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2

VPETOST V OKOLJE

2.1 VPETOST V OKOLJE
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je nastala na pobudo gospodarstva JV regije
in njegovih jasno izraženih potreb in trendov razvoja. Sedež fakultete je v JV Sloveniji, ki ima
tipično industrijski značaj s prisotnostjo industrijske tradicije in trenda razvojnega potenciala
z velikim deležem inovativnosti.
Jugovzhodna Slovenija je po površini največja regija v Sloveniji, ki povezuje štiri pokrajine:
Dolenjska (občine Novo mesto, Trebnje, Šentjernej, Škocjan, Žužemberk, Dolenjske Toplice,
Mirna, Mirna Peč, Mokronog Trebelno, Straža, Šentrupert in Šmarješke Toplice), Bela krajina
(občine Črnomelj, Metlika in Semič) in kočevsko ribniško območje (občine Kočevje, Ribnica,
Loški Potok, Osilnica, Kostel in Sodražica). Regija jugovzhodne Slovenije leži v delu države,
ki na jugu meji na Hrvaško, njeno osrednje mesto pa je Novo mesto.
Za gospodarstvo JV Slovenije je značilna velika koncentracija industrije predvsem v okolici
Novega mesta, ki predstavlja razvojno središče regije. Vsi ekonomski kazalci regije
(donosnost, izvozna usmerjenost, dodana vrednost na zaposlenega) kažejo na ekonomsko zelo
učinkovito regijo z zdravim industrijskim jedrom, na katerem temelji njen gospodarski razvoj.
Gospodarsko je najbolj aktivna subregija Dolenjska, v kateri se nahajata dve središči
gospodarskega dogajanja (Novo mesto in Trebnje), hkrati pa imajo tu sedež najuspešnejša
podjetja regije: Krka, d.d., Revoz, d.d., Adria Mobil, d.o.o., Ursa Slovenija, d.o.o., TPV, d.d.,
CGP, d.d, idr. V Trebnjem ima sedež podjetje Trimo, d.d., Črnomelj spada v Belo krajino,
Kočevje in Ribnica pa sta tako lokalni kot gospodarski središči Kočevsko-ribniškega
območja.
Koncept fakultete, vsebovan v akreditiranih programih, je zasnovan na način, da z znanstveno
raziskovalnim in pedagoškim delom prispeva k povečevanju razvojnih kapacitet regionalnega
in nacionalnega gospodarstva ob upoštevanju vsebin, ki so skupne vsem razvojnim
strategijam najrazvitejših družb. S ponudbo in izvajanjem študijskih programov, ki temeljijo
na interdisciplinarnosti in aplikativnosti, fakulteta sledi potrebam trga dela, gospodarskega
razvoja in konkurenčnosti gospodarstva ter posledično 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
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definira prednostna tehnološka področja, v okviru katerih se bo spodbujal razvoj tehnologij in
njihova uporaba v industrijskih sektorjih (tehnologije za URE, vključno z varčno porabo
energije, tehnologije za OVE, tehnologije za povečevanje snovne učinkovitost, tehnologije za
trajnostno mobilnost, nanotehnologije, mikro in nanoelektronika, fotonika, biotehnologija,
napredni materiali, napredne proizvodne in procesne tehnologije). Navedena področja pokriva
fakulteta z obstoječimi programi, prav tako pa so vsa navedena področja prisotna v
industrijskem sektorju JV Slovenije, kjer ima fakulteta svoj sedež (avtomobilska industrija,
TPV, farmacevtska industrija, kemijska in procesna industrija, kovinsko–predelovalna
industrija, strojegradnja in orodjarstvo, novi materiali, živilsko-predelovalna industrija in
trajnostna pridelava hrane, predelovalne dejavnosti, lesno predelovalna industrija, kovinska,
elektroindustrija in elektronika, trajnostno gradbeništvo). Podjetja v JV Sloveniji načrtujejo
širitev proizvodnih zmogljivosti, novo tehnološko opremljenost in v povezavi z načrtovano
širitvijo tudi nove zaposlitve.
Fakulteta ima sklenjene dogovore o praktičnem usposabljanju predvidenega števila vpisanih
študentov:
Akrapovič d.d., Ivančna Gorica
Arex d.o.o., Šentjernej
Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Nova Gorica, Novo Gorica
Ferročrtalič 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 Lož d.d. , Stari trg pri Ložu
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina, Ajdovščina
ORIS orodjarstvo in storitve d.o.o., Šempeter pri Gorici
Prios projektiranje, razvoj, izdelava orodij d.o.o., Volčja Draga
Revoz d.d., Novo mesto
Termotehnika d.o.o., Novo mesto
TPV Johnson Controls, Podjetje za proizvodnjo in trženje notranje opreme za
avtomobile, d.o.o., Novo mesto
TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.d., Novo mesto
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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 družbo v lokalni skupnosti, v Sloveniji
in zunaj njenih meja. Razvija in uresničuje svoje poslanstvo v obliki aplikativnih študijskih
in raziskovalnih projektov, z ustrezno razpisano tematiko diplomskih nalog ter z
vključevanjem obvezne delovne prakse študentov v študijski proces. Vsebina
izobraževalnih programov se dopolnjuje in sledi zahtevam trga. Strokovnjaki iz prakse
(visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci) vnašajo aktualne novosti. Fakulteta se
povezuje z gospodarstvom tudi na način, da se laboratorijske vaje pri posameznih
predmetih pod vodstvom visokošolskih učiteljev in sodelavcev, strokovnjakov iz
gospodarstva, izvajajo v laboratorijih sodelujočih podjetij.
V študijskem letu 2014/2015 je bila fakulteta dejavna s prijavami na številne projekte (glej
Tabelo 14). Fakulteta je sodelovala kot partner v mednarodnem projektu za dodeljevanje
spodbud v okviru iniciative Eureka s projektom VISNEV (Visually Augmented Analysis
of Complex Information Structures Evolving in Socio-technical Systems), sofinanciranem
s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sklep št. 4300-2/2013/235 je bil
izdan 5. 7. 2013. Namen projekta je bil sledljivost dinamike informacij pri razvoju
kompleksnih sistemov. Projekt se je uspešno zaključil junija 2015. 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. Ravno tako
se je prijavila na 180. Javni razpis štipendije Ad futura za študijske obiske študentov v
okviru programa Erasmus+ in pridobila sredstva za študenta fakultete. V okviru
znanstvene-raziskovalne dejavnosti in založniške dejavnosti je fakulteta izdala študijsko
gradivo in znanstveno monografijo.
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je prva in edina fakulteta iz Slovenije,
članica močnega projekta Globalnega partnerstva, ki združuje 55 visokošolskih institucij v
31 državah sveta iz Evrope, Afrike, Azije, Severne in Južne Amerike. Partnerstvo omogoča
individualno mednarodno izkušnjo za veliko večino študentov, ki ne morejo študirati v
tujini, kar je v svetu, ki se vse bolj povezuje, neprecenljive vrednosti. Multikulturnost
udeležencev zagotavlja kulturno raznolikost in preko vodenih diskusij v angleškem jeziku
omogoča širitev socialnega omrežja in s tem tudi vzpostavitev stikov z morebitnimi tujimi
poslovnimi partnerji. Medsebojno sodelovanje študentov in visokošolskih učiteljev poteka
v virtualni učilnici, ki preko videokonferenc omogoča sodelovanje v raziskovalnih
projektih ter tudi razvoj skupnih študijskih programov. Globalno partnerstvo nudi
sodelujočim visokošolskim institucijam možnost organizacije videokonferenčnih predavanj
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gostujočih profesorjev partnerskih fakultet. Pogosto študenti različnih partnerskih fakultet
spremljajo predavanje, ki ga vodi gostujoči predavatelj, niso pa redki tudi primeri, da si
predmet deli več profesorjev partnerskih univerz. Preizkušene prakse so del študijskega
procesa in nekatere od njih vodijo do razvoja skupnih študijskih programov. Partnerski
projekti med drugim omogočajo članom tudi virtualna srečanja, na katerih lahko
razpravljajo o raziskavah, zadnjih dognanjih ter hipotezah.
Razpisane teme diplomskih nalog so objavljene v spletni učilnici (http://moodle.finiunm.si/course/view.php?id=47)
V študijskem letu 2014/2015 sta dva študenta opravljala strokovno prakso, in sicer v
podjetju TPV, d.o.o., Novo mesto in v podjetju Trol, d.o.o., Ljubljana.
Prav tako fakulteta skrbi za vključevanje študentov v delovno okolje v tujini. Svoje
študente fakulteta vključuje v prakse podjetij gospodarsko najmočnejših držav sveta.
Fakulteta na podlagi sklenjenega sporazuma omogoča permanentno vključevanje svojih
študentov v prakse podjetij gospodarsko najmočnejših držav sveta (v ZDA, na
Nizozemskem, Japonskem, Kitajskem, Avstraliji, v Katarju). Študenti na ta način lahko
identificirajo podjetniške potenciale, sodelujejo v znanstveno raziskovalnih projektih,
imerzija (potopitev v tuji jezik) je oblika učenja, pri kateri je tuji jezik medij komunikacije
in ne predmet poučevanja. Tuji partnerji so obiskali fakulteto in izrazili veliko
povpraševanje na globalnem trgu po strokovnjakih študijskih programov fakultete.
V strukturi visokošolskih učiteljev fakultete so priznani strokovnjaki iz gospodarstva, ki
vnašajo aktualne novosti v študijske programe:
- doc. dr. Tomaž Aljaž, SPAR Slovenija d.o.o.
- doc. dr. Damjan Balabanič, Avtotransporti Kastelec, Kastelec s.p.
- doc. dr. Tomaž Jurejevčič, Hella Saturnus Slovenija, d. o. o.
- doc. dr. Matej Pleterski, NUMIP Inženiring, Montaža, Vzdrževanje in
Proizvodnja d.o.o.
- doc. dr. Tomaž Savšek, TPV, d. o. o.
- doc. dr. Igor Simonič, KRKA, d. d.
- Aleš Adamlje, viš. pred., Hella Saturnus Slovenija, d. o. o.
- mag. Miran Šiško, pred., REVOZ, d. d.
V študijskem letu 2014/2015 je fakulteta sklenila pogodbe za izvedbo laboratorijskih vaj
pri posameznih predmetih pod vodstvom visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete in
v sodelovanju s strokovnjaki iz gospodarstva z naslednjimi visoko tehnološkimi podjetji v
regiji:
• s SiEVA, podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski industriji d.o.o.,
• z REVOZ, podjetje za proizvodnjo in komercializacijo avtomobilov d.d. in
• s TPV AVTO Podjetje za trženje in proizvodnjo vozil d.o.o.
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2. Fakulteta spremlja zaposljivost oziroma zaposlenost svojih diplomantov.
Fakulteta izvaja le izredno obliko študija, velika večina študentov je zaposlenih. Prve
diplomske listine je fakulteta podelila v decembru 2014. Anketa za diplomante bo izvedena
v študijskem letu 2015/2016 (anketiranje diplomantov 1 leto, 3 leta in 5 let po zaključku
študija).
Fakulteta vodi evidenco o trenutnem delovnem mestu posameznega študenta in
organizaciji zaposlitve, ne more pa še spremljati napredovanja oziroma zaposlitve pri
nezaposlenih študentih po zaključku študija (anketiranje diplomantov 1 leto, 3 leta in 5 let
po zaključku študija).
V študijskem letu 2014/2015 je bilo vpisanih 101 študentov, od tega je bilo zaposlenih 77
študentov.
Fakulteta spremlja zaposljivost svojih diplomantov (razvidno iz točke 4. visokošolski
zavod usklajuje vpis v študijske programe s potrebami po diplomantih teh programov).
Vsebina študijskih programov Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto izhaja iz
opredelitev aktualnih potreb gospodarstva, dolgoročnih strateških dokumentov Evropske
unije in Slovenije in je skladna z razvojnimi potrebami po kadrih v tehnoloških in
industrijskih panogah. Zaradi pomanjkanja tehničnih kadrov v Sloveniji je zaposljivost
diplomantov tudi v času visoke brezposelnosti zagotovljena na številnih področjih. Med
najbolj deficitarnimi in iskanimi poklici so tudi v letu 2015 strojniki. Fakulteta na svoji
spletni strani objavlja vsakodnevno več prostih delovnih mest za diplomirane inženirje
strojništva (http://www.fini-unm.si/si/studij/obvestila-za-studente/).
3. Visokošolski zavod spremlja učne izide in pridobljene kompetence, da bi študentom
oziroma diplomantom poleg zaposlovanja in nadaljnjega izobraževanja omogočil tudi
vključevanje v družbene procese in javno življenje.
Prve diplomske listine je fakulteta podelila v decembru 2014, zato še ni bila izvedena
ankete za diplomante, kakor tudi ne anketa o veščinah in kompetencah za delodajalce.
Ankete bodo izvedene v študijskem letu 2015/2016. Vsebina izobraževalnih programov se
dopolnjuje in sledi zahtevam trga.
Študijskim programom, ki se izvajajo na fakulteti, je skupno razvijanje naslednjih splošnih
kompetence študentov, ki pripomorejo k lažjemu vključevanju diplomantov v družbene
procese in javno življenje:
sposobnost analize in sinteze pri reševanju problemov na tehniškem področju,
sposobnost obvladovanja sodobnih metod, postopkov in procesov,
usposobljenost za kritično presojanje,
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sposobnost aplikacije teoretičnega znanja v praksi,
samostojnost v strokovnem delu,
poznavanje socialnih sistemov v poslovnem svetu,
razvoj komunikacijskih sposobnosti v domačem in mednarodnem poslovnem svetu
z uporabo slovenskega in tujih jezikov,
usposobljenost za timsko delo in vodenje projektov,
sposobnost povezovanja znanja z različnih področij 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 računalniških sistemov ter elektronskega poslovanja,
poznavanje in upoštevanje varnosti zdravja pri delu ter varovanja okolja,
poznavanje in sposobnost uporabe znanja s področja motivacije in reševanja
konfliktov.
Merila in načini za preverjanje in ocenjevanje učnih izidov posameznih predmetov so
določeni z učnimi načrti ter splošnimi akti FINI, kot sledi:
v učnih načrtih 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 načini za preverjanje in ocenjevanje učnih izidov pri strokovni praksi in
zaključnih delih so prav tako določena z učnimi načrti ter splošnimi akti FINI, kot sledi:
Strokovna praksa:
v učnem načrtu »STROKOVNA PRAKSA« študijskega programa 1. stopnja
(http://www.fini-unm.si/media/Strokovna_praksa_26_11_2014.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/katalogdokumentov/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_magistski_nalogi__
UPB3_.pdf)
Navodila in obrazci za pripravo in oddajo diplomske naloge (http://www.finiunm.si/media/Navodila_za_pisanje_strokovnih_in_znanstvenih_del__UPB2_1__2_
.pdf)
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Fakulteta bo v študijskem letu 2015/2016 zagotovila sistematično 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 izobraževanjem se spremljajo in presojajo pri študiju osvojene
kompetence na načine, ki so določeni z učnim načrtom,
anketiranje diplomantov 1 leto, 3 leta in 5 let po zaključku študija. Ker so prvi
diplomanti diplomirali decembra 2014, se bo anketa o diplomantih izvedla v
študijskem letu 2015/2016 (v mesecu februarju 2016),
vzdrževanje stika z mentorji v organizacijah, v katerih študenti opravljajo praktično
usposabljanje,
s povratnimi poročili delodajalcev,
preko Kariernega centra in Alumni kluba,
preko lastnih dogodkov (mednarodne konference, neformalna srečanja ipd.).
Za pridobivanje dodatnih kompetenc, kot tudi razširjanje mednarodnih praks študentov za
delo v tujini je fakulteta organizirala gostujoča predavanja gospodarstvenika in
visokošolskih učiteljev iz ZDA. Študenti so se seznanili z načinom dela in študija v tujini
ter pridobili možnost sodelovanja v tujini pri razvoju in trženju inovacij oz. pri
pridobivanju dodatnih znanj in kompetenc v praksi na mednarodnem področju.
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 posledično izvaja manjši vpis od
potreb po diplomantih kot bi ga lahko izvajala s pridobljeno koncesijo za izvedbo rednega
študija. Iz javno razpoložljivih podatkov je razvidno, da tovrstnega kadra primanjkuje.
Med najbolj iskanimi poklici so diplomirani inženir strojništva (univerzitetni in
visokošolski), strojni tehnik in oblikovalec kovin – orodjar (razvidno iz informacij
Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije).
V poročilu Adecco o pregledu trga dela v letu 2014 in napovedi za leto 2015 so zapisali
naslednje: »V letu 2015 bodo najbolj iskani kadri kot doslej: strojni in elektroinženirji in
tehniki, CNC operaterji, ključavničarji, viličaristi, delavci za zaključna dela v
gradbeništvu, itd. (str. 2). »
Nadalje, v napovedi za 2015 so zapisali: »Priložnost za Slovenijo je v visokotehnoloških
panogah z visoko dodano vrednostjo. Slovenski strojniki in elektroinženirji so v tujini zelo
cenjeni zaradi dobre izobrazbe, ki jo ponujajo slovenske tehnične fakultete.« (str. 2-3,
Adecco – pregled trga dela 2014 in napoved za 2015).
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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
inženirji navedeni med najbolj iskanimi poklici (http://www.gzdbk.si/si/aktualno/
uspeh/detajl/?id=387).
Iz Evropskega poročila za področje inženirstva (European Engineering Report), ki ga je
naročila VDI (Združenje nemških inženirjev) 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 inovacijah, ekonomsko rast za trajnostni razvoj in
ekonomijo visoke zaposljivosti. Prispevek inženirjev k tehnološki inovativnosti na trgu je
nepogrešljiv, namreč tako se dosega ekonomski razvoj ter posledično nova delovna mesta.
Področje inženirstva bo igralo najpomembnejšo vlogo k doseganju vseh prioritet evropske
strategije. Zagotavljanje zadostnega števila dobro kvalificiranih inženirjev v vseh državah
je prioriteta do nadaljnjega. Skladno s tem so izražene potrebe po visoko izobraženem
kadru, ki bo apliciral svoje raziskovalno znanje k dolgoročnim rešitvam.
Vsakodnevno na spletni strani in socialnih omrežjih fakulteta objavlja prosta delovna
mesta za diplomirane inženirje strojništva (http://www.fini-unm.si/si/studij/obvestila-zastudente/).

