi pridobivanje mnenj o zadovoljstvu predavateljev s fakulteto in z organizacijo študijskega procesa. 

Vaši odgovori nam bodo dragocena pomoĉ pri vzpostavljanju in zagotavljanju kakovosti  
izobraţevalnega procesa, ki ga ob koncu študijskega leta analiziramo v okviru samoevalvacijskega 
poroĉila. 

1. Ali je pouĉevanje vaše primarno delo? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

2. Koliko let ţe pouĉujete? 

a) Od 1 do 5 let. 

b) Od 6 do 10 let. 

c) Od 11 do 15 let. 

d) Od 16 do 20 let. 

e) Veĉ kot 21 let. 

 

3. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite svoje zadovoljstvo z moţnostjo usposabljanja (vrednost 5 pomeni 
»se popolnoma strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s trditvijo«, vrednost 3 pomeni 
»delno se strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s trditvijo«, vrednost 1 pomeni »se 
sploh ne strinjam s trditvijo«, ĉe na katero vprašanje ne ţelite odgovoriti vpišite vrednost 0). 

 

Z uporabo raznolikih naĉinov in metod dela znam 

doseĉi, da si udeleţenci pridobijo ustrezne kompetence 

doloĉene v uĉnem naĉrtu. 

0 1 2 3 4 5 

S fakulteto ţelim aktivno sodelovati pri razvoju novih 

visokošolskih študijskih programov. 
0 1 2 3 4 5 

Izpopolnjevanje na podroĉju pedagoškega dela se mi 

zdi zelo pomembno. 
0 1 2 3 4 5 

Fakulteta mi je v tem študijskem letu omogoĉila dovolj 

dodatnih usposabljanj za pouĉevanje. 
0 1 2 3 4 5 

 

4. Na katerem podroĉju se ţelite dodatno usposabljati? (Moţnih je veĉ odgovorov.) 

a) Na pedagoško-andragoškem in strokovnem podroĉju. 

b) Predvsem na strokovnem podroĉju. 

c) Predvsem na pedagoško-andragoškem podroĉju. 

d) Ne zanima me dodatno usposabljanje na FINI Novo mesto. 
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5. Koliko ĉasa v študijskem letu ste se pripravljeni dodatno usposabljati? 

a) En dan v študijskem letu. 

b) Veĉ dni v študijskem letu.  

c) Ne ţelim se dodatno usposabljati. 

d) Ne vem. 

 

6. Na katerem podroĉju bi potrebovali najveĉ dodatnega znanja? (Moţnih je veĉ odgovorov.) 

a) Sodobne oblike in metode pouĉevanja in uĉenja. 

b) Ugotavljanje predhodnega znanja udeleţencev. 

c) Individualizacija in diferenciacija izobraţevalnega procesa. 

d) Uporaba sodobnih virov znanja. 

e) Psihologija uĉenja. 

f) Motivacija študentov za izobraţevanje. 

g) Mentorstvo študentov pri samostojnem uĉenju. 

h) Svetovanje v izobraţevanju odraslih. 

i) Sodobne oblike preverjanja in ocenjevanja znanja. 

j) Razliĉne metode samoevalvacije. 

k) Napotki za pripravo dispozicije diplomskega dela in izvajanje mentorstva študentom pri 

pisanju diplomske naloge. 

 

7. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite svoje zadovoljstvo z delom na FINI Novo mesto (vrednost 5 pomeni 
»se popolnoma strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s trditvijo«, vrednost 3 pomeni 
»delno se strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s trditvijo«, vrednost 1 pomeni »se 
sploh ne strinjam s trditvijo«, ĉe na katero vprašanje ne ţelite odgovoriti vpišite vrednost 0). 

 

Z moţnostjo sodelovanja v mednarodnih projektih 
sem zadovoljen. 

0 1 2 3 4 5 

S svojim urnikom sem zadovoljen. 0 1 2 3 4 5 

Z delom na FINI Novo mesto sem zadovoljen. 0 1 2 3 4 5 

Imam vpliv na doloĉanje obsega ur pri mojem 
predmetu. 

0 1 2 3 4 5 

Sodelovanje s predavatelji, ki pouĉujejo sorodne 
predmete je dobro. 

0 1 2 3 4 5 

Vodstvo ima posluh za moje pobude. 0 1 2 3 4 5 

S politiko nagrajevanja sem zadovoljen. 0 1 2 3 4 5 

 

 

8. Kaj po vašem mnenju najbolj loĉuje FINI Novo mesto od ostalih fakultet? 

a) Posluh za potrebe in ţelje študentov. 

b) Ugodne šolnine. 

c) Konkurenĉnost znanja diplomatov. 

d) Prepoznavnost šole. 

e) Enkratnost študijskih vsebin. 
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f) Povezanost z okoljem. 