2.2.2 Realizacija ukrepov
Tabela 1: Realizacija ukrepov v študijskem letu 2014/2015 na področju vpetosti v okolje
Št. UKREPI

ODGOVORNA ROK
OSEBA

OPOMBA

REALIZACIJA

1

izvedba ankete za
diplomante in
ankete o
veščinah in
kompetencah za
delodajalce;

prodekan za
izobraževanje

26. 2. 2016

fakulteta je
podelila prve
diplomske
listine v
decembru
2014

nerealizirano;
fakulteta je
podelila prve
diplomske listine
v decembru 2014
(anketiranje
diplomantov 1
leto, 3 leta in 5
let po zaključku
študija)

2

ustanovitev
notranje
organizacijske
enote Alumni
kluba FINI Novo
mesto, ki bo

dekan

2. 3. 2015

fakulteta je v realizirano
decembru
2014 podelila
diplomske
listine prvi
generaciji
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namenjena
ohranjanju in
krepitvi stikov
med diplomanti
katerekoli
generacije in
programa ter
fakulteto na vseh
družbeno
koristnih
področjih ter
ustvarjanju mreže
socialnega
kapitala, znanja
in izkušenj;
priprava in
sprejem
Pravilnika o
delovanju Alumni
kluba FINI Novo
mesto;

diplomantov

3

permanentno
vključevanje
študentov v
delovno okolje
doma in v tujini;

prodekan za
mednarodne
odnose

2014/2015

4

izobraževanje
mentorjev v
podjetjih in
drugih
organizacijah;

vodja referata

2014/2015

v odvisnosti delno realizirano,
od strukture permanentna
vpisanih
naloga
študentov in
potrebe po
izvedbi
praktičnega
usposabljanja
(prakse)

5

obiskovanje
visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev
študentov na
praksi v podjetjih
in drugih
organizacijah;

dekan in
prodekan za
izobraževanje

30. 9. 2015

delno realizirano,
permanentna
naloga

6

obveščanje
javnosti o
doseženih
rezultatih in

vodja referata

2014/2015

realizirano

17

realizirano,
permanentna
naloga

drugih
aktivnostih
fakultete;
7

spremljanje
zaposljivosti
diplomantov in
vzdrževanje
stalnega stika z
njimi;

8

9

vodja referata

26. 2. 2016

fakulteta je
realizirano
podelila prve
diplomske
listine v
decembru
2014

priprava strategije dekan
za obdobje 20162020;

30. 9. 2015

realizirano

sklenitev pogodb
za izvedbo
laboratorijskih
vaj pri
posameznih
predmetih pod
vodstvom
visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev
fakultete in v
sodelovanju s
strokovnjaki iz
gospodarstva.

30. 12. 2015

realizirano

dekan

2.2.3 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi
Ugotovljene pomanjkljivosti:
nezadosten obseg aplikativnih študijskih in raziskovalnih projektov,
premajhna prepoznavnost fakultete v širšem okolju.
Tabela 2: Predvideni ukrepi v študijskem letu 2015/2016 na področju vpetosti v okolje

Št. UKREPI

ODGOVORNA
OSEBA

ROK

1

prodekan za
kakovost,
vodja referata

letno do
26. 2.

izvedba ankete za diplomante,
spremljanje zaposljivost
oziroma zaposlenost svojih
diplomantov in ankete o
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OPOMBA

veščinah in kompetencah za
delodajalce;
2

permanentno vključevanje
študentov v delovno okolje
doma in v tujini;

prodekan za
izobraževanje,
prodekan za
mednarodne
odnose

2015/2016

3

izobraževanje mentorjev v
podjetjih in drugih
organizacijah;

prodekan za
izobraževanje

2015/2016

v odvisnosti od
strukture
vpisanih
študentov in
potrebe po
izvedbi
praktičnega
usposabljanja
(prakse)

4

obiskovanje visokošolskih
učiteljev in sodelavcev
študentov na praksi v podjetjih
in drugih organizacijah;

dekan,
prodekan za
izobraževanje

2015/2016

v odvisnosti od
strukture
vpisanih
študentov in
potrebe po
izvedbi
praktičnega
usposabljanja
(prakse)

5

obveščanje javnosti o
doseženih rezultatih in drugih
aktivnostih fakultete,
promocija fakultete;

dekan,
vodja referata

2015/2016

6

spremljanje zaposljivosti
diplomantov in vzdrževanje
stalnega stika z njimi;

dekan,
vodja referata

2016/2016

7

sklenitev pogodb za izvedbo
laboratorijskih vaj pri
posameznih predmetih pod
vodstvom visokošolskih
učiteljev in sodelavcev
fakultete in v sodelovanju s
strokovnjaki iz gospodarstva;

dekan

2015/2016

8

ustanovitev Centra za
izobraževanje in razvoj
industrijskega inženiringa
(CIRII);

dekan

2015/2016
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9

v okviru Alumni kluba
ohranjanje in krepitev stikov
med diplomanti katerekoli
generacije in programa ter
fakulteto na vseh družbeno
koristnih področjih ter
ustvarjanju mreže socialnega
kapitala, znanja in izkušenj;

dekan,
prodekan,
vodja referata

10

izvedba aplikativnih študijskih
in raziskovalnih projektov;

prodekan za
2015/2016
znanstveno
raziskovalno delo,
predstojnik
inštituta FINI,
predstojnik CIRII

11

spremljanje učnih izidov;

dekan,
prodekan za
izobraževanje

2015/2016

12

spremljanje potreb po
diplomantih študijskih
programov.

dekan,
vodja referata

2015/2016
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2015/2016

3 DELOVANJE FAKULTETE
3.1 POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE, STRATEGIJA
3.1.1 Poslanstvo
Poslanstvo Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto je izvajanje inovativnih študijskih
programov za izobraževanje v skladu z aktualnimi potrebami gospodarstva in negospodarstva
na področju zahtevnih tehniških dejavnosti v nacionalnem in evropskem okolju. V
izobraževalni proces in prakso fakulteta prenaša rezultate znanstveno raziskovalnega in
strokovnega dela ter na ta način zagotavlja razvoj družbe s prenosom lastnega in globalnega
znanja. Delovanje je usmerjeno v zagotavljanje visoke kakovosti in svobode ustvarjalnosti.
Svoje poslanstvo bo FINI uresničevala na ravni prve, druge in tretje bolonjske stopnje
izobraževanja, ki ga bo organizirala sama ali v sodelovanju z drugimi visokošolskimi
izobraževalnimi institucijami.

3.1.2 Vizija
Vizija Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto je ambiciozen razvoj v priznano in
prepoznavno visokošolsko institucijo na področju tehniških ved z osnovnim namenom razvoja
stroke in trajnostnega razvoja ožjega in širšega okolja. Vizija vključuje usmeritev v doseganje
visoke kakovostne ravni pedagoškega, znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela,
nenehno izboljševanje izobrazbene in akademske strukture zaposlenih in znanja diplomantov,
razvoj inovativnih in mednarodno primerljivih študijskih in raziskovalnih programov ter
intenzivno mednarodno sodelovanje z vpetostjo v globalni izobraževalni in raziskovalni
prostor. Fakulteta bo delovala v smeri nenehnega prilagajanja pedagoških in znanstvenih
vsebin potrebam gospodarstva in negospodarstva ter zagotavljanja konkurenčnosti družbe.

3.1.3 Vrednote
Izvajanje dejavnosti Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto temelji na naslednjih
vrednotah:
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zadovoljstvo
vseh
deležnikov

kakovost,
inovativnost in
razvojna
usmerjenost

konkurenčnost,
prilagodljivost in
odzivnost

zaupanje

znanje

avtonomija

ustvarjalnost

akademska
svoboda

odgovornost

sodelovanje

integriteta

3.1.4 Slogan fakultete
Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

3.1.5 Strategija
Strategija Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto 2011-2015 temelji na naslednjih
izhodiščih:
Lizbonska strategija,
Bolonjska strategija,
Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem
prostoru,
Strategija razvoja Republike Slovenije,
Slovenska industrijska politika - SIP, 2013,
Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije,
Zakon o visokem šolstvu,
Minimalni standardi za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih,
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Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih
programov,
Merila za prehode med študijskimi programi,
Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS,
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti.
Tabela 3: Strategija Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto 2011-2015 temelji na
analizi okolja

Analiza okolja
Politično
okolje

Ekonomsko
okolje

Družbeno kulturno
okolje

Opis
Fakulteta je v svojih politikah precej podrejena nacionalnim
agencijam in ministrstvu oziroma zakonodajalcu.
V dolgotrajnem postopku je spreminjanje Zakona o visokem
šolstvu, katerega posledice lahko za fakulteto pomenijo drastične
spremembe,hkrati neusklajena politika na področju visokega
šolstva zavira razvoj fakultete, ker ne spodbuja delovanja
perspektivnih študijskih programov.
Nezadostne možnosti aktivnega sodelovanja in vplivanje
samostojnih visokošolskih zavodov na oblikovanje zakonodaje
visokega šolstva.
Globalna kriza strukturira povpraševanje po aplikativno
usmerjenih programih in usmeritvah v raziskovanju.
Program fakultete ponuja znanja, ki ga potrebujejo panoge z
visoko dodano vrednostjo. Edini mogoč odziv fakultete na
recesijo v gospodarstvu je hiter odziv na njegove zahteve.
Večji univerzitetni centri (Ljubljana, Maribor, Koper) imajo
razmeroma šibke povezave z gospodarstvom, kar ponuja
priložnosti za majhne, fleksibilne in dinamične ustanove v
jugovzhodnem delu Slovenije, ki je gospodarsko močno
(najmočnejše) ekonomsko okolje.
Povečanje zahtev po aplikativnem raziskovanju, s čimer se
ponujajo možnosti za povečanje obsega znanstvenoraziskovalnega dela in povečanje izkoristka temeljnega
raziskovanja in dodajanje novih dimenzij v pedagoškem delu.
Fakulteta je umeščena v specifično obmejno in multikulturno
okolje, na stičišče dveh različnih kulturnih krogov (srednje
evropski, jugo-vzhodno evropski).
Število mladih, vključenih v terciarno izobraževanje, v zadnjih
dveh desetletjih narašča.
Zaradi relativno solidnega življenjskega standarda in kulturne
kompatibilnosti se Slovenija lahko razvije v privlačno destinacijo
za kakovosten akademski kader.
Dolgoročno
gledano
predstavljajo
svojevrsten
izziv
univerzitetnemu in visokošolskemu izobraževanju tudi
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demografski trendi (upadanje števila rojstev, staranje
prebivalstva), pri čemer predstavlja eno od priložnosti za
fakulteto usmeritev v vseživljenjsko izobraževanje in
mednarodno okolje.
Povečana prepoznavnost fakultete v okolju.
Tehnološko
okolje

Tehnološka intenzivnost slovenskega gospodarstva in njegova
inovativnost sta razmeroma nizki.
Na regionalni in nacionalni ravni je vzpostavljeno podporno
okolje za spodbujanje znanstveno-tehnološkega razvoja.
Povezovanje med akademsko oz. raziskovalno in gospodarsko
sfero je usmerjeno k inovacijam, ki so glavni generator razvoja in
konkurenčnosti.

Strateški cilji, ki predstavljajo izhodišča za oblikovanje operativnih ciljev so:
Slika 1: Strateški cilj 1 – Nenehna skrb za razvoj fakultete

Slika 2: Strateški cilj 2 – Razvoj kakovostne znanstveno raziskovalne dejavnosti
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Slika 3: Strateški cilj 3 – Vzpostavitev celovitega sistema spremljanja in zagotavljanja
kakovosti

Slika 4: Strateški cilj 4 – Povečanje zadovoljstva študentov in zaposlenih

Slika 5: Strateški cilj 5 – Posodabljanje obstoječih in razvoj novih študijskih programov
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Slika 6: Strateški cilj 6 – Krepitev sodelovanja z okoljem

Slika 7: Strateški cilj 7 – Razvoj mednarodnega sodelovanja in povečanje mobilnosti
študentov inučiteljev

Slika 8: Strateški cilj 8 – Spodbujanje večje aktivnosti študentov
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Slika 9: Strateški cilj 9 – Zagotovitev stabilnih virov financiranje

Strategija temelji na realizaciji rasti fakultete, celovite ponudbe izobrazevalnih storitev,
razvoju kadrov, uporabi sodobne informacijske tehnologije in kakovost poslovanja.