 

9. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite svoje zadovoljstvo z delom referata in razmerami v predavalnicah na 
FINI Novo mesto  (vrednost 5 pomeni »se popolnoma strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni 
»strinjam se s trditvijo«, vrednost 3 pomeni »delno se strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne 
strinjam se s trditvijo«, vrednost 1 pomeni »se sploh ne strinjam s trditvijo«, ĉe na katero vprašanje 
ne ţelite odgovoriti vpišite vrednost 0). 

 

Prostorske razmere so zadovoljive. 0 1 2 3 4 5 

Opremljenost predavalnic je zadovoljiva. 0 1 2 3 4 5 

Podpora referata je zadovoljiva. 0 1 2 3 4 5 

Informiranje je dobro. 0 1 2 3 4 5 

S fleksibilnostjo in pripravljenostjo reševanja teţav 

sem zadovoljen. 
0 1 2 3 4 5 
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D. ANKETA ZA ZAPOSLENE NA FAKULTETI ZA INDUSTRIJSKI INŢENIRING NOVO 
MESTO  

 

Na Fakulteti za industrijski inţeniring Novo mesto si prizadevamo za izvajanje kakovostnega 
izobraţevalnega procesa in za zagotavljanje ustreznih pogojev za študijsko dejavnost. Del tega procesa 
je tudi pridobivanje mnenj o zadovoljstvu zaposlenih s fakulteto. 

Vaši odgovori nam bodo dragocena pomoĉ pri vzpostavljanju in zagotavljanju kakovosti  
izobraţevalnega procesa, ki ga ob koncu študijskega leta analiziramo v okviru samoevalvacijskega 
poroĉila. 

2. Za katero podroĉje dela ste zadolţeni na FINI Novo mesto? 

c) Pedagoško delo. 

d) Nepedagoško delo. 

 

3. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite stopnjo pripadnosti fakulteti (vrednost 5 pomeni »se popolnoma 
strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s trditvijo«, vrednost 3 pomeni »delno se 
strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s trditvijo«, vrednost 1 pomeni »se sploh ne 
strinjam s trditvijo«, ĉe na katero vprašanje ne ţelite odgovoriti vpišite vrednost 0). 

 

Zunaj fakultete govorim pozitivno o svojem delu. 0 1 2 3 4 5 

Rad hodim na delo. 0 1 2 3 4 5 

Ponosen sem, da delam na fakulteti. 0 1 2 3 4 5 

Mislim, da je naša fakulteta ugledna ustanova. 0 1 2 3 4 5 

 

4. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite notranji odnos na fakulteti (vrednost 5 pomeni »se popolnoma 
strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s trditvijo«, vrednost 3 pomeni »delno se 
strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s trditvijo«, vrednost 1 pomeni »se sploh ne 
strinjam s trditvijo«, ĉe na katero vprašanje ne ţelite odgovoriti vpišite vrednost 0). 

 

Vesel sem, kadar lahko sodelujem v skupinskem delu. 0 1 2 3 4 5 

V primeru problemov pri opravljanju dela se lahko 

zanesem na pomoĉ sodelavcev. 
0 1 2 3 4 5 

Sodelavcem zaupam. 0 1 2 3 4 5 

Vem, kaj nadrejeni priĉakuje od mene. 0 1 2 3 4 5 

Med sodelavci ni škodljivega tekmovanja. 0 1 2 3 4 5 

 
5. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite sistem nagrajevanja (vrednost 5 pomeni »se popolnoma strinjam s 

trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s trditvijo«, vrednost 3 pomeni »delno se strinjam s 
trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s trditvijo«, vrednost 1 pomeni »se sploh ne strinjam s 
trditvijo«, ĉe na katero vprašanje ne ţelite odgovoriti vpišite vrednost 0). 
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Trudim se, da bi ĉim boljše opravljal svoje delo. 0 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem s plaĉo, ki jo prejemam. 0 1 2 3 4 5 

Vodja me pohvali, kadar dobro opravim svoje delo. 0 1 2 3 4 5 

Sistem napredovanja na delovnem mestu me 

spodbuja k boljšemu opravljanju dela. 
0 1 2 3 4 5 

Za veĉjo obremenjenost z delom sem ustrezno 

nagrajen. 
0 1 2 3 4 5 

 

6. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite poznavanje priĉakovanj vodstvenega kadra (vrednost 5 pomeni »se 
popolnoma strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s trditvijo«, vrednost 3 pomeni 
»delno se strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s trditvijo«, vrednost 1 pomeni 
»se sploh ne strinjam s trditvijo«, ĉe na katero vprašanje ne ţelite odgovoriti vpišite vrednost 0). 

 

Razumem vsebino (naravo) dela, ki ga opravljam. 0 1 2 3 4 5 

Pri opravljanju svojega dela sem samostojen. 0 1 2 3 4 5 

Imam vse moţnosti, da sledim spremembam, ki 

vplivajo na moje delo. 
0 1 2 3 4 5 

Za delo dobim primerne informacije. 0 1 2 3 4 5 

Komunikacija z vodstvom je ustrezna. 0 1 2 3 4 5 

 

7. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite moţnosti za usposabljanje in izobraţevanje (vrednost 5 pomeni »se 
popolnoma strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s trditvijo«, vrednost 3 pomeni 
»delno se strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s trditvijo«, vrednost 1 pomeni 
»se sploh ne strinjam s trditvijo«, ĉe na katero vprašanje ne ţelite odgovoriti vpišite vrednost 0). 

 

Na fakulteti bi morali imeti veĉ notranjega 

usposabljanja in izobraţevanja zaposlenih. 
0 1 2 3 4 5 

Fakulteta mi omogoĉa potrebno usposabljanje in 

izobraţevanje, ki ga potrebujem za svoje delo. 
0 1 2 3 4 5 

Pri usposabljanju in izobraţevanju se upoštevajo tudi 

ţelje zaposlenih. 
0 1 2 3 4 5 

Z višjo izobrazbo imam moţnost napredovanja. 0 1 2 3 4 5 

 
 

8. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite svoje zadovoljstvo z delom na fakulteti (vrednost 5 pomeni »se 
popolnoma strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s trditvijo«, vrednost 3 pomeni 
»delno se strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s trditvijo«, vrednost 1 pomeni 
»se sploh ne strinjam s trditvijo«, ĉe na katero vprašanje ne ţelite odgovoriti vpišite vrednost 0). 

 

Delo, ki ga opravljam, mi je v zadovoljstvo. 0 1 2 3 4 5 

Delovni pogoji (oprema, prostori …) so ustrezni. 0 1 2 3 4 5 
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S sodelavci se dobro razumem. 0 1 2 3 4 5 

Vodstvo me upošteva. 0 1 2 3 4 5 

Delovni ĉas mi ustreza. 0 1 2 3 4 5 
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E. ANKETNI VPRAŠALNIK O DELOVNI PRAKSI – ŠTUDENT 
 

Spoštovani/a študent/ka, 
 
Ob koncu delovne prakse vas vljudno prosimo, da iskreno in premišljeno odgovorite na naslednja 
vprašanja. Anketne vprašalnike bomo analizirali, posebno skrbno pa bomo prouĉili vaša mnenja in 
predloge. 

 
 Na vprašanja odgovorite tako, da izberete ustrezno številko pri vsaki trditvi, pri 

čemer pomeni: 

1- se ne strinjam, 2 – veĉinoma se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – veĉinoma se 
strinjam in 5 – popolnoma se strinjam 

   OCENA 

1. V ĉasu delovne prakse sem osmislil in uporabil teoretiĉna znanja, pridobljena med 

študijem. 
1 2 3 4 5 

 Spoznal sem:      

2. - vrsto dejavnosti podjetja, 1 2 3 4 5 

3. - poloţaj podjetja v okolju, 1 2 3 4 5 

4. - organiziranost podjetja, 1 2 3 4 5 

5. - materialne in kadrovske pogoje za delo podjetja, 1 2 3 4 5 

6. - razliĉna delovna mesta in zahtevnost znanj za opravilo le-teh. 1 2 3 4 5 

7. V ĉasu delovne prakse sem se vkljuĉeval v konkretno delo. 1 2 3 4 5 

8. Omogoĉeno mi je bilo sodelovanje pri timskem delu. 1 2 3 4 5 

9. Navadil sem se na delovno disciplino in odgovorno opravljanje nalog.  1 2 3 4 5 

10. Navadil sem se na kulturo delovnega okolja in pravila obnašanja v podjetju.      

11. Spoznal in navadil sem se predpisane dokumentacije prisotnosti pri delu. 1 2 3 4 5 

12. Seznanil sem se z informacijskim sistemom podjetja. 1 2 3 4 5 

13. Sodeloval sem pri pripravi projektov. 1 2 3 4 5 

14. Pri izvajalcu prakse nisem imel teţav v zvezi z delovno prakso. 1 2 3 4 5 

15. Sodelovanje z mentorjem pri izvajalcu je bilo strokovno, pouĉno in korektno. 1 2 3 4 5 

16. Sodelovanje z nosilcem delovne prakse na fakulteti je bilo strokovno, pouĉno in 

korektno. 
1 2 3 4 5 
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17. Na delovni praksi sem bil najbolj zadovoljen z: 

18. Na delovni praksi sem bil najmanj zadovoljen z: 

19. Moji predlogi za izboljšanje kakovosti delovne prakse so: 

 

 

F. ANKETNI VPRAŠALNIK O DELOVNI PRAKSI – MENTOR 
 

Spoštovani/a mentor,  
 
ob koncu delovne prakse Vas vljudno prosimo, da odgovorite na naslednja anketna vprašanja.  
Anketne vprašalnike bomo analizirali, posebno skrbno pa bomo prouĉili vaša mnenja in predloge. 
 