3.2 ORGANIZIRANOST FAKULTETE
3.2.1 Predstavitev
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je leta 2009 nastala na pobudo gospodarstva,
njegovih jasno izraženih potreb in trendov razvoja. Ustanovitelja Fakultete za industrijski
inženiring Novo mesto sta:
Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto in
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (do 9. 8. 2014
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto).
Z uveljavitvijo Odloka Mestne občine Novo mesto o ukinitvi javnega zavoda Univerzitetno in
raziskovalno središče Novo mesto z dnem 9.8.2014 je eden od dveh soustanoviteljev FINI
Novo mesto, Univerzitetno in raziskovalno središče 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 občina Novo mesto, na katero so se v
skladu s 3. členom omenjenega odloka prenesle vse so/ustanoviteljske pravice in obveznosti,
ki jih je URS kot soustanovitelj imel v FINI Novo mesto.
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto kot samostojni zasebni zavod ima akreditirane
študijske programe prve stopnje, visokošolski in univerzitetni študijski program:
visokošolski strokovni študijski program I. stopnje: Inženiring in vozila
univerzitetni študijski progam I. stopnje: Inženiring in vozila
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Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto – študijsko področje po ISCED klasifikaciji
52 in po Frascati klasifikaciji tehniške vede (vpis v razvid javnih visokošolskih zavodov,
odločba I. stopnje 60392-93/2011/4 z dne 17. 6. 2011, odločba I. stopnje 60392-157/2011/5 z
dne 16. 1. 2012).
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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3.2.2 Organigram
Organiziranost FINI Novo mesto prikazuje spodnji organigram.
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3.2.3 Organi fakultete
Skladno s tendencami na strani ustanoviteljev fakultete in primerljivo z ostalimi
visokošolskimi zavodi, katerih soustanovitelj je Mestna občina 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 združitev poslovodne in strokovne funkcije v funkciji dekana.

3.2.4 Direktor
Organ direktorja kot poslovodnega organa fakultete je bil ukinjen v marcu 2015 s spremembo
Akta o ustanovitvi fakultete, s katero sta bili poslovodna (direktor) in strokovna funkcija
(dekan) združeni v funkciji dekana.

3.2.5 Dekan
Od marca 2015, ko sta bili s spremembo Akta o ustanovitvi združeni funkciji direktorja in
dekana v funkciji dekana, je dekan strokovni in poslovodni vodja fakultete, ki vodi, zastopa
in predstavlja fakulteto v pravnem prometu, vodi izobraževalno, 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 področju. Na poslovodnem področju so pooblastila
dekana omejena pri razpolaganju z nepremičnim premoženjem, intelektualno in industrijsko
lastnino zavoda ter pri razpolaganju s sredstvi nad višino, določeno s predpisi o javnih
naročilih za naročanje po postopku oddaje naročila male vrednosti, za kar si mora pridobiti
odobritev Upravnega odbora.
Ker je dekan prof. dr. Maks Oblak dne 7. 4. 2014 odstopil s funkcije dekana, je od 12. 5. 2014
do 30. 9. 2015, ko je bila imenovana nova dekanja, funkcijo v. d. dekanje opravljala
prodekanja za izobraževanje in kakovost mag. Vera Smodej.

3.2.6 Prodekani
Fakulteta ima prodekane za naslednja področja:
izobraževanje,
znanstveno raziskovalno delo in
kakovost, lahko pa tudi za druga področja.
Njihove naloge določi s soglasjem Senata dekan s sklepom. Dekan imenuje prodekane iz vrst
visokošolskih učiteljev fakultete, po pridobljenem predhodnem soglasju Senata. Mandat
prodekanov je enak mandatu dekana. Ti se lahko imenujejo za posamezna področja ali pa se
posamezen prodekan imenuje za več področij.
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Funkcijo prodekana za znanstveno-raziskovalno delo je do 27. 2. 2015, ko je odstopil s
funkcije, opravljal doc. dr. Mitja Muhič. Od 28. 2. 2015 do imenovanja novega dekana
(1. 10. 2015) je funkcijo prodekanje za znanstveno-raziskovalno delo, kakovost in
mednarodno sodelovanje opravljala izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran.
Naloge prodekanje za izobraževanje je v študijskem letu 2014/2015 opravljala v. d. dekanja
mag. Vera Smodej, ki je do 28. 2. 2015 opravljala tudi naloge in pristojnosti prodekanje za
kakovost.

3.2.6 Upravni odbor
Upravni odbor je najvišji organ upravljanja fakultete, ki poleg nalog, določenih z zakonom,
odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje fakultete v
skladu z Aktom o ustanovitvi in Statutom.
Upravni odbor ima devet članov, in sicer:
dva predstavnika vsakega od ustanoviteljev (skupaj štiri),
tri predstavnike iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski
učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci);
enega predstavnika drugih delavcev,
enega predstavnika študentov.
Člani Upravnega odbora v študijskem letu 2014/2015:
Gregor Macedoni, predstavnik Mestne občine Novo mesto (mandat: 14. 7. 2014 –
13. 7. 2018)
mag. Miran Šiško, predstavnik Mestne občine Novo mesto (mandat: 14. 7. 2014 –
13. 7. 2018) - predsednik UO
Aleksander Vrščaj, 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 učiteljev FINI Novo mesto (mandat:
29. 8. 2014 – 28. 8. 2018) - namestnik predsednika UO
izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran (mandat: 29. 8. 2014 – 27. 2. 2015),
predstavnica visokošolskih učiteljev FINI Novo mesto
doc. dr. Mitja Muhič (mandat: 28. 2. 2015 do 30. 9. 2015), predstavnik visokošolskih
učiteljev FINI Novo mesto
mag. Primož Mihelič, predsednik UO (mandat: 31. 8. 2013 –17. 10. 2014 - odstop),
Vinko Medic (mandat: 22. 12. 2014 – 21. 12. 2018), predstavnik visokošolskih
učiteljev FINI Novo mesto
Drago Simončič, predstavnik drugih delavcev FINI Novo mesto (mandat: 15. 7. 2014
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– 15. 7. 2018)
Tanja Šalamon, predstavnica študentov FINI Novo mesto (mandat: 13. 11. 2014 do
12. 11. 2016 oz. do prenehanja statusa študentke)

3.2.7 Senat
Senat je najvišji strokovni organ fakultete, ki sprejema vse pomembnejše odločitve glede
izobraževalnega in znanstveno raziskovalnega dela fakultete. Senat ima 9 članov (vključno 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 področja fakultete. Člana Senata sta tudi 2 predstavnika študentov. Dekan in
predsednik Študentskega sveta sta člana Senata po položaju.
Člani Senata v študijskem letu 2014/2015 (mandat članov: 1. 10. 2014 – 30. 9. 2015):
mag. Vera Smodej – v. d. dekanja
prof. ddr. Janez Usenik (nadomestni član od 3. 10. 2014 naprej)
prof. dr. Jurij Krope (nadomestni član od 3. 10. 2014 naprej)
prof. dr. Rudolf Pušenjak
izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran (nadomestna članica od 9. 2. 2015 naprej)
doc. dr. Ljupčo Krstov
doc. dr. Mitja Muhič
doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič
mag. Miran Šiško
Borut Mauko, predstavnik študentov
Jernej Štravs, predstavnik študentov
Senat je imel v študijskem letu 2014/2015 skupno 11 sej, od tega so bile 3 redne in 7
dopisnih.
Za opravljanje nalog na različnih področjih svojega delovanja je Senat imenoval
komisije, katere vodijo pristojni prodekani oziroma imenovani predsedniki. Število in sestavo
komisij, njihove naloge, pooblastila ter trajanje mandata članov komisij določi na predlog
dekana Senat s sklepi.
V študijskem letu 2014/2015 so delovale naslednje komisije Senata:
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Tabela 4: Komisija za študijske in študentske zadeve – KŠŠZ
Komisija za študijske in študentske zadeve – KŠŠZ
Mandat
Članstvo
14. 11. 2013 mag. Vera Smodej, predsednica po položaju prodekanje za
30. 9. 2015
izobraževanje in kakovost
Drago Simončič, predstavnik visokošolskih učiteljev
23. 10. 2013 Tomaž Slapšak, predstavnik študentov
12. 11. 2014
13. 11. 2014
Tanja Šalamon, predstavnica študentov
– 6. 11. 2015
Tabela 5: Komisija za znanstveno-raziskovalno delo – KZRD
Komisija za znanstveno-raziskovalno delo – KZRD
Mandat
Članstvo
29.5. 2014 prof. dr. Rudolf Pušenjak, predstavnik visokošolskih učiteljev
30.9.2015
22.12. 2014
prof. ddr. Janez Usenik, predstavnik visokošolskih učiteljev
30. 6. 2014
doc. dr. Mitja Muhič, predsednik po funkciji prodekana za
do
znanstveno-raziskovalno delo (do 27. 2. 2015 - odstop in imenovanje
imenovanja
nove prodekanje za ZRD ter s tem predsednice komisije, izr. prof. dr.
novega
Annmarie Gorenc Zoran)
dekana
(30. 9. 2015)
28. 2. 2015 do
izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran, predsednica po funkciji
imenovanja
prodekanje za ZRD
novega
dekana
(30. 9. 2015)
Tabela 6: Komisija za izvolitve v nazive – KIN

Mandat
29. 5. 2015 30. 9. 2015

Komisija za izvolitve v nazive – KIN
Članstvo
mag. Vera Smodej, predsednica po funkciji v.d. dekanje
prof. dr. Rudolf Pušenjak, predstavnik visokošolskih učiteljev
doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič, predstavnica visokošolskih
učiteljev

V študijskem letu 2014/2015 ni bilo sprememb pri sestavi članov Komisije za izvolitve v
nazive.
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Tabela 7: Komisija za kakovost in evalvacije – KKE

Mandat
14. 11. 2013 30. 9. 2015

28. 2. 2015 do
30. 9. 2015

Komisija za kakovost in evalvacije – KKE
Članstvo
mag. Vera Smodej, predsednica po funkciji prodekanje za izobraževanje
in kakovost (do 28. 2. 2015, ko je imenovana nova prodekanja izr. prof.
dr. Annmarie Gorenc Zoran)
prof. dr. Rudolf Pušenjak, predstavnik visokošolskih učiteljev
Melita Kompolšek, predstavnica drugih delavcev
Tomaž Slapšak, predstavnik študentov (23. 10. 2013 - 13. 11. 2014)
Tanja Šalamon, predstavnik študentov (od 13. 11. 2014)
izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran, predsednica po funkciji
prodekanje za znanstveno-raziskovalno delo, kakovost in mednarodno
sodelovanje

Tabela 8: Komisija za založniško dejavnost – KZD
Mandat
29. 5. 2014 30. 9.2015
1. 7. 2014
do imenovanja
novega dekana
(30. 9. 2015)
14. 10. 2015 –
30. 9. 2017

Komisija za založniško dejavnost – KZD
Članstvo
Drago Simončič, predstavnik visokošolskih učiteljev
doc. dr. Ljupčo Krstov, predstavnik visokošolskih učiteljev
doc. dr. Mitja Muhič, predsednik po funkciji prodekana za
znanstveno-raziskovalno delo (do 27. 2. 2015, ko prekine
sodelovanje s FINI Novo mesto in ga na mestu predsednika nasledi
nova prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo, kakovost in
mednarodno sodelovanje, izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran)
izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran, predsednica po funkciji
prodekanje za znanstveno-raziskovalno delo, kakovost in
mednarodno sodelovanje

3.2.8 Akademski zbor
Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in
raziskovalni sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstvenoraziskovalno delo na podlagi pogodbenega razmerja s fakulteto (člani Akademskega zbora).
Pri delu Akademskega zbora fakultete sodelujejo tudi predstavniki študentov fakultete,
katerih število predstavlja najmanj eno petino članov Akademskega zbora.
Predsednik Akademskega zbora fakultete je bil v študijskem letu 2014/2015 prof. dr. Rudolf
Pušenjak, njegov namestnik je bil doc. dr. Tomaž Savšek.
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Člani Akademskega zbora v študijskem letu 2014/2015 so bili:
prof. dr. Rudolf Pušenjak, predsednik Akademskega zbora
doc. dr. Tomaž Savšek, podpredsednik Akademskega zbora
prof. ddr. Janez Usenik
prof. dr. Jurij Krope
izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran
doc. dr. Damjan Balabanič
doc. dr. Tomaž Jurejevčič
doc. dr. Ljupčo Krstov
doc. dr. Mitja Muhič
doc. dr. Matej Pleterski
doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič
doc. dr. Igor Simonič
doc. dr. Aljaž Tomaž
dr. Tjaša Rešetič, asist.
mag. Silvo Lah, viš. pred.
mag. Vera Smodej, viš. pred.
Aleš Adamlje, viš. pred.
Primož Mihelič, mag. menedž., viš. pred.
mag. Marino Medeot, pred.
mag. Vinko Medic, pred.
mag. Miran Šiško, pred.
Drago Simončič, pred.
Meta Vidiček, pred.
Anja Žagar, asist.
Predstavniki študentov v Akademskem zboru v študijskem letu 2014/2015 so bili:
Denis Bizjak
Martin Erjavec
Borut Mauko
Tanja Šalamon
Jernej Štravs
Akademski zbor je imel v študijskem letu 2014/2015 tri seje.
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3.2.9 Študentski svet
Študentski svet je organ študentov fakultete in je bil izvoljen na volitvah 13. 11. 2014. S
Pravilnikom o organizaciji in delu Študentskega sveta je urejena organizacija in način dela
Študentskega sveta.
Študentski svet vsako leto v prvi polovici oktobra 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 član Senata po
položaju;
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 članov 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 srečanja in sestanke organizirajo sami, vodstvo in
zaposleni v referatu jim nudijo pomoč pri izvedbi različnih dejavnosti.
Člani Študentskega sveta FINI Novo mesto v študijskem letu 2014/2015:
Tanja Šalamon, predsednica Študentskega sveta, članica Upravnega odbora in
Akademskega zbora
Martin Erjavec, podpredsednik Študentskega sveta in član Akademskega zbora
Borut Mauko, tajnik Študentskega sveta, član Senata in Akademskega zbora
Denis Bizjak, blagajnik in član Akademskega zbora
Jernej Štravs, član Senata in Akademskega zbora
V študijskem letu 2014/2015 je imel Študentski svet 3 seje, od tega je bila 1 redna in 2
dopisni.
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3.3 ORGANIZACIJSKE ENOTE FAKULTETE
Fakulteta ima naslednje organizacijske enote:
tajništvo,
katedre,
inštitute.