Vrednost imajo samo Vaši iskreni in premišljeni odgovori. 
 

 Na vprašanja odgovorite tako, da izberete ustrezno številko pri vsaki trditvi, 
pri čemer pomeni: 

1- se ne strinjam, 2 – veĉinoma se ne strinjam, 3 – delno se strinjam,  
4 – veĉinoma se strinjam in 5 – popolnoma se strinjam 

   OCENA 

A DELO ŠTUDENTA  

 V ĉasu delovne prakse je študent spoznal:      

1. - vrsto dejavnosti podjetja, 1 2 3 4 5 

2. - poloţaj podjetja v okolju, 1 2 3 4 5 

3. - organiziranost podjetja, 1 2 3 4 5 

4. - materialne in kadrovske pogoje za delo podjetja, 1 2 3 4 5 

5. - pristope in rezultate uspešnosti poslovanja podjetja, 1 2 3 4 5 

6. - razliĉna delovna mesta in poklice, 1 2 3 4 5 

7. - izdelavo operativnih projektnih nalog s podroĉja organizacije in priprave 

zagotavljanja celovite kakovosti delovnih procesov. 
1 2 3 4 5 

8. Sodeloval je pri pripravi projektov.  1 2 3 4 5 

B DELO MENTORJA  

1 Spoznal in navadil sem se predpisane dokumentacije prisotnosti pri delu. 1 2 3 4 5 
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2. Seznanil sem se z informacijskim sistemom podjetja. 1 2 3 4 5 

3. Sodeloval sem pri pripravi projektov. 1 2 3 4 5 

4. Pri izvajalcu prakse nisem imel teţav v zvezi z delovno prakso. 1 2 3 4 5 

5. Sodelovanje z mentorjem pri izvajalcu je bilo strokovno, pouĉno in korektno. 1 2 3 4 5 

6. Sodelovanje z nosilcem delovne prakse na fakulteti je bilo strokovno, 

pouĉno in korektno. 
1 2 3 4 5 

7. Menim, da je v podjetju dovolj moţnosti za opravljanje delovne prakse na 

predvidenih podroĉjih. 
1 2 3 4 5 

8. Menim, da je sodelovanje s fakulteto dobro. 1 2 3 4 5 

9. Menim, da je termin delovne prakse dobro izbran. 1 2 3 4 5 

10. Kakšno oceno bi prisodil celotnemu projektu delovne prakse. 1 2 3 4 5 

11. Pri izvajanju mentorstva sem najbolj pogrešal: 

12. Pri izvajanju mentorstva sem koristil naslednjo literaturo: 

13. Za izboljšanje kakovosti delovne prakse predlagam: 

14. Moji predlogi za izboljšanje kakovosti delovne prakse so: 

 

 

G. ANKETA O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV FINI 
 

Osnovni namen ankete o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov FINI je na osnovi mnenja 
diplomantov eno leto ter pet let po zakljuĉku študija za študijski program v vsakem študijskem letu 
pridobiti podatke o zaposljivosti in zaposlenosti ter o pridobljenih in potrebnih kompetencah, pomembnih 
za: zaposljivost diplomantov, konkurenĉnost na trgu dela, naĉrtovanje vseţivljenjskega uĉenja 
diplomantov.  

1. Spol (obkroţite): 

● moški  

● ţenski 

2. Zakljuĉen študijski program:  

● visokošolski študijski program  

● univerzitetni študijski program  
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3. Leto prvega vpisa (zadnjega) zakljuĉenega študija: _______ 

4. Leto in mesec diplomiranja: _______ 

5. Ali nameravate nadaljevati študij?  

● Da  

● Ne  

● Ţe nadaljujem študij kot izredni študent  

● Ţe nadaljujem študij kot redni študent  

**V kolikor ste na prejšnje vprašanje odgovorili z "Ţe nadaljujem študij" prosimo, odgovorite še na 
naslednja vprašanja  

a: Študij nadaljujem na:  

● fakulteti, kjer sem konĉal predhodni študij  

● na drugi fakulteti  

● Drugo:  

b: Študij nadaljujem na:  

● študijskem programu 2. stopnje  

● študijskem programu 3. stopnje  

c: Za nadaljevanje študija sem se odloĉil:  

● takoj po zakljuĉku predhodnega študija  

● po letih  

d: Razlogi za nadaljnji študij so naslednji (moţnih je veĉ odgovorov):  

● Izboljšanje socialnega statusa  

● Lastna ţelja za napredovanje na delovnem mestu  

● Ţelja po osebnem razvoju in novih znanjih, kompetencah  

● Zahteva delodajalca  

● Zaradi izpolnjevanja formalnih pogojev na delovnem mestu  

● Ker nisem dobil zaposlitve  

● Zaradi ţelje po prekvalifikaciji  

5. Kakšen je vaš zaposlitveni status?  

● Zaposlen sem za nedoloĉen ĉas  

● Zaposlen sem za doloĉen ĉas  

● Imam redno (vsaj dve uri tedensko) honorarno delo  

● Sem samozaposlen  

● Bel sem ţe zaposlen, a sem trenutno brezposelen  
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● Sem brezposeln  

SKLOP A 

**V kolikor ste na prejšnje vprašanje odgovorili, da ste brezposelni prosimo, odgovorite še na naslednja 
vprašanja.  

1. Kako hitro ste priĉeli z iskanjem zaposlitve?  

● Takoj po diplomiranju.  

● V ĉasu študija.  

● sem bil ţe zaposlen pred vpisom na študij.  

● _______ mesecev po diplomiranju.  

● Nisem še priĉel z iskanjem zaposlitve.  

2. Kako dolgo je bilo najdaljše obdobje brezposelnosti od diplome dalje:  

● 0 do mesecev  

● 3 do 6 mesecev  

● 6 do 12 mesecev  

● 12 do 24 mesecev  

● veĉ kot 24 mesecev  

3. Na kakšen naĉin pristopate k iskanju zaposlitve (moţnih je veĉ odgovorov):  

● Sem štipendist v izbrani organizaciji.  

● Sem prijavljen na Zavodu za zaposlovanje RS kot brezposelna oseba.  

● S prostovoljnim delom.  

● Z opravljanjem del na projektu/ih.  

● Na podlagi dela preko študentske napotnice.  

● Z opravljanjem strokovne prakse.  

● Z iskanjem moţne pomoĉi profesorjev in asistentov na fakulteti.  

● S pomoĉjo Kariernega centra.  

● S pomoĉjo sorodnikov, prijateljev ter znancev (mreţenje).  

● Z lastno angaţiranostjo in posredovanjem prijav (razpisi) ter ponudb za delo.  

● Drugo:  

4. Kaj je po vašem mnenju razlog, da zaposlitve še niste uspeli najti (moţnih je veĉ odgovorov):  

● Trg dela je zasiĉen in ne išĉe profila, za katerega sem se izobraţeval.  

● Manjkajo mi delovne izkušnje.  

● Nisem pripravljen opravljati drugega dela, kot tistega, za katerega sem se izobraţeval.  

● Nimam ustreznih znanj, kompetenc, vešĉin, itd.  

● Drugo:  
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5. Ĉe pogledate nazaj, ali bi v primeru, da bi lahko prosto izbirali, ponovno izbrali isti program na isti 
fakulteti?  

● Da.  

● Ne, izbral bi isti študijski program na drugi fakulteti.  

● Ne, izbral bi drug študijski program na drugi fakulteti.  

● Ne, mislim, da sploh ne bi študiral/-a.  

● Drugo: 

 

6. Spodaj je seznam kompetenc. Prosimo, da z ocenami od 1 do 5 ocenite, kako ocenjujete vašo 
dejansko raven posamezne kompetence. 
 (Sploh 

ne) 
   (V veliki 

meri) 
Sposobnost analize in sinteze pri reševanju problemov na 
tehniĉnem podroĉju. 

1 2 3 4 5 

Usposobljenost za kritiĉno presojanje. 1 2 3 4 5 
Sposobnost aplikacije teoretiĉnega znanja v prakso. 1 2 3 4 5 
Samostojnost v strokovnem delu. 1 2 3 4 5 
Razvoj komunikacijskih sposobnosti v domaĉem in 
mednarodnem poslovnem svetu z  
uporabo slovenskega in tujih jezikov. 

1 2 3 4 5 

Usposobljenost za timsko delo in vodenje projektov. 1 2 3 4 5 
Sposobnost povezovanja znanja razliĉnih podroĉij in 
njegova uporaba. 

1 2 3 4 5 

Razvoj in upoštevanje profesionalne etike. 1 2 3 4 5 

Poznavanje strokovnih izrazov – terminologije. 1 2 3 4 5 
Poznavanje in uporaba informacijsko komunikacijske 
tehnologije z nabori programskih orodij in raĉunalniških 
sistemov ter elektronskega poslovanja. 

1 2 3 4 5 

Poznavanje in upoštevanje varnosti zdravja pri delu ter 
varovanja okolja. 