3.3.1 Tajništvo
Tajništvo fakultete sestavljajo službe po področjih oziroma sektorjih, ki izvajajo upravno
administrativne in strokovno tehnične naloge na naslednjih področjih:
študentski referat (administrativne in strokovno tehnične naloge za potrebe
izobraževalnega dela na področjih, ki jih izvaja fakulteta ter naloge na področju
izobraževalne in znanstveno raziskovalne dejavnosti v mednarodnem okolju),
ekonomika (finančna in računovodska funkcija),
informatika (vzdrževalna in informacijska funkcija),
knjižnica (knjižničarska, informacijska in dokumentacijska dejavnost za potrebe
znanstveno raziskovalnega in izobraževalnega dela na področjih, ki jih razvija
fakulteta).
Tajništvo fakultete od 7. 4. 2014 vodi v.d. dekanja mag. Vera Smodej, ki ima na področju
vodenja tajništva naslednje naloge:
izvaja navodila in odredbe organov fakultete,
pripravlja pogodbe z zunanjimi sodelavci ter pregled in obračun opravljenega dela,
ureja delovna razmerja in odgovarja za zakonitost na tem področju,
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
razpoložljive 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 že 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+.
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Dela in naloge referata sta izvajali dve zaposleni, in sicer Melita Kompolšek kot vodja
študentskega referata v času od 1. 10 2014 do 30. 8. 2015, s 1. 9. 2015 je delo vodje referata
prevzela Lucija Galič, ki je bila pred tem zaposlena kot referentka v študentskem referatu.
Dela in naloge ekonomike (finančna in računovodska funkcija) so v študijskem letu
2014/2015 izvajale sodelavke po pogodbi, in sicer Nada Košmerl, Tatjana Vene, Anica
Makše in Magda Lužar.
Dela in naloge informatika (vzdrževalna in informacijska funkcija) je v študijskem letu
2014/2015 izvajal sodelavec po pogodbi, in sicer Aleš Cvelbar.
Knjižnica Fakultete za industrijski inženiring je samostojna enota, locirana v knjižnici
Šolskega centra Novo mesto in zagotavlja svojim uporabnikom prost dostop do gradiva in
informacij za potrebe izobraževalnega in raziskovalnega procesa. Vključena je v omrežje
COBISS in IZUM, prav tako ima urejen dostop do elektronskih baz podatkov. Namenjena je
študentom, pedagoškim delavcem in raziskovalcem FINI, pa tudi zunanjim uporabnikom.
Knjižnica fakultete je polnopravna članica sistema COBISS.
Temeljne naloge knjižnice so:
nuditi podporo in aktivno sodelovati v izobraževalni in raziskovalni dejavnosti ter s
strokovnim delom in pomočjo novih tehnologij zagotavljati kakovostne knjižnične
storitve;
zagotavljati splošno dostopnost gradiva, informacijskih virov in storitev;
sodelovati v knjižničnih informacijskih sistemih doma in v tujini;
opravljati bibliotekarsko, dokumentacijsko, informacijsko in izobraževalno dejavnost,
ki temelji na najnovejših spoznanjih bibliotekarske in informacijske vede;
zagotavljati povezovanje knjižnice na nacionalnem nivoju;
sodelovati pri vzajemni katalogizaciji na nacionalnem nivoju.
Razpoložljive digitalne baze podatkov:
Metaiskalnik - omogoča hkratno iskanje po več elektronskih informacijskih virih, kot
so baze podatkov s polnimi besedili, knjižnični katalogi, baze e-časopisov, servisi
elektronskih knjig, spletni iskalniki itd. Vključeni so izbrani prosto dostopni in tudi
licenčni informacijski viri, za katere je potrebna avtorizacija uporabnika. V
Metaiskalnik je vključen povezovalnik OpenURL, ki uporabniku ponuja dodatne
funkcije, kot so dostop do polnega besedila, dostop do podatkov o zalogi v knjižnici,
prenos zapisov v referenčne servise, iskanje v spletnih iskalnikih, prikaz kataloga erevij itd.
Google Scholar - služi za iskanje člankov, disertacij, knjig, poročil itn. iz različnih
virov - založnikov, arhivov odprtega dostopa, spletnih mest akademskih institucij.
Iskanje poteka tudi po citirani literaturi.
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JCR - Faktor vpliva (bolj znan pod angleškim izrazom Impact Factor in kratico IF) je
mera, ki opisuje, kolikokrat so članki, objavljeni v znanstvenih revijah na področjih
naravoslovja in družboslovja, 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 izračuna kot razmerje
med številom citatov člankov v tej in drugih indeksiranih revijah za dve leti prej ter
številom vseh člankov v reviji v tem obdobju, ki se jih v znanosti citira (torej recimo
brez uvodnikov in pisem uredniku). Vrednost je tako povprečje citatov na članek v tej
reviji za zadnji dve leti. Glede na to, da se faktor vpliva nanaša na določeno obdobje,
je možno računati faktor za poljubno časovno obdobje. Uporaben je tudi za primerjavo
revij znotraj ožjega področja znanosti, saj so revije klasificirane po področjih.
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si - Knjižnica na spletu, ki je na voljo vsem –
kadarkoli in kjerkoli, prek računalnika ali mobilnega telefona. Do nje lahko dostopate
prosto, brez vseh omejitev. Zbirka vsebuje pisne kulturne zaklade Slovenije, redkosti,
hkrati vam omogoča dostop do aktualnih strokovnih člankov in drugih celotnih
besedil.
Evropska knjižnica - je servis na svetovnem spletu in nudi dostop do virov 47
nacionalnih knjižnic po Evropi. Viri so lahko v digitalni ali analogni obliki in
vključujejo knjige, revije, časopise, avdioposnetke ter ostalo gradivo. Portal Evropske
knjižnice omogoča brezplačno iskanje in ponuja zapise metapodatkov in digitalnih
objektov: nekatere brezplačno, druge proti plačilu.
Lokalne baze podatkov - Knjižnica Šolskega centra Novo mesto, Mestno knjižnica
Mirana Jarca in Knjižnica Fakultete za industrijski inženiring.
COBISS - dostop do informacij o gradivu prispeva več kot 400 slovenskih knjižnic.
Vzajemna baza slovenskih knjižnic Cobiss/opac.
Uporabniki si lahko izposodijo gradivo, ki ga knjižnica nima, iz drugih knjižnic v Republiki
Sloveniji ali iz tujine s posredovanjem medknjižnične izposoje.
Fakulteta je v letu 2014 postala članica portala odprte znanosti, ki poleg obstoječega
repozitorija »Digitalne knjižnice 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 vključene tudi vsebine iz Digitalne knjižnice Slovenije, VideoLectures.NET,
Arhiva družboslovnih podatkov in Digitalne knjižnice Ministrstva za obrambo. Nacionalna
infrastruktura zajema njihove metapodatke in celotna besedila publikacij za potrebe skupnega
iskanja, priporočanja gradiv in detekcije podobnih del. Repozitoriji omogočajo zbiranje in
hranjenje elektronskih oblik zaključnih del študija in objav zaposlenih na univerzah ter
raziskovalnih podatkov. Uporabnikom iz vsega sveta so na voljo dvojezične spletne in
mobilne aplikacije, priporočilni sistem ter funkcionalnosti za uporabnike s posebnimi
potrebami. Mobilne aplikacije delujejo na Windows Phoneu, Androidu in operacijskem
39

sistemu iOS. Kompatibilnost repozitorijev univerz s priporočili OpenAIRE bo Evropski
komisiji omogočila preverjanje izpolnjevanja določil 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 vključeni v evropski portal znanstvenih magistrskih
ter doktorskih del DART-Europe in v različne direktorije, agregatorje (OpenDOAR, ROAR,
BASE, WorldCat …) ter iskalnike.
Fakulteta sodeluje v omrežju ArnesAAI, ki omogoča:
uporabnikom, da z istim uporabniškim imenom dostopajo do Arnesovih in ostalih
storitev v slovenskem ter evropskem izobraževalnem 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 brezžičnega omrežja Eduroam.
Knjižnica se povezuje z Narodno in univerzitetno knjižnico, visokošolskimi in specialnimi
knjižnicami ter centri za znanstveno informiranje sorodnih znanstvenih področij in drugimi
knjižnicami v Sloveniji v enotni knjižnični informacijski sistem Republike Slovenije.
Fakulteta ima sklenjen sporazum tudi s Knjižnico Mirana Jarca, na podlagi katerega fakulteta
in knjižnica zagotavljata vsem študentom fakultete brezplačen vpis v članstvo knjižnice ter
študentom, zaposlenim in drugim udeležencem izobraževanja nemoten dostop do
informacijskih virov, knjižničnega oz. študijskega gradiva, s katerim razpolaga knjižnica. V
skladu s pogodbo strokovni sodelavci pogodbenih strank medsebojno sodelujejo pri
sprejemanju knjižničnega razvoja in izobraževanja ter skrbijo za nemoteno medsebojno
informacijsko dejavnost.
Dela in naloge vodje knjižnice je v študijskem letu 2014/2015 kot sodelavka po pogodbi
opravljala Marija Debevc Rakoše, univ. dipl. bibliotekar.
Tutorstvo – na fakulteti so delovne naloge visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter
zaposlenih organizirane na način, da nudijo vso pomoč študentom. Visokošolski učitelji so
študentom na razpolago po dogovoru v okviru razpisanih govorilnih ur. Na spletni strani
fakultete je objavljen seznam kontaktov z visokošolskimi učitelji in sodelavci. V vlogi
tutorjev so tudi študenti višjih letnikov. Fakulteta zagotavlja dostopnost in hitro odzivnost
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter zaposlenih v tajništvu fakultete za vse potrebe
študentov.
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3.3.2 Katedre
Katedre se oblikujejo za določeno zaokroženo znanstveno raziskovalno področje, ki je
osrednji predmet dejavnosti fakultete, zaradi usklajevanja in razvijanja znanstveno
raziskovalnega in razvojnega dela in s tem povezanega izobraževalnega dela na tem področju
ter zaradi razvijanja znanstvenih disciplin in strok s tega področja. Katedre se ustanavljajo,
ukinjajo, delijo in združujejo v skladu z zahtevami in s potrebami znanstveno raziskovalnega
in izobraževalnega dela ter v skladu z razvojnimi usmeritvami fakultete. O organizaciji,
številu, imenih in članstvu v katedri in organizacijskih spremembah kateder odloča 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 področij, da skrbijo, da se znanstveno raziskovalni dosežki in nova spoznanja
prenašajo v izobraževalni proces in vnašajo v študijske programe na vseh ravneh študija, da
sodelujejo pri pripravi študijskih programov in programov raziskovalnega dela, da
obravnavajo vprašanja in težave, ki nastanejo pri izvajanju študijskih programov, ter
usmerjajo in usklajujejo izobraževalno ter znanstveno raziskovalno in razvojno delo s
področja katedre, da obravnavajo načrte in poročila o izvedbi predmetov za posamezno
študijsko leto, da spremljajo in analizirajo študijske dosežke in dosežke na znanstveno
raziskovalnem področju članov in sodelavcev katedre, da obravnavajo analize študentskih
anket in pripravljajo predloge izboljšav izobraževalnega dela in da skrbijo za strokovni in
znanstveni razvoj članov in sodelavcev katedre.
Na 44. seji Senata, dne 22. 12. 2014, so bile ustanovljene naslednje katedre:
Katedra za naravoslovne vede elektromehanske/mehatronske sisteme. Za predstojnika
Katedre za naravoslovne vede in elektromehanske/mehatronske sisteme je bil
imenovan prof. ddr. Janez Usenik, za mandatno dobo 4 let od 15. 1. 2015 do
14. 1. 2019.
Katedra za mehaniko, konstruiranje in računalniški inženiring. Za predstojnika
Katedre za mehaniko, konstruiranje in računalniški inženiring je bil imenovan doc. dr.
Ljupčo Krstov, za mandatno dobo 4 let od 15. 1. 2015 do 14. 1. 2019.
Katedra za materiale, tehnologije in proizvodnjo. 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. Za predstojnico Katedre za
splošne predmete in ekonomsko poslovne vede je bila imenovana izr. prof. dr.
Annmarie Gorenc Zoran, za mandatno dobo 4 let od 15. 1. 2015 do 14. 1. 2019.
Z dnem ustanovitve navedenih kateder in predstojnikov so bile ukinjene katedre, ustanovljene
na 6. seji Senata FINI Novo mesto z dne 17. 11. 2010 in prenehali so tudi mandati njihovih
predstojnikov.
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3.3.3 Inštitut
Inštituti združujejo visokošolske učitelje, znanstvene delavce, visokošolske sodelavce in
raziskovalce v okviru znanstvenih področij. V njem zaposleni in študenti uresničujejo
znanstveno-raziskovalno delo. Inštitut na svojem področju izvaja znanstveno raziskovalno
delo v okviru nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, izvaja projekte in
programe za naročnike zunaj nacionalnega raziskovalno razvojnega programa, izvaja
svetovalno in drugo strokovno delo ter seminarsko dejavnost, soorganizira posvete in
konference ter obvešča 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 2014/15 oziroma do 22. 12. 2014 je bila predstojnica Inštituta doc. dr.
Marica Prijanovič Tonkovič. V času od 23. 12. 2014 do 15. 6. 2015 je Inštitut vodil prof. ddr.
Janez Usenik.

3.4

PREGLED DELA ORGANOV FAKULTETE

3.4.1 Senat
Tabela 9: Seje in dopisne seje Senata
Seja /
Datum
44. seja
22. 12. 2014

Pregled pomembnejših sklepov
Kadrovske zadeve:
začetek postopka za volitve nadomestnega člana
imenovanje enega predstavnika v upravni odbor iz vrst delavcev, ki
opravljajo visokošolsko dejavnost
imenovanje predstojnika Inštituta za znanstveno-raziskovalno
dejavnost
imenovanje (nadomestnega) člana Komisije za znanstvenoraziskovalno dejavnost (KZRD)
seznanitev senata z odstopom v. d. direktorja
Organizacijske zadeve:
ustanovitev kateder
seznanitev senata z organizacijskimi spremembami, katerih namen je
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združitev funkcij direktorja in dekana v funkciji dekana
Študijske zadeve:
imenovanje nosilca treh predmetov v študijskem letu 2014/15
prestavitev izvedbe dveh predmetov iz zimskega v letni semester

45. (dopisna)
seja
14. – 15. 1.
2015

46. (dopisna)
seja
22. – 25. 1.
2015
47. seja
27. 2. 2015

Pravne zadeve - sprejem sprememb in dopolnitev:
Statuta FINI Novo mesto
Pravilnika o študentski izkaznici
Pravilnika o ocenjevanju in preverjanju znanja
Kadrovske zadeve:
imenovanje predstojnikov kateder
Študijske zadeve:
potrditev tem diplomskih nalog
sprejem besedila Razpisa za vpis v študijskem letu 2015/16
imenovanje nosilke strokovne prakse
Pravne zadeve - sprejem:
Pravilnika o delovanju Alumni kluba FINI Novo mesto
Pravilnika o mednarodni izmenjavi študentov in zaposlenih
(Erasmus+)
Organizacijske zadeve:
sprejem Letnega poročila za leto 2014
sprejem Letnega delovnega načrta za leto 2015
Pravne zadeve:
dopolnitev Statuta, št. SA-FINI-1, z dne 12. 5. 2012 (št.1.13; izdaja:
01.3; 27. 2. 2015);
spremembe in dopolnitve Meril za prehode in potrditev čistopisa
(UPB1; št. 24.1; izdaja: 02; 28. 2. 2015)
Kadrovske zadeve:
seznanitev z odstopom dr. doc. Mitje Muhiča z mesta prodekana za
ZRD z dnem 27. 2. 2015 in prenehanje predsedovanja KZRD in KZD;
soglasje k imenovanju izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran za
prodekanjo za ZRD, kakovost in mednarodno sodelovanje
(28. 2. 2015 do imenovanja novega dekana);
v. d. dekanje mag. Vera Smodej z dnem 27. 2. 2015 preneha opravljati
naloge in pristojnosti prodekanje za kakovost;
izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran po funkciji prodekanje
imenovana za predsednico KZRD, KZD in KKE (28. 2. 2015 do
imenovanja novega dekana);
izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran z dnem 27. 2. 2015 preneha
opravljati funkcijo članice UO kot predstavnica delavcev iz vrst VSU
in VSS;
doc. dr. Mitja Muhič imenovan za člana UO kot predstavnik delavcev
iz vrst VSU in VSS (28. 2. 2015 do 27. 2. 2019)
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48. (dopisna)
seja
5. – 8. 3.
2015
49. (dopisna)
seja
23. – 25. 3.
2015
50. seja
11. 5. 2015