1 2 3 4 5 

Poznavanje in sposobnost uporabe znanja s podroĉja 
motivacije in reševanja konfliktov. 

1 2 3 4 5 

Sposobnost razumevanja in uporabe sodobnih teorij 
proizvodnje, tehnologije in razvoja. 

1 2 3 4 5 

Sposobnost matematiĉnega razumevanja, predvsem s 
podroĉja statistike, verjetnosti in tehnike ter uporabe v 
praksi – aplikacije. 

1 2 3 4 5 

Sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanj 
razliĉnih predmetov. 

1 2 3 4 5 

Poznavanje tehniĉnih lastnosti materialov in proizvodov. 1 2 3 4 5 
Povezovanje in uporabljanje metod celovite kakovosti 
proizvodov in storitev. 

1 2 3 4 5 

Poznavanje zakonodaje na podroĉju tehnike in poslovanja. 1 2 3 4 5 

Usposobljenost za vodenje del. 1 2 3 4 5 

Sposobnost spoznavanja delovanja podjetij. 1 2 3 4 5 
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Poznavanje organizacijskih struktur in procesne 
organiziranosti. 

1 2 3 4 5 

Poznavanje trţenja kot temeljnega poslovnega procesa. 1 2 3 4 5 

Poznavanje delovne zakonodaje. 1 2 3 4 5 
Poznavanje specifiĉnosti v razvoju avtomobilske industrije. 1 2 3 4 5 
Sposobnost diagnosticiranja in popravila proizvodnih 
naprav. 

1 2 3 4 5 

Poznavanje in upravljanje energetskih strojev in naprav. 
 

1 2 3 4 5 

 

7. Kako dobro poznate dejavnosti Kariernega centra ?  

 
(zelo 

slabo) 
   (zelo 

dobro) 

Aktivnosti Kariernega centra poznam: 1 2 3 4 5 

 

Dodatni komentarji in predlogi:  

____________________ 

 

SKLOP B 

**V kolikor ste zaposleni prosimo, odgovorite še na naslednja vprašanja.  

1. Višina vašega bruto meseĉnega dohodka v EUR:  

● pod 800  

● 800-1200  

● 1200-1700  

● 1700-2300  

● 2300-3000  

● veĉ kot 3000  

● ne ţelim odgovoriti  

2. Kako hitro ste priĉeli z iskanjem zaposlitve?  

● V ĉasu študija.  

● Takoj po diplomiranju.  

● Nekaj mesecev po diplomi.  

● Priloţnost za delo sem dobil brez aktivnega iskanja dela.  

 

3. Na kakšen naĉin ste dobili zaposlitev (moţnih je veĉ odgovorov):  

● Bil sem štipendist v izbrani organizaciji.  
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● S pomoĉjo Zavoda za zaposlovanje RS kot brezposelna oseba.  

● S pomoĉjo Kariernega centra.  

● S prostovoljnim delom.  

● Z opravljanjem del na projektu/ ih.  

● Drugo:  

 

4. Prvo zaposlitev sem dobil:  

● Takoj po zakljuĉku študija.  

● Ţe v ĉasu študija.  

● ____ mesecev po zakljuĉku študija.  

● ____ let po zakljuĉku študija.  

● Pred vpisom na študij.  

 

5. Ali ste se morali za opravljanje dela na prvem delovnem mestu dodatno usposabljati?  

● Ne.  

● Da, s pomoĉjo pripravništva.  

● Da, s pomoĉjo lastnega dodatnega samostojnega študija.  

● Da, s pomoĉjo dodatnega izobraţevanja doma in izven delovnega mesta.  

● Da, s pomoĉjo dodatnega izobraţevanja v tujini.  

● Da, s pomoĉjo praktiĉnega usposabljanja na delovnem mestu (poskusno uvajalno obdobje).  

● Drugo:  

 

6. Trenutno sem zaposlen:  

● V Sloveniji.  

● V tujini.  

 

7. Trenutno ste zaposleni na podroĉju, na katerem ste diplomirali:  

● Da.  

● Ne.  

8. Zaposlen sem:  

● V svojem lastnem podjetju.  

● V javnem sektorju.  

● V zasebnem sektorju.  
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9. Zaposlen sem na ravni, ki:  

● Ustreza moji pridobljeni izobrazbi.  

● Je višja od pridobljene izobrazbe.  

● Je niţja od pridobljene izobrazbe.  

10. Znanja in sposobnosti, ki ste jih ţeleli pridobiti med študijem in jih niste:  

_________________________________________________________________________________ 

 

11. V kolikšni meri je bil vaš študijski program dobra osnova za:  

 (Sploh 
ne) 

   (V veliki 
meri) 

Pridobitev zaposlitve. 1 2 3 4 5 

Opravljanje vašega sedanjega dela. 1 2 3 4 5 

Nadaljnjo kariero. 1 2 3 4 5 

Vaš osebni razvoj. 1 2 3 4 5 

 

12. Ĉe pogledate nazaj, ali bi v primeru, da bi lahko prosto izbirali, ponovno izbrali isti program na isti 
fakulteti?  