Pravne zadeve:
dopolnitev Meril za prehode (št.24.11; izdaja: 02.1; 9. 3. 2015)
Organizacijske zadeve:
sprejem Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2013/2014
Študijske zadeve:
hitrejše napredovanje študenta
Založniška dejavnost:
sprejem Poročila o založniški dejavnosti za študijsko leto 2013/14 in
Načrt dela založniške dejavnosti za študijsko leto 2014/15
Pravne zadeve:
spremembe in dopolnitve Pravilnika o diplomski in magistrski nalogi
in potrditev njegovega čistopisa-UPB2 (št. 20.2; izdaja: 03;
12. 5. 2015);
spremembe in dopolnitve Navodil za pisanje strok. in znanstv. del in
potrditev čistopisa-UPB2 (izdaja: 03; 12. 5. 2015);
spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju strokovne prakse in
potrditev čistopisa-UPB1 (št. 22.1; izdaja: 02; 11. 5. 2015);
dopolnitev Pravilnika o priznavanju pridobljenega znanja in spretnosti
in potrditev čistopisa-UPB1 (št. 6.1; izdaja: 02; 12. 5. 2015);
spremembe Meril za volitve v nazive VSU in VSS in potrditev
čistopisa-UPB1 (št. 18.1; izdaja: 02; 12. 5. 2015);
sprejem (novega) Statuta FINI Novo mesto, št. SA-FINI-28,
11. 5. 2015

51. (dopisna)
seja
10. – 12. 6.
2015

Organizacijske zadeve:
začetek postopka za izvolitev in imenovanje dekana FINI Novo mesto
za mandat od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2019 in imenovanje volilne
komisije
Študijske zadeve:
sprejem študijskega koledarja za študijsko leto 2015/16
sprejem Razpisa programa Erasmus+ za mobilnost študentov in
osebja v študijskem letu 2015/16
Pravne zadeve:
spremembe in dopolnitve Pravilnika o mednarodni mobilnosti
študentov in zaposlenih (Erasmus+) in potrditev čistopisa-UPB1 (št.
27.1; izdaja: 02; 13. 6. 2015)

52. (dopisna)
seja
19. – 22. 6.
2015

Pravne zadeve:
dopolnitev Meril za prehode med študijskimi programi in potrditev
njihovega čistopisa-UPB2 (št. 24.2; izdaja: 03; 23. 6. 2015)
dopolnitev Pravilnika o diplomski in magistrski nalogi in potrditev
njegovega čistopisa-UPB3 (št. 24.3; izdaja: 04; 23. 6. 2015)
Organizacijske zadeve:
začetek postopka za kandidiranje članov Senata iz vrst članov
Akademskega zbora (8 članov) za mandatno obdobje od 1. 10. 2015
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do 30. 9. 2017
53. (dopisna)
seja
2. – 5. 7.
2015

54. (dopisna)
seja
28. – 31. 8.
2015

55. seja
22. 9. 2015

Študijske zadeve:
spremembe učnih načrtov predmetov in potrditev njihovega nosilca
potrditev naknadnih tem diplomskih nalog
Organizacijske zadeve:
sprejem odstopa prof. ddr. Janeza Usenika s funkcije predstojnika
Inštituta za ZRD z dnem 15. 6. 2015.
Pravne zadeve:
dopolnitev Pravilnika o izvajanju strokovne prakse študentov in
potrditev njegovega čistopisa-UPB2 (št. 22.2; izdaja: 03; 31. 8. 2015)
Založniška dejavnost:
potrditev izdaje 50 tiskanih izvodov publikacije Pušenjak, R. in
Oblak, M. »Nihanje mehanskih sistemov«
Študijske zadeve:
potrditev nosilcev (visokošolskih učiteljev in sodelavcev) za izvedbo
VS študijskega programa »Inženiring in vozila« v študijskem letu
2015/16
Kadrovske zadeve – habilitacije (imenovanje strokovnih poročevalcev):
ponovna izvolitev doc. dr. Tomaža Savška v naziv docenta za
področje »Konstruiranje«.
Poročevalci: izr. prof. dr. Jernej Klemenc, doc. dr. Tomaž Jurejevčič
in izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran.
prva izvolitev dr. Damjana Balabaniča v naziv docenta za področje
»Ekologija in obnovljivi viri«.
Poročevalci: prof. dr. Sašo Medved, prof. dr. Jurij Krope in izr. prof.
dr. Annmarie Gorenc Zoran
ponovna izvolitev mag. Mirana Šiška v naziv predavatelja za področje
»Menedžment proizvodnje«.
Poročevalci: doc. dr. Franc Brcar, doc. dr. Tomaž Savšek in izr. prof.
dr. Annmarie G. Zoran.
ponovna izvolitev mag. Vere Smodej v naziv višje predavateljice za
področje »Ekonomske vede«.
Poročevalci: izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran Zoran, doc. dr.
Jože Kocjančič in mag. Darja Harb.
prva izvolitev Anje Žagar v naziv asistentke za področje »Logistika«.
Poročevalci: izr. prof. dr. Andrej Lisec, mag. Marino Medeot in izr.
prof. dr. Annmarie G. Zoran.
prva izvolitev Jožice Bobnar Košir, mag. družb. inf., v naziv višje
predavateljice za področje »Informacijski sistemi«.
Poročevalci: doc. dr. Tomaž Aljaž, doc. dr. Ljupčo Krstov in izr. prof.
dr. Annmarie Gorenc Zoran.
prva izvolitev Matejke Režek, univ. dipl. org., v naziv predavateljice
za področje »Poslovno komuniciranje«.
Poročevalci: izr. prof. dr. Annmarie Gorenc. Zoran, doc. dr. Vladimir
Korošec in mag. Vera Smodej.
45

prva izvolitev Lucije Galič, mag. ekon. ved., v naziv asistentke za
področje »Ekonomika in organizacija«.
Poročevalci: izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran, mag. Darja Harb
in mag. Vera Smodej.
prva izvolitev mag. Lidije Grmek Zupanc v naziv višje predavateljice
za področje »Poslovno komuniciranje«.
Poročevalci: izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran, doc. dr. Vladimir
Korošec in mag. Vera Smodej.
prva izvolitev dr. Mateja Forjana v naziv docenta za področje
»Fizika«.
Poročevalci: izr. prof. dr. Ivan Gerlič, doc.dr. Drago Bajc in izr. prof.
dr. Annmarie Gorenc Zoran.
prva izvolitev dr. Simona Ülena v naziv docenta za področje »Fizika«.
Poročevalci: izr. prof. dr. Ivan Gerlič, doc. dr. Drago Bajc in izr. prof.
dr. Annmarie Gorenc Zoran.
Organizacijske zadeve:
doc. dr. Mitji Muhiču, članu UO iz vrst delavcev, ki opravljajo
visokošolsko dejavnost, zaradi prekinitve sodelovanja s FINI Novo
mesto preneha članstvo v UO z dnem 30. 9. 2015;
imenovanje mag. Mateja Forjana za člana UO iz vrst delavcev, ki
opravljajo visokošolsko dejavnost, za mandatno obdobje od
1. 10. 2015 do 30. 9. 2019.
imenovanje mag. Vere Smodej za dekanjo FINI Novo mesto za
mandatno obdobje od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2019.

3.4.2 Upravni odbor
Tabela 10: Seje Upravnega odbora
Seja / Datum

Pregled pomembnejših sklepov

17. (dopisna)
seja
7. – 9. 10.
2014
18. seja
22. 12. 2014

Sprememba cenika vrednotenja dela visokošolskih učiteljev in
sodelavcev FINI Novo mesto za študijsko leto 2014/15.

19. seja
27. 2. 2015

Organizacijske zadeve:
Volitve predsednika UO.
Informacija o nameravanih organizacijskih spremembah (združitev
funkcije direktorja in dekana v funkcijo dekana).
Finančne zadeve:
Dopolnitev cenika storitev FINI Novo mesto v študijskem letu
2014/15.
Sprejem predloga vrednosti avtorske pole za publikacije FINI Novo
mesto.
Organizacijske zadeve:
Obravnava in sprejem Letnega poročila FINI Novo mesto za leto
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2014.
Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta FINI Novo mesto za
leto 2015.

20. (dopisna)
seja
23. – 25. 3.
2015
21. seja
11. 5. 2015
22. (dopisna)
seja
3. – 6. 7. 2015
23. (dopisna)
seja
26. – 28. 8.
2015
24. seja
22. 9. 2015

Določitev šolnine za izredni študij v študijskem letu 2015/16.
Dopolnitev Statuta FINI Novo mesto.
Sprejem Samoevalvacijskega poročila FINI Novo mesto za študijsko
leto 2013/14.
Obravnava in sprejem novega Statuta FINI Novo mesto, št. SAFINI-28.
Sprejem izhodišča za sistemizacijo delovnih mest na FINI Novo mesto.
Založniška dejavnost – potrditev izdaje 50 izvodov publikacije
Pušenjak, R. in Oblak, M. Nihanja mehanskih sistemov.
Finančne zadeve:
Sprejem cenika storitev FINI Novo mesto.
Sprejem cenika vrednotenja dela visokošolskih učiteljev in
sodelavcev.
Organizacijske zadeve:
Imenovanje dekana FINI Novo mesto - soglasje kandidatki za
dekanjo FINI Novo mesto.

3.4.3 Akademski zbor
Tabela 11: Seje Akademskega zbora
Seja / Datum

Pregled pomembnejših sklepov

10. seja
3. 10. 2014

Razvojni vidik FINI Novo mesto.
Študijsko leto 2014/15.
Informacija o prenovi študijskega programa.
Ponovna akreditacija študijskega programa s strani NAKVIS.
Volitve dveh (2) nadomestnih članov Senata FINI Novo mesto.
Volitve nadomestnega člana Senata FINI Novo mesto.

11. seja
9. 2. 2015
12. seja
14. 9. 2015

Sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Akademskega zbora
FINI Novo mesto.
Volitve dekana FINI Novo mesto za mandat od 1. 10. 2015 do
30. 9. 2019.
Volitve članov Senata FINI Novo mesto za mandat od 1. 10. 2015
do 30. 9. 2017.
Volitve predsednika in podpredsednika Akademskega zbora FINI
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Novo mesto.
Izvedba študijskega procesa v študijskem letu 2015/16.

3.4.5 Študentski svet
Člani Študentskega sveta in predstavniki študentov v študijskem letu 2014/2015:
Tanja Šalamon, predsednica Študentskega sveta, članica Upravnega odbora in
Akademskega zbora
Martin Erjavec, podpredsednik Študentskega sveta in član Akademskega zbora
Borut Mauko, tajnik Študentskega sveta, član Senata in Akademskega zbora
Denis Bizjak, blagajnik Študentskega sveta in član Akademskega zbora
Jernej Štravs, član Senata in Akademskega zbora
Na sestankih Študentskega sveta v študijskem letu 2014/2015 so:
obravnavali izvolitve študentov v organe upravljanja,
izdajali mnenja za izvolitve v višje nazive visokošolskih učiteljev na podlagi
rezultatov študentskih anket,
obravnavali tekočo problematiko,
poročali o informacijah s sestankov organov upravljanja,
izdali mnenje h kandidatom za dekana,
obravnavali samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2013/2014.
V študijskem letu 2014/2015 so bile izvedene naslednje obštudijske dejavnosti:
sodelovanje na informativnih dnevnih fakultete,
udeležba na skupnih športnih igrah študentov novomeških fakultet in visoke šole,
udeležba na tekmovanju bowling študentov novomeških fakultete in visoke šole.
Tabela 12: Seje Študentskega sveta
Seja / Datum
9. seja
13. 11. 2014

10. (dopisna)
seja
23. – 25. 3.
2015
11. (dopisna)
seja
21. – 24. 8.
2015

Pregled pomembnejših sklepov
Volitve v Študentski svet in organe FINI Novo mesto 2014/15:
volitve predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika
volitve predstavnikov študentov v Upravni odbor, Senat in
Akademski zbor FINI Novo mesto
Obravnava Samoevalvacijskega poročila FINI Novo mesto za
študijsko leto 2013/14

Mnenje o kandidatki za dekanjo FINI Novo mesto za mandat od
1. 10. 2015 do 30. 9. 2019
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3.4.6 Komisija za študijske in študentske zadeve v sestavi (KŠŠZ)
V študijskem letu 2014/2015 je imela KŠŠZ 11 sej, na katerih je obravnavala 130 vlog.
Tabela 13: Pregled obravnavanih vlog KŠŠZ v študijskem letu 2014/2015
Seja/
Datum
30. seja
11. 11.
2014

31. seja
1. 12. 2014

32. seja
9. 1. 2015

33. seja
3. 2. 2015

34. seja
17. 3. 2015

35. seja
16. 4. 2015

Pregled obravnavanih vlog
Obravnava vlog za priznavanje izpitov
Obravnava prošenj za prijavo teme diplomske naloge
Obravnava prošenj za zamenjavo mentorja
Obravnava prošnje za podaljšanje teme diplomske naloge
Obravnava prošnje za spremembo oblike študija iz izrednega študija v
obliko študija na daljavo
Določitev termina in sestava komisije za zagovor diplomske naloge
Obravnava prošnje za spremembo naslova diplomske naloge
Obravnava vlog za priznavanje izpitov
Obravnava prošenj za prijavo teme diplomske naloge
Obravnava prošnje o ne javni nedostopnosti diplomske naloge študenta
Določitev termina in sestava komisije za zagovor diplomske naloge
Obravnava vlog za priznavanje izpitov
Obravnava prošenj za prijavo teme diplomske naloge (ponovna
obravnava)
Obravnava prošenj za prijavo teme diplomske naloge
Obravnava prošnje za zamenjavo mentorja
Obravnava tem diplomskih nalog za študijsko leto 2014/2015
Obravnava prijave na izmenjavo Erasmus+ študenta
Obravnava vlog za priznavanje izpitov
Obravnava prošenj za prijavo teme diplomske naloge (ponovna
obravnava)
Obravnava prošenj za prijavo teme diplomske naloge
Obravnava vlog za določitev diferencialnih izpitov za vpis po Merilih za
prehode
Obravnava prošenj za prijavo teme diplomske naloge
Obravnava prošenj za prijavo teme diplomske naloge (ponovna
obravnava)
Obravnava vloge za določitev diferencialnih izpitov za vpis po Merilih za
prehode
Obravnava vloge za hitrejše napredovanje
Določitev termina in sestava komisije za zagovor diplomske naloge
Obravnava vlog za prijavo tem diplomskih nalog
Obravnava vlog za prijavo tem diplomskih nalog (ponovna obravnava)
Obravnava vlog za določitev diferencialnih izpitov za vpis po Merilih za
prehode
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Število
vlog

10
1
2
4
3
1
1
3
2
1
4
4
3
1
1
1
5
1
2
1
3
3
1
1
4
2
3
3

36. seja
19. 5. 2015

37. seja
5. 6. 2015

38. seja
22. 6. 2015

39. seja
2. 7. 2015

40. seja
8. 9. 2015

KŠŠZ
nalog.
-

Obravnava vloge za priznavanje strokovne prakse na podlagi obstoječih
delovnih izkušnjah
Obravnava vlog za priznavanje izpitov
Obravnava prošenj za prijavo teme diplomske naloge
Obravnava prošenj za prijavo teme diplomske naloge (ponovna
obravnava)
Določitev termina in sestava komisije za zagovor diplomskih nalog
Obravnava prošenj za prijavo teme diplomske naloge
Obravnava vlog za določitev diferencialnih izpitov za vpis po Merilih za
prehode
Obravnava vlog za priznavanje izpitov
Obravnava prošenj za prijavo teme diplomskih nalog (ponovna
obravnava)
Določitev termina in sestava komisije za zagovor diplomskih nalog
Obravnava vloge za priznavanje strokovne prakse na podlagi obstoječih
delovnih izkušnjah
Obravnava vlog za priznavanje izpitov
Obravnava prošenj za prijavo teme diplomske naloge
Obravnava vlog za določitev diferencialnih izpitov za vpis po Merilih za
prehode
Pregled tem diplomskih nalog
Obravnava prošenj za prijavo teme diplomske naloge
Obravnava prošnje za podaljšanje teme diplomske naloge
Obravnava vloge za priznavanje izpitov
Določitev termina in sestava komisije za zagovor diplomske naloge
Obravnava vlog za določitev diferencialnih izpitov za vpis po Merilih za
prehode

20

Vloge za napredovanje v višji letnik ob neizpolnjevanju pogojev

4

1
3
3
1
3
2
1
1
1
2
1
1
3
8
1
1
1
1

je v študijskem letu 2014/2015 pregledala in potrdila 16 dispozicij diplomskih
Najpogostejši vzroki za zavrnitev prijave teme diplomskih nalog so bili:
neupoštevanje navodil za pripravo,
nedosledno izpolnjevanje vseh predpisanih točk dispozicije ter
nepravilno navajanje literature in virov.