● Da.  

● Ne, izbral bi isti študijski program na drugi fakulteti.  

● Ne, izbral bi drug študijski program na drugi fakulteti.  

● Ne, mislim, da sploh ne bi študiral/-a.  

 

13. Spodaj je seznam kompetenc. Prosimo, da z ocenami od 1 do 5 ocenite, kako ocenjujete vašo 
dejansko raven posamezne kompetence.  

 (Sploh 
ne) 

   (V veliki 
meri) 

Sposobnost analize in sinteze pri reševanju 
problemov na tehniĉnem podroĉju. 

1 2 3 4 5 

Usposobljenost za kritiĉno presojanje. 1 2 3 4 5 

Sposobnost aplikacije teoretiĉnega znanja v prakso. 1 2 3 4 5 

Samostojnost v strokovnem delu. 1 2 3 4 5 

Razvoj komunikacijskih sposobnosti v domaĉem in 
mednarodnem poslovnem svetu z uporabo 
slovenskega in tujih jezikov. 

     

Usposobljenost za timsko delo in vodenje projektov.      

Sposobnost povezovanja znanja razliĉnih podroĉij in 
njegova uporaba. 

     

Razvoj in upoštevanje profesionalne etike.      

Poznavanje strokovnih izrazov – terminologije.      
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Poznavanje in uporaba informacijsko komunikacijske 
tehnologije z nabori programskih orodij in 
raĉunalniških sistemov ter elektronskega poslovanja. 

     

Poznavanje in upoštevanje varnosti zdravja pri delu 
ter varovanja okolja. 

     

Poznavanje in sposobnost uporabe znanja s podroĉja 
motivacije in reševanja konfliktov. 

     

Sposobnost razumevanja in uporabe sodobnih teorij 
proizvodnje, tehnologije in razvoja. 

     

Sposobnost matematiĉnega razumevanja, predvsem 
s podroĉja statistike, verjetnosti in tehnike ter uporabe 
v praksi – aplikacije. 

     

Sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanj 
razliĉnih predmetov. 

     

Poznavanje tehniĉnih lastnosti materialov in 
proizvodov. 

     

Povezovanje in uporabljanje metod celovite kakovosti 
proizvodov in storitev. 

     

Poznavanje zakonodaje na podroĉju tehnike in 
poslovanja. 

     

Usposobljenost za vodenje del.      

Sposobnost spoznavanja delovanja podjetij.      

Poznavanje organizacijskih struktur in procesne 
organiziranosti. 

     

Poznavanje trţenja kot temeljnega poslovnega 
procesa. 

     

Poznavanje delovne zakonodaje.      

Poznavanje specifiĉnosti v razvoju avtomobilske 
industrije. 

     

Sposobnost diagnosticiranja in popravila proizvodnih 
naprav. 

     

Poznavanje in upravljanje energetskih strojev in 
naprav. 

     

 

14. Kako dobro poznate dejavnosti Kariernega centra?  

 
(zelo 

slabo) 
   (zelo 

dobro) 

Aktivnosti Kariernega centra poznam: 1 2 3 4 5 

 

15. Vaš interes za vseţivljenjsko uĉenje (ohranjanje stika z razvojem stroke):  

● Da.  

● Ne.  

● Mogoĉe.  

Dodatni komentarji in predlogi:  
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H. ANKETA ZA DELODAJALCE NA FAKULTETI ZA INDUSTRIJSKI INŢENIRING 
NOVO MESTO  

 

Na Fakulteti za industrijski inţeniring Novo mesto si prizadevamo za izvajanje kakovostnega 
izobraţevalnega procesa in za zagotavljanje ustreznih pogojev za študijsko dejavnost. Del tega procesa 
je tudi pridobivanje mnenj o zadovoljstvu delodajalcev s fakulteto. 

Vaši odgovori nam bodo dragocena pomoĉ pri vzpostavljanju in zagotavljanju kakovosti  
izobraţevalnega procesa, ki ga ob koncu študijskega leta analiziramo v okviru samoevalvacijskega 
poroĉila. 