V času od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015 je bilo razpisanih sedem terminov za zagovor
diplomskih nalog.
Tabela 14: Zagovori diplomskih nalog
Zap.št.
1.
2.
3.

Število zagovorov
2
1
4

Termin zagovora
24. 10. 2014
3. 12. 2014
15. 12. 2014
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4.
5.
6.
7.

7. 4. 2015
26. 5. 2015
10. 7. 2015
30. 9. 2015

4
3
2
1

Vsi kandidati so zagovor uspešno opravili. Skupaj je v študijskem letu 2014/2015 diplomiralo
17 študentov. Natančen vsebinski pregled je KŠŠZ opravila pri vseh diplomskih nalogah in
ugotovila, da so študenti premalo pozorni na:
upoštevanje predpisane strukture uvodnega poglavja,
opredelitev metodologije v teoretičnem in empiričnem delu naloge,
ovrednotenje hipotez.
KŠŠZ je pri vseh diplomskih nalogah pregledala poročilo detektorja podobnih vsebin.

3.4.7 Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD)
V študijskem letu 2014/2015 je imela KZRD tri seji. Izvedla je naslednje aktivnosti:
-

pripravila Poročila o znanstveno raziskovalnem delu v študijskem letu 2013/2014,
pripravila Načrt dela na področju znanstveno raziskovalnega dela v študijskem letu
2014/2015,
sprejela sklep, da vsak član Akademskega zbora pripravi svoj osebni letni delovni
načrt.

Sprejela je sklep o prijavi projekta na ARRS, in sicer Javni razpisi za (so)financiranje
raziskovalnih projektov za leto 2015 (gre za projekt »Centralni kraji kot središča
funkcionalnih regij z ekonomskega in okoljskega vidika«. Prijavitelj projekta je MEDIFAS,
pri čemer FINI Novo mesto sodeluje kot partnerska institucija), ter se seznanila z odstopom
predstojnika Inštituta, prof. drr. Janeza Usenika, ki je bil za predstojnika imenovan za 44. seji
Senata FINI Novo mesto z dne 22. 12. 2014.

3.4.8 Komisija za kakovost in evalvacije v sestavi (KKE)
V študijskem letu 2014/2015 je imela KKE 4 seje. Izvedla je naslednje aktivnosti:
potrdila ankete za študijsko obliko izrednega študija za študijsko leto 2014/2015,
potrdila ankete za študijsko obliko Študija na daljavo za študijsko leto 2014/2015,
pregledala doseganje ciljev kakovosti za študijsko leto 2014/2015,
pregledala doseganje strateških ciljev,
pripravila in sprejela Samoevalvacijsko poročilo 2013/2014,
pregledala simulacijo zunanje presoje,
pregledala Poročilo o rezultatih ankete za študijsko leto 2013/2014,
pripravila akcijski načrt ukrepov na podlagi Samoevalvacijskega poročila 2013/2014,
pripravila načrt aktivnosti KKE,
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obravnavala korektivne ukrepe Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto
2013/2014,
opredelila izvedbo spletnega načina anketiranja v študijskem letu 2015/2016,
pripravila in potrdila Pravilnik o anketiranju;
pregledala letni programu dela z vidika ciljev in ukrepov za izboljšanje kakovosti,
obravnavala letno poročilo dela, vključno s poročilom o znanstveno raziskovalnem
delu,
obravnavala pristop k občasnim (letnim) poglobljenim samoevalvacijam, o rezultatih
evalvacij in ustreznih ukrepih na tej podlagi,
poročala Senatu in Upravnemu odboru o dosežkih na področju kakovosti ter
oblikovanje predlogov za izboljšave, o katerih odločata oba organa,
spremljala izvedbo študentskih anket in pripravila predloge za izboljšave njihovega
izvajanja in uporabe,
spremljala delovanja sistema za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in pripravljanje
predlogov za njegove izboljšave.

3.4.9 Komisija za založniško dejavnost v sestavi (KZD)
V študijskem letu 2014/2015 se je KZD sestala na eni seji, na kateri je:
obravnavala 3 (nove) vloge z izdajo publikacij, in sicer Pušenjak, R. & Oblak, M.
Nihanje mehanskih sistemov, Pušenjak, R. Meritve in merilne naprave in Pušenjak, R. &
Oblak, M. Mehatronika I, ter jih posredovala Senatu in Upravnemu odboru v nadaljnje
odločanje. Do zaključka študijskega leta 2014/2015 publikacije (še) niso bile izdane;
sklenila ustaviti postopek izdaje publikacije Prijanovič Tonkovič, M. Materiali ter
sprejela Poročilo in načrt dela založniške dejavnosti FINI Novo mesto ter ju posredovala
v nadaljnjo obravnavo Senatu FINI Novo mesto.

3.4.10 Komisija za izvolitve v nazive (KIN)
V študijskem letu 2014/2015 se je KIN sestala na eni seji, na kateri je obravnavala 11 vlog
kandidatov za izvolitve v nazive (habilitacije), in sicer 4 vloge za izvolitev v naziv docenta, 3
vloge za izvolitev v naziv višji predavatelj, 2 vlogi za izvolitev v naziv predavatelj in 2 vlogi
za izvolitev v naziv asistent. Vse vloge s predlogi poročevalcev za oceno usposobljenosti
kandidatov je posredovala v nadaljnjo obravnavo Senatu FINI Novo mesto.
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3.5

PRAVNI AKTI FAKULTETE

3.5.1 Zakonske podlage
Zakonske podlage delovanja fakultete so neposredno opredeljene z:
Ustavo 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 področja 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)
Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04, 87/11, 97/11,
109/2012)
Zakon o računovodstvu (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 uslužbencih - prvi del (Ur. l. RS, št. 56/02 in spremembe)
Zakon o sistemu plač 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 knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in spremembe)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96 in
spremembe)
Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99 in spremembe)
Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 128/06 in spremembe)
Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS št. 40/12 in spremembe)
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (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 značaja ( Ur.l. RS, št. 24/03 in spremembe)
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07-UPB in spremembe)
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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 značaja (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 izobraževanja 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 določanje 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 obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih
priznavanja in vrednotenja izobraževanja (Uradni list: 6/2005, 98/2009, 87/2011ZVPI, 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));
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 učiteljev, 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 Fakultete za industrijski
inženiring Novo mesto,
Statut Fakultete za industrijski inženiring,
Pravilniki in ostali interni akti fakultete.
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Delovanje fakultete poleg zakonov in na njihovi pravni podlagi izdanih podzakonskih aktov
urejajo interni pravni akti. Temeljni pravni akt fakultete je Statut.
V študijskem letu 2014/2015 se je Statut FINI Novo mesto, št. SA-FINI-1, z dne 18. 5. 2012
spreminjal in dopolnjeval dvakrat, in sicer:
na 44. seji Senata dne 22. 12. 2014 in 18. seji Upravnega odbora dne 22. 12. 2014, kjer
se je v Statut vneslo določilo o žigu FINI Novo mesto (z grbom FINI Novo mesto); do
tedaj je FINI Novo mesto uporabljala žig, ki ga uporabljajo javni visokošolski zavodi in
koncesionarji (z grbom RS Slovenije), ter
na 47. seji Senata dne 27. 2. 2015 in 19. seji Upravnega odbora FINI Novo mesto dne 27.
2. 2015, kjer se je sprejelo določbo, ki omogoča, da ima FINI Novo mesto prodekane
tudi za druga področja kot zgolj do tedaj taksativno navedena.
V nadaljevanju sta Senat in Upravni odbor FINI Novo mesto sprejela nov Statut FINI Novo
mesto, št. SA-FINI-28, z dne 11. 5. 2015, s katerim je prenehal veljati (prejšnji) statut FINI
Novo mesto, št. SA-FINI-1, z dne 18. 5. 2012 in njegove spremembe in dopolnitve, ki so
zajete tudi v novem Statutu.
Pri novem Statutu gre predvsem za uskladitev s spremenjenim Aktom o ustanovitvi FINI
Novo mesto, s spremembami katerega sta ustanovitelja fakultete ŠC Novo mesto in MO NM
združila poslovodno (direktor) in strokovno funkcijo (dekan) v funkciji dekana. Tako v
novem statuta ni več organa direktorja, njegove pristojnosti so smiselno prenesene na dekana.
V novem Statutu je nekoliko drugače urejena tudi vloga oziroma položaj predstavnikov
študentov v Akademskem zboru. Njihov položaj izenačen s položajem članov akademskega
zbora (visokošolski učitelji in sodelavci ter znanstveni delavci). Tako se po novem Statutu pri
ugotavljanju sklepčnosti upošteva tudi prisotnost študentov, medtem ko se je po starem
Statutu sklepčnost presojala le glede na prisotnost članov AZ. Enako so študenti izenačeni s
člani AZ pri volitvah dekana, kajti po starem Statutu so se pri izbiri kandidata upoštevali le
glasovi članov (večina prisotnih glasov članov), po novem Statutu pa se upoštevajo tudi
glasovi predstavnikov študentov (večina glasov prisotnih na zboru). Po novem Statuta so
predstavniki študentov izenačeni s člani AZ tudi v postopku volitev senata, in to tako pri
ugotavljanju sklepčnosti kot tudi ugotavljanju rezultata glasovanja. Po starem Statutu je bila
sklepčnost v postopku volitev Senata zagotovljena le, če je bila prisotna večina članov, ne
glede na prisotnost predstavnikov študentov, po novem Statutu se upošteva tudi prisotnost
predstavnikov študentov in enako velja tudi pri ugotavljanju rezultata volitev. Tako je v
smislu položaja predstavnikov študentov v AZ novi Statut za študente vsekakor ugodnejši
oziroma jim daje močnejši položaj, kot so ga imeli po starem Statutu. Izenačeni so s člani AZ.
V novem Statutu je tudi bolj natančno definirano poglavje o Študentskem svetu, in sicer tako
sam postopek volitev članov študentskega sveta, njihovih predstavnikov v organih in njihovih

55

delovnih telesih, kot tudi zastopanost predstavnikov študentov v njih. Natančneje oziroma
pregledneje je opredeljeno tudi trajanje njihovih mandatov in prenehanje le teh.
Po novem Statutu prodekani niso več člani Senata po funkciji.
Pravni akti fakultete:
Akt o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za industrijski
inženiring Novo mesto;
Statut
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja
Pravilnik o priznavanju pridobljenega znanja in spretnosti
Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov
Pravilnik o izvajanju strokovne prakse
Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov
Pravilnik o znanstveno-raziskovalni dejavnosti
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov
Pravilnik o organizaciji in delu Študentskega sveta
Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest
Organigram
Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev
Poslovnik o sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti
Sprememba Pravilnika o študentski izkaznici
Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi
Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del
Pravilnik o založniški dejavnosti
Pravilnik o študentski izkaznici
Pravilnik o ocenjevanju in preverjanju znanja
Pravilnik o delovanju Alumni kluba FINI Novo mesto
Pravilnik o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih (Erasmus+)
Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi
Merila za prehode med študijskimi programi
Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev
Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev
Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju (Ur. l. RS, št. 69/2014)
Poslovnik o delu Senata
Poslovnik o delu Upravnega odbora
Poslovnik o delu Akademskega zbora
Poslovnik o delu Študentskega sveta
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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 združenji v ožjem 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
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto
Veleučilišče u Karlovcu, Karlovac
Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto
Visoka šola za upravljanje podeželja Novo mesto
Visoka šola za zdravstvo Novo mesto
Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Lavričeva knjižnica Ajdovščina
Mestna občina Novo mesto
Občina Ajdovščina
Šolski center Novo mesto
Ferročrtalič d.o.o.
GEN energija d.o.o.
GOPACK d.o.o. Nova Gorica, Solkan
Hella Saturnus Slovenija d.o.o.
Iskra Avtoelektrika d.d., Šempeter pri Gorici
Kolpa d.d. Metlika
Komunala Novo mesto d.o.o.
ADRIA Mobil d.o.o.
Akrapovič d.d.
Arex d.o.o., Šentjernej
Kovinoplastika Lož d.d., Stari trg pri Ložu
Krka d.d. Novo mesto
ORIS orodjarstvo in storitve d.o.o., Šempeter pri Gorici
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Prios projektiranje, razvoj, izdelava orodij d.o.o., Volčja Draga
Revoz d.d., Novo mesto
SiEVA, podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski industriji d.o.o., Šempeter pri
Gorici
Termotehnika d.o.o.
TPV Johnson Controls, Podjetje za proizvodnjo in trženje notranje opreme za
avtomobile, d.o.o., Novo mesto
TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.d., Novo mesto
Trimo d.d.
Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Nova Gorica
Gospodarska zbornica Posavje
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina
Ljudska univerza Ptuj
Ljudska univerza Ormož
Ljudska univerza Celje
Ljudska univerza CDI Univerzum Ljubljana
Ris, raziskovalno izobraževalno središče dvorec Rakičan
Ljudska univerza Škofja Loka
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola
Zavod znanje Postojna, Ljudska univerza Postojna
Ljudska univerza Koper
Ljudska univerza Radovljica
Izobraževalni center energetskega sistema
Ekonomska šola Novo mesto, Višja šola
East Carolina University (ECU), ZDA – Globalno partnerstvo v izobraževanju
TASC (Internships, Projects, Student-Run Businesses)
Universidade da Coruña (Spain)
Universita' Telematica Internazionale Uninettuno (Italy)
Univerzita Jana Evangelisty (Czech)
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 načelih:
sistematično razvijanje in izboljševanje pristopov raziskovalno/razvojne
eksperimentalne dejavnosti,
razvoj stroke na področju tehnike, naravoslovja in družboslovja,
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in

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 tržnih projektov za potrebe gospodarstva in
negospodarstva,
organiziranje in izvajanje vseh oblik znanstvenih in strokovnih srečanj,
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 2014/2015 je bila fakulteta dejavna s prijavami na številne projekte (glej
Tabelo 14, str. 60). Fakulteta je sodelovala kot partner v mednarodnem projektu za
dodeljevanje spodbud v okviru iniciative Eureka s projektom VISNEV (Visually Augmented
Analysis of Complex Information Structures Evolving in Socio-technical Systems),
sofinanciranem pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sklep št. 43002/2013/235 je bil izdan 5. 7. 2013. Namen projekta je bil sledljivost dinamike informacij pri
razvoju kompleksnih sistemov. Projekt se je uspešno zaključil junija 2015. 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. Ravno tako se je
prijavila na 180. Javni razpis štipendije Ad futura za študijske obiske študentov v okviru
programa Erasmus+ in pridobila sredstva za študenta fakultete. V okviru znanstveneraziskovalne dejavnosti in založniške dejavnosti je fakulteta izdala študijsko gradivo in
znanstveno monografijo.
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Tabela 15: Znanstveno-raziskovalna dejavnost v študijskem letu 2014/2015

Št.

Objava/program

Ime projekta

1

ERASMUS+ 2014-2016

KA103: Mobilnost študentov in osebja med državami programa

Bilateralni
sporazumi

2

ERASMUS+ 2015-2017

KA103: Mobilnost študentov in osebja med državami programa

Bilateralni
sporazumi

3

ERASMUS+ Strategic Partnerships for higher
education2015

KA2: Individualization of Studies for Prevention of Drop-Out
from Higher Education Process

6

4

ERASMUS+ Strategic Partnerships for higher
education 2015

KA2: Facilitation Methodologies for Innnovative Studies in
Higher Education Organizations

5

5

ERASMUS+ Strategic Partnerships for higher
education 2015

KA2: IT and entreprenuerial competencies as a success factor
for a young European. Coalition for Open Education Resources

3

6

ARRS-Javni razpisi za (so)financiranje raziskovalnih
projektov za leto 2015

Centralni kraji kot središča funkcionalnih regij z ekonomskega
in okoljskega vidika

4

7

ARRS – Javni razpis za sofinanciranje znanstveno
raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Združenimi državami Amerike v letih 2015-2016

Logistika in financiranje upokojenskih naselij za kvalitetnejšo
dolgotrajno oskrbo starostnikov

2

8

Javni skladi za razvoj kadrov in štipendiranja 2015

180. Javni razpis štipendij Ad futura za študijske obiske
študentov v okviru programa Erasmus+

1

9

JVS 2014-2020 (CRRI) - UNM

Sodelovanje pri pripravi razpisa Regionalni razvojni program
(Naslov projekta: Center razvoja, raziskav in inovacij
Jugovzhodne Slovenije)

12

10

Ministrstva za gospodarstvo, št. 4300-2/2013/235

projekt VISINEV

1

11

Založniška dejavnost

Nihanje mehanskih sistemov:
Študijsko gradivo

-

60

Število partnerjev

3. Objave dosežkov znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela na način, ki mu stroka
priznava znanstveno, raziskovalno oziroma strokovno relevantnost so razvidne iz objav in
točk visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete v študijskem letu 2014/2015:
Objave iz baze COBISS:
prof. ddr. Janez Usenik
1. USENIK, Janez, VIDIČEK, Meta, VIDIČEK, Matija. Decision making in the control of the
logistic system with stochastic or fuzzy variables. V: LISEC, Andrej (ur.). Proceedings.
Celje: Faculty of Logistics, 2014, [11] f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048246786]
2. KOVAČIĆ, Danijel, USENIK, Janez, BOGATAJ, Marija. Evaluation of energy efficiency
and environmental costs of production in repeated reverse logistics using also fuzzy approach.
V: GRUBBSTRÖM, Robert W. (ur.). Pre-prints. Innsbruck: Congress, 2014, vol. 1, str. 265281. [COBISS.SI-ID 2048225538]
3. USENIK, Janez, VIDIČEK, Meta, VIDIČEK, Matija. Logistics system with fuzzy inputs.
V: LISEC, Andrej (ur.). Proceedings. Celje: Faculty of Logistics, 2014, [9] f., tabele, graf.
prikazi. [COBISS.SI-ID 2048247042]
4. TURNŠEK, Tit. Razvoj generičnega dinamičnega modela konflikta v interakciji z
organizacijskim okoljem : doktorska disertacija. Novo mesto: [T. Turnšek], 2014. XII, 159
str., [20] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048230402]
5. USENIK, Janez, BUKOVEC, Boris, OBLAK, Maks, POVH, Janez, PODGORŠEK, Jože,
SMODEJ, Vera, VIDIČEK, Meta. Univerza v Novem mestu. Novo mesto: Univerzitetno in
raziskovalno središče, 2014. 285 str., tabele. [COBISS.SI-ID 2048223234]
6. Journal of energy technology. Usenik, Janez (urednik 2013, 2015-). [Tiskana izd.].
[Krško]: Fakulteta za energetiko, 2008-. ISSN 1855-5748. http://www.fe.um.si/sl/jet-opis/jeton-line.html. [COBISS.SI-ID 243311360]
7. Logistics and sustainable transport. Usenik, Janez (področni urednik 2005-, član
uredniškega sveta 2005-). [Tiskana izd.]. Celje: Evropsko združenje za logistiko in transport,
2005-. ISSN 1854-3332. http://jlst.fl.uni-mb.si/, http://www.degruyter.com/view/j/jlst.
[COBISS.SI-ID 222476800]
8. USENIK, Janez. System control in conditions of fuzzy dynamic processes = Upravljanje
sistema v pogojih mehkih dinamičnih procesov. Journal of energy technology, ISSN 18555748. [Tiskana izd.], sep. 2015, vol. 8, iss. 1, str. 35-50, ilustr.
http://www.fe.um.si/images/jet/JET_november_2015-splet.pdf. [COBISS.SI-ID 84579841]

prof. dr. Jurij Krope
1. GORIČANEC, Darko, KROPE, Jurij, BOŽIČNIK, Stanislav. Metoda in naprava za izrabo
nizkotemperaturnih virov kogeneracijskih sistemov z visokotemperaturno toplotno črpalko po
konceptu voda/voda. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2014. 8
f., ilustr. [COBISS.SI-ID 19416086]
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2. TEMENT, Rok. Uporaba in proces delovanja izravnalnega trga z električno energijo v
slovenskem elektroenergetskem prostoru : magistrsko delo. Krško: [R. Tement], 2014. XIII,
73 str., ilustr., tabele. http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=43813. [COBISS.SI-ID
1024191580]
3. GORŠEK, Andreja, URBANCL, Danijela, TROP, Peter, KROPE, Jurij, GORIČANEC,
Darko. Energy audit methodology with techno-economic and environmental aspects in
Slovenia. V: 8th International Conference on Sustainable Energy & Environmental
Protection, SEEP 2015, 11-14 August 2015, Paisley. OLABI, Abdul Ghani (ur.). State of the
art on environmental protection : proceedings of the 8th International conference on
sustainable energy & environmental protection - Part 2. Paisley: University of the West of
Scotland, 2015, str. 154-159. [COBISS.SI-ID 18926870]
4. KUSIČ, Dejan. Izkoriščanje deponijskega plina s kogeneracijo in polnilnicami za vozila :
diplomsko delo. Novo mesto: [D. Kusič], 2015. 59 str., [3] str. pril., [3] zganj. pril., ilustr.
[COBISS.SI-ID 1098230]
5. GORIČANEC, Darko, KROPE, Jurij, URBANCL, Danijela, TROP, Peter, ANIČIĆ,
Božidar. Izraba nizkotemperaturnih energetskih virov za pridobivanje električne energije z
binarnim termodinamskim ciklom z uporabo Eulerjeve turbine moči 300 kW ter preučitev
možnosti uporabe v kriogenem ciklu : končno poročilo. Maribor: Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo, 2015. 18 str. [COBISS.SI-ID 19234070]
6. LUZAR, Anton. Ocena potenciala in možne rešitve za koriščenje odpadne toplote v
avtodomu : diplomsko delo. Novo mesto: [A. Luzar], 2015. 99 str., [3] str. pril., ilustr.
[COBISS.SI-ID 1096950]
7. TROP, Peter. Računalniška simulacija proizvodnje metanola iz različnih organskih
energetskih surovin : doktorska disertacija. Maribor: [P. Trop], 2015. XII, 166 str., ilustr.
https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=55026. [COBISS.SI-ID 19099670]
8. URBANCL, Danijela, GORIČANEC, Darko, KRAJNC, Majda, KROPE, Jurij, TROP,
Peter. 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, 2015. 160 str., prosojnice. [COBISS.SI-ID 18669078]

prof. dr. Rudolf Pušenjak
1. ZORE, Denis. Uvedba krožnih škarij kot del procesa nadgradnje linije LGP2 v podjetju
Trimo d. d. : diplomska naloga. Novo mesto: [D. Zore], 2014. 50 str., [1] f. pril., ilustr.
[COBISS.SI-ID 752630]
2. PUŠENJAK, Rudi, OBLAK, Maks. Nihanja mehanskih sistemov. 1. izd. Novo mesto:
Fakulteta za industrijski inženiring, 2015. 97 str., ilustr. ISBN 978-961-93193-2-1.
[COBISS.SI-ID 281210112]

izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran
1. MULEJ MLAKAR, Lucija, GORENC ZORAN, Annmarie, MIHÁLIK, Jaroslav. A case
study on local initiatives and questions of national resources. Lex localis, ISSN 1581-5374,
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2014, letn. 12, št. 3, str. 659-669, doi: 10.4335/12.3.659-669(2014). [COBISS.SI-ID 4732715]
2. ŽUBOROVA, Viera, GORENC ZORAN, Annmarie, MULEJ MLAKAR, Lucija. The
electoral (dis)advantage of the independent candidates in different electoral system
(comparative study of Slovak and Czech local election). Lex localis, ISSN 1581-5374, 2014,
letn. 12, št. 3, str. 533-546, doi: 10.4335/12.3.533-546(2014). [COBISS.SI-ID 4730923]
3. FINK, Iris, BRCAR, Franc, GORENC ZORAN, Annmarie. Impact of learning process on
ethics and safe use of the internet in tertiary education. V: BALANTIČ, Zvone (ur.), et al.
Fokus 2020 : zbornik 33. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = Focus
2020 : proceedings of the 33rd International Conference on Organizational Science
Development. Kranj: Moderna organizacija, 2014, str. 180-192. [COBISS.SI-ID 2048228866]
4. DAVID, Ksenija (urednik, recenzent), NOSAN, Marjeta (urednik), VORINA, Anton
(urednik, recenzent). Kako uspeti do leta 2020? : poslovni in družbeni izzivi sodobnega sveta
= How to prosper until 2020? : business and social challenges of the modern world. Celje:
Ekonomska šola, 2014. 500 str., ilustr. ISBN 978-961-6542-32-6. [COBISS.SI-ID
273747968]
5. BUTALA, Urška. Komuniciranje z različnimi tipi osebnosti na delovnem mestu in kakovost
posameznika : diplomska naloga. Novo mesto: [U. Butala], 2014. V, 54 str., [7] str. pril.,
tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048231426]
6. KASTREVC, Anja. Komunikacija med zaposlenimi v podjetju : diplomska naloga. Novo
mesto: [A. Kastrevc], 2014. IV, 33 str., [3] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID
2048229378]
7. VERLE, Karmen, MARKIČ, Mirko, KODRIČ, Borut, GORENC ZORAN, Annmarie.
Managerial competencies and organizational structures. Industrial management + data
systems,
ISSN
0263-5577,
2014,
no.
6,
vol.
114,
str.
922-935.
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17112480&show=abstract,
doi:
10.1108/IMDS-01-2014-0019. [COBISS.SI-ID 1536573636]
8. GORENC ZORAN, Annmarie, FINK, Iris. Online ethics. Novo mesto: Ekonomska šola,
Višja strokovna šola, study visit no. 148 "E-business as a link between education and
company: exploring best practices", 2 April - 4 April 2014. [COBISS.SI-ID 2048228354]
9. GAJIĆ BOJANC, Mojca. Primerjava percepcije kakovosti med dijaki in učitelji na
srednjih šolah : magistrska naloga. Novo mesto: [M. Gajić Bojanc], 2014. IV, 64 str., [2] str.
pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048237314]
10. REPŠE, Uroš. Uporaba Belbinovih vlog pri izboljšanju učinkovitosti tima : diplomska
naloga. Novo mesto: [U. Repše], 2014. IV, 47 str., [6] str. pril., tabele, graf. prikazi.
[COBISS.SI-ID 2048249090]
11. FABJAN, Urška. Vpliv komunikacije na reševanje težav, motiviranost in uspešnost
zaposlenih : diplomska naloga. Novo mesto: [U. Fabjan], 2014. 54 str., [4] str. pril., tabele,
graf.
prikazi.
[COBISS.SI-ID
2048231170]
12. GORENC ZORAN, Annmarie, FINK, Iris, SMODEJ, Vera. Analysis of Ethics and
Plagiarism in Higher Education = Analiza etike in plagiarizma v terciarnem izobraževanju. V:
JAKOB, Sabina (ur.), HORVAT, Tadeja (ur.), BRCAR, Franc. Družina in šola pred skupnimi
izzivi : znanstvena monografija. Rakičan: RIS Dvorec, 2015, str. 205-224, ilustr. [COBISS.SIID 1056758]
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13. GORENC ZORAN, Annmarie, FINK, Iris, SMODEJ, Vera, BRCAR, Franc. Analysis of
Ethics and Plagiarism in Higher Education = Analiza etike in plagiarizma v terciarnem
izobraževanju. V: HORVAT, Tadeja (ur.), CELEC, Robert (ur.), JAKOB, Sabina (ur.). III.
mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in težave sodobne družbe, Rakičan, 29. junij do 30.
junij 2015. Rakičan: RIS Dvorec, 2015, str. 204-223, ilustr. [COBISS.SI-ID 973558]
14. ŠKEDELJ, Janja. Izobraževanje in motivacija v proizvodnji organizaciji : diplomska
naloga. Novo mesto: [J. Škedelj], 2015. V, 50 str., [4] str. pril., tabele, graf. prikazi.
[COBISS.SI-ID 2048276994]
15. JEVŠČEK, Matej, GORENC ZORAN, Annmarie. Kompetenca ali kompetentnost? :
terminološki kotiček. HRM, ISSN 1581-7628, apr. 2015, letn. 13, št. 64, str. 58-60.
[COBISS.SI-ID 2048279810]
16. KRAJNC, Marjanca. Management competences and organizational structure as key
components of an organization´s success : masterʼ s thesis. Novo mesto: [M. Krajnc], 2015.
V, 71 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048301058]
17. PUŠAVEC, Lea. Medsebojna komunikacija vodja - zaposleni kot dejavnik uspešnosti
podjetja : diplomska naloga. Novo mesto: [L. Pušavec], 2015. V, 80 str., tabele, graf. prikazi.
[COBISS.SI-ID 2048303874]
18. GRUDEN, Damjana. Most med izobraževanjem in trgom dela : magistrska naloga. Novo
mesto: [D. Gruden], 2015. VI, 61 str., [5] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID
2048252674]
19. KASTELIC, Zlata. Motivacija in komunikacija zaposlenih v trgovskem podjetju :
diplomska naloga. Novo mesto: [ Z. Kastelic], 2015. V, 54 str., [4] str. pril., tabele, graf.
prikazi. [COBISS.SI-ID 2048277250]
20. HANDUKIČ, Helena. Motiviranost za izobraževanje zaposlenih v javno zdravstvenem
zavodu : diplomska naloga. Novo mesto: [H. Handukić], 2015. XI, 58 str., [7] str. pril., tabele,
graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048280322]
21. Revija za univerzalno odličnost. Gorenc Zoran, Annmarie (član 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]
22. MUJANOVIĆ, Enisa. Zavzetost zaposlenih v proizvodni organizaciji : diplomska naloga.
Novo mesto: [E. Mujanović], 2015. IV, 50 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID
2048304130]