 

1. Ime podjetja/ustanove: _______________________________________________________ 
 

2. Delovno mesto osebe, ki je izpolnjevala vprašalnik: ________________________________ 
 

3. V kateri regiji se nahaja vaše podjetje/ustanova? 

a) Pomurska regija 

b) Podravska regija 

c) Koroška regija 

d) Savinjska regija 

e) Zasavska regija 

f) Spodnjeposavska regija 

g) Jugovzhodna Slovenija 

h) Osrednjeslovenska regija 

i) Gorenjska regija 

j) Notranjsko-kraška regija 

k) Goriška regija 

l) Obalno-kraška regija 

 

4. Število diplomantov FINI Novo mesto zaposlenih pri vas: _________________________ 

 

5. V kolikšni meri imajo diplomati FINI Novo mesto razvite naslednje kompetence (vrednost 5 pomeni 

»v celoti«, vrednost 4 pomeni »v veliki meri«, vrednost 3 pomeni »niti niti«, vrednost 2 pomeni »v 

majhni meri«, vrednost 1 pomeni »sploh ne«, ĉe na katero vprašanje ne ţelite ali ne morete 

odgovoriti vpišite vrednost 0)? 

 

Sposobnost analize in sinteze pri reševanju problemov na 

tehniĉnem podroĉju. 
0 1 2 3 4 5 

Usposobljenost za kritiĉno presojanje. 0 1 2 3 4 5 

Sposobnost aplikacije teoretiĉnega znanja v prakso. 0 1 2 3 4 5 

Samostojnost v strokovnem delu. 0 1 2 3 4 5 
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Razvoj komunikacijskih sposobnosti v domaĉem in 

mednarodnem poslovnem svetu z uporabo slovenskega in tujih 

jezikov. 

0 1 2 3 4 5 

Usposobljenost za timsko delo in vodenje projektov. 0 1 2 3 4 5 

Sposobnost povezovanja znanja razliĉnih podroĉij in njegova 

uporaba. 
0 1 2 3 4 5 

Razvoj in upoštevanje profesionalne etike. 0 1 2 3 4 5 

Poznavanje strokovnih izrazov – terminologije. 0 1 2 3 4 5 

Poznavanje in uporaba informacijsko komunikacijske 

tehnologije z nabori programskih orodij in raĉunalniških 

sistemov ter elektronskega poslovanja. 

0 1 2 3 4 5 

Poznavanje in upoštevanje varnosti zdravja pri delu ter 

varovanja okolja. 
0 1 2 3 4 5 

Poznavanje in sposobnost uporabe znanja s podroĉja 

motivacije in reševanja konfliktov. 
0 1 2 3 4 5 

Sposobnost razumevanja in uporabe sodobnih teorij 

proizvodnje, tehnologije in razvoja. 
0 1 2 3 4 5 

Sposobnost matematiĉnega razumevanja, predvsem s 

podroĉja statistike, verjetnosti in tehnike ter uporabe v praksi – 

aplikacije. 

0 1 2 3 4 5 

Sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanj razliĉnih 

predmetov. 
0 1 2 3 4 5 

Poznavanje tehniĉnih lastnosti materialov in proizvodov. 0 1 2 3 4 5 

Povezovanje in uporabljanje metod celovite kakovosti 

proizvodov in storitev. 
0 1 2 3 4 5 

Poznavanje zakonodaje na podroĉju tehnike in poslovanja. 0 1 2 3 4 5 

Usposobljenost za vodenje del. 0 1 2 3 4 5 

Sposobnost spoznavanja delovanja podjetij. 0 1 2 3 4 5 

Poznavanje organizacijskih struktur in procesne 

organiziranosti. 
0 1 2 3 4 5 

Poznavanje trţenja kot temeljnega poslovnega procesa. 0 1 2 3 4 5 

Poznavanje delovne zakonodaje. 0 1 2 3 4 5 

Poznavanje specifiĉnosti v razvoju avtomobilske industrije. 0 1 2 3 4 5 

Sposobnost diagnosticiranja in popravila proizvodnih naprav. 0 1 2 3 4 5 

Poznavanje in upravljanje energetskih strojev in naprav. 0 1 2 3 4 5 

 
6. Dodatna znanja in usposobljenosti, ki bi jih diplomanti potrebovali, da bi se laţje vkljuĉili v delo v 

vašem podjetju/ustanovi so: ______________________________________________ 
 

7. Kompetence, ki bi jih diplomanti FINI Novo mesto še potrebovali za uspešnejše delo so: 
_______________________________________________________________________ 
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8. V kolikšni meri je znanje diplomantov Fakultete za industrijski inţeniring Novo mesto skladno z 
vašimi priĉakovanji? 

 

a) Popolnoma skladno. 
b) Skladno. 
c) Deloma skladno. 
d) Ni skladno. 
e) Sploh ni skladno. 

 

9. Kako ste v celoti zadovoljni z diplomanti Fakultete za industrijski inţeniring Novo mesto? 
a) Sem zelo zadovoljen. 
b) Sem zadovoljen. 
c) Nisem niti zadovoljen niti nezadovoljen. 
d) Sem nezadovoljen. 
e) Sem zelo nezadovoljen. 

 

 

 