doc. dr. Tomaž Aljaž
1. ALJAŽ, Tomaž. The application of the theory of constraints in real life : panel session with
other adjunct faculty and Washington State University faculty at the Washington State
University, Washington, USA, December 9th, 2014. [COBISS.SI-ID 2048341523]
2. ALJAŽ, Tomaž. Applying drum-buffer-rope to different manufacturing structure and
appling buffer management : lecture at the Washington State University, College of
Engineering and Architecture, Engineering & Technology Management Program,
Washington, USA, September 9th, 2014. [COBISS.SI-ID 2048340755]
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3. ALJAŽ, Tomaž. Bottleneck is on the top of the bottle or how to improve throughput in IT
development. V: 6th International Conference on Information Technologies and Information
Society [also] ITIS 2014, Šmarješke Toplice, 5-7 Novembar 2014. LEVNAJIĆ, Zoran (ur.),
MILEVA-BOSHKOSKA, Biljana (ur.). Proceedings. Novo mesto: Faculty of Information
Studies, 2014, str. 89. http://itis2014.fis.unm.si/wp-content/uploads/2014/12/ITIS2014proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 2048333843]
4. ALJAŽ, Tomaž. Dealing with variability in physical process flows : lecture at the
Washington State University, College of Engineering and Architecture, Engineering
&Technology Management Program, Washington, USA, September 2nd, 2014. [COBISS.SIID 2048340499]
5. ALJAŽ, Tomaž. Focusing drum-buffer-rope on operations and enterprise resource
management : lecture at the Washington State University, College of Engineering and
Architecture, Engineering & Technology Management Program, Washington, USA,
September 16th, 2014. [COBISS.SI-ID 2048341011]
6. ALJAŽ, Tomaž. Improving lead time of spring projects in software development : lecture
at the Washington State University, College of Engineering and Architecture, Engineering &
Technology Management Program, Washington, USA, December 2nd, 2014. [COBISS.SI-ID
2048341267]
7. ALJAŽ, Tomaž, RAJKOVIČ, Vladislav (urednik), SCHLAMBERGER, Niko (urednik),
SKUKAN, Katjuša (urednik), GORNIK, Tomaž (urednik), TURK ŠKRABA, Mira (urednik).
Informatika - neizkoriščeni dejavnik razvoja : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo
Informatika, 2014. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6165-42-6. [COBISS.SI-ID
273195264]
8. ALJAŽ, Tomaž. Introduction to the theory of constraints in physical processes : lecture at
the Washington State University, College of Engineering and Architecture, Engineering &
Technology Management Program, Washington, USA, August 26th, 2014. [COBISS.SI-ID
2048340243]
9. ALJAŽ, Tomaž, GRMEK ZUPANC, Lidija, JARC KOVAČIČ, Branka, KRAJNC,
Gabrijela, DEMŠAR, Mateja. Izboljšanje kakovosti višješolskih izobraževalnih programov z
uporabo teorije omejitev. V: 4. konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah, 30.1.2014,
Šentjur : prispevki. 2014, 13 str., ilustr. http://www.skupnost-vss. si/wpcontent/uploads/2014/02/9-ppt-IZBOLJ%C5%A0ANJE-KAKOVOSTIVI%C5%A0JE%C5%A0OLSKIH-IZOBRA%C5%BDEVALNIH-PROGRAMOV-ZUPORABO-TEORIJE-OMEJIT
EV-dr.-Toma%C5%BE-Alja%C5%BE-SKB-mag.Lidija.pdf. [COBISS.SI-ID 1025812541]
10. CIMERMANČIČ, Franja. Kako lahko banke s pomočjo naprednih tehnologij zagotavljajo
storitve t.i. generaciji Y? : diplomska naloga. Novo mesto: [F. Cimermančič], 2014. 63 str.,
ilustr. [COBISS.SI-ID 2048331027]
11. ALJAŽ, Tomaž. Out of chaos in 12 months : improving lead time of sprint projects in
software development implementing Drum Buffer Rope Solution. V: ZAJC, Baldomir (ur.),
TROST, Andrej (ur.). Zbornik triindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške
konference ERK 2014, 22. - 24. september 2014, Portorož, Slovenija, (Zbornik ...
Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572, 23). Ljubljana: IEEE
Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2014, zv. B, str. 48-51. [COBISS.SI-ID 2048337171]
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12. ALJAŽ, Tomaž. Proces vpeljave strateških izboljšav v okolje organizacije po
metodologiji Teorije omejitev. V: 23. letna konferenca SZKO, 13. in 14. november 2014,
Portorož. Celovito prestrukturiranje? : odgovor je kakovost : strokovni prispevki. Ljubljana:
Slovensko združenje za kakovost in odličnost, 2014. [COBISS.SI-ID 2048336915]
13. GRMEK ZUPANC, Lidija, ALJAŽ, Tomaž, JARC KOVAČIČ, Branka, KRANJC,
Gabrijela, DEMŠAR, Mateja, FREY-PUČKO, Marjeta. Strategija razvoja Višje strokovne
šole ŠC Kranj : Obdobje 2014-2019. Kranj: Višja strokovna šola, Šolski center, 2014. 43 str.,
ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1025874749]
14. ALJAŽ, Tomaž, GRMEK ZUPANC, Lidija, JARC KOVAČIČ, Branka, KRAJNC,
Gabrijela, DEMŠAR, Mateja. Teorija omejitev kot izhodišče za pripravo razvojnega načrta in
strateških ciljev = Using theory of constrains to prepare development plan and strategic
objectives. V: BALANTIČ, Zvone (ur.), et al. Fokus 2020 : zbornik 33. mednarodne
konference o razvoju organizacijskih znanosti = Focus 2020 : proceedings of the 33rd
International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna
organizacija, 2014, 9 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1025815357]
15. ALJAŽ, Tomaž, GRMEK ZUPANC, Lidija, JARC KOVAČIČ, Branka, KRAJNC,
Gabrijela, DEMŠAR, Mateja. Teorija omejitev kot izhodišče za pripravo razvojnega načrta in
strateških ciljev = Using theory of constrains to prepare development plan and strategic
objectives. V: BALANTIČ, Zvone (ur.), et al. Fokus 2020 : zbornik povzetkov referatov =
Focus 2020 : book of abstracts. Kranj: Moderna organizacija, 2014, str. 13-14. [COBISS.SIID 1025815101]
16. ALJAŽ, Tomaž. Teorija omejitev: kaj lahko CIO s tem pridobi, CIO forum, 20. in 21.
november 2014, Hotel Perla, Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 2048336659]
17. JARC KOVAČIČ, Branka, GRMEK ZUPANC, Lidija, KRAJNC, Gabrijela, DEMŠAR,
Mateja, ALJAŽ, Tomaž. Učinkovito strateško načrtovanje in vodenje sprememb v šolah z
uporabo teorije omejitev. V: BREJC, Mateja (ur.), PRELOG, Tomaž (ur.). Znanje in
spretnosti za 21. stoletje - izzivi vodenja, učenja in poučevanja : zbornik povzetkov. Kranj:
Šola
za
ravnatelje,
2014,
str.
30.
[COBISS.SI-ID
1025818941]
18. ALJAŽ, Tomaž. Delivering projects at Warp speed. V: ITIS 2015. Novo mesto: Faculty of
information studies, 2105-. http://itis2015.fis.unm.si/?page_id=63. [COBISS.SI-ID 1112054]
19. ALJAŽ, Tomaž. Improving throughput of Sprint projects in Software development area
using : theory of constraints tools and applications. [COBISS.SI-ID 1138422]
20. TURK, Alenka. Izboljšava procesa izdelave tehnoloških podlag izdelka s pomočjo teorije
omejitev : magistrska naloga. Novo mesto: [A. Turk], 2015. 92 str., [2] f. pril., ilustr.
[COBISS.SI-ID 2048355347]
21. ALJAŽ, Tomaž. Kako zgraditi kritično infrastrukturo v dogovorjenih časovnih,
vsebinskih in denarnih okvirjih. V: Enaintrideseta delavnica o telekomunikacijah, 11. in 12.
maja 2015, Brdo pri Kranju. MLINAR, Tomi (ur.). Kritična infrastruktura in IKT : zbornik
referatov, (VITEL, ISSN 1581-6737). Ljubljana: Slovensko društvo za elektronske
komunikacije, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 1114358]
22. ALJAŽ, Tomaž. Managing project at Warp speed : Introduction at the Universidade da
Coruña from October 26th, 2015 to October 28th, 2015. [COBISS.SI-ID 1102838]
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23. STROPNIK, Igor. Nadgradnja obstoječega geografskega informacijskega sistema z
nadzorom optičnega omrežja v podjetju Elektro Celje : diplomsko delo v višješolskem
strokovnem študijskem programu mehatronika. Celje: [I. Stropnik], 2015. 45 f., ilustr.
[COBISS.SI-ID 1642877]
24. ALJAŽ, Tomaž. Using SWOT analysis as a basis for Theory of Constraints tools and
aplications to improve performance of Software Development : Lecture at the Washington
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LISEC, Andrej (ur.). Proceedings. Celje: Faculty of Logistics, 2015, str. [1-7]. [COBISS.SIID 514269559]
7. USENIK, Janez, VIDIČEK, Meta. Three-phaze fuzzy model of a dynamic production
system = Trifazni mehki model dinamičnega proizvodnega sistema. Journal of energy
technology, ISSN 1855-5748. [Tiskana izd.], nov. 2015, vol. 8, iss. 3, str. 41-53, ilustr.
[COBISS.SI-ID 1024221276]
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8. LEŠER, Vladka, ČERNOGA, Andreja, LESKOVIC, Ljiljana, PODGORŠEK, Jože,
VIDIČEK, Meta. Upoštevanje priporočil o varni pripravi hrane med starejšimi = Considering
the recommendations on the safe preparation of food among the elderly. V: KREGARVELIKONJA, Nevenka (ur.). Celostna obravnava pacienta: starostnik v zdravstvenem in
socialnem varstvu : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca = Holistic
approach to the patient: health and social care of the elderly : book of abstracts :
international scientific conference, 12. november 2015, Novo mesto. Novo mesto: Fakulteta
za zdravstvene vede: = Faculty of Health Sciences, 2015, str. 42. [COBISS.SI-ID 514265719]

Anja Žagar, asist.
1. ŽAGAR, Anja, PUKŠIČ, Marko, GUMZEJ, Roman. Trustworthy transport chain. V:
IPAVEC, Vesna Mia (ur.), KRAMBERGER, Tomaž (ur.). Pre-conference proceedings of the
11th International Conference on Logistics & Sustainable Transport 2014, Celje, Slovenia,
19-21 June 2014. Celje: Faculty of Logistics, 2014, [4] str. [COBISS.SI-ID 512580413]

Skupno število SICRIS točke (Z+S) članov Akademskega zbora v zadnjem petletnem
obdobju je znašalo 2586,49 oziroma v povprečju 103,46 na člana Akademskega zbora (glej
Tabela 15). Največjo število kvantitativne metode, ekologija in obnovljivi viri, menedžment,
procesna tehnika, poslovno komuniciranje, tehnologija, elektromehanski sistemi,
konstruiranje ter materiali in tehnologije.
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Tabela 16: Preglednica stanja točk v študijskem letu 2014/2015 (točke za tekoče leto 2015 iz baze SICRIS)
1.1.2015 - 31. 12. 2015: Seznam članov AZ

Št.

1

2

MAG
DR
(celotno
obdboje)

Ocena
A1+A2+A
3v
zadnjih 5
letih

Število točk
SICRIS Z+S
v zadnjih 5
letih

Število
točk
SICRIS v
tekočem
letu 2015

Vpetost v
okolje v
zadnjih 5
letih (A3)

Število
objav SCI,
SSCI, AHCI,
Scopus v
zadnjem
letu

Število
objav
SCI,
SSCI,
AHCI,
Scopus
v
zadnji
h 5ih
letih

prof.
ddr.
Usenik
Janez

MAG 3
DR 1
(+1
soment
orstvo)

3.71

576.47

35.29

0

8

0

prof. dr.
Jurij
Krope

MAG 18
DR 7
(+3
soment
orstvo)

Ime in
Priimek

3

prof. dr.
Pušenjak
Rudolf

4

izr. prof.
dr.
Annmarie
Gorenc
Zoran

MAG 6
DR 0
(+1
soment
orstvo)

MAG 4
DR 0

2.28

1.2

1.11

229.82

164.42

229.13

5.88

0

7.84

0.49

0

0.21

0

8

0

2

0

4

75

Število
znanstveni
h objav
zadnjih 5ih
letih (Nč)

Število
mednarodnih
znanstvenih
konferenc v
zadnjem letu

Normirano
število
čistih
citatov v
zadnjih 10
letih

8

0

130

3

1

3

1

0

1

Habilitacija

Veda

Kvantitativne
metode

Interdisciplinarn
e raziskave

Procesna
tehnika trajna

Tehniške vede
Energetika
Smotrna raba
energije
Procesno
strojništvo
Transmisijski
sistemi

36

Elektromehansk
i sistemi

Tehniške vede
Mehanika
Numerično
modeliranje
Sistemi in
kibernetika
Znanja o
sistemih in
vodenju
sistemov

5

Poslovno
komuniciranjeStrokovni tuji
jezik

Družboslovne
vede Politične
vede Vzgoja in
izobraževanje
Komunikologija

67

Št.

5

6

7

Ime in
Priimek

doc. dr.
Damjan
Balabanič

doc. dr.
Franc
Brcar

doc. dr.
Tomaž
Jurejevčič

MAG
DR
(celotno
obdboje)

MAG 0
DR 0

MAG 2
DR 0

MAG 0
DR 0

Ocena
A1+A2+
A3 v
zadnjih
5 letih

3.37

0.62

0.23

Število točk
SICRIS Z+S
v zadnjih 5
letih

239.99

231.59

16.49

Število
točk
SICRIS v
tekočem
letu 2015

0

17.86

0

Vpetost v
okolje v
zadnjih 5
letih (A3)

0.92

0

0

Število
objav SCI,
SSCI, AHCI,
Scopus v
zadnjem
letu

7

Število
objav
SCI,
SSCI,
AHCI,
Scopus
v
zadnji
h 5ih
letih

6

0

0

0

0
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Število
znanstveni
h objav
zadnjih 5ih
letih (Nč)

7

6

0

Število
mednarodnih
znanstvenih
konferenc v
zadnjem letu

0

1

0

Normirano
število
čistih
citatov v
zadnjih 10
letih

Habilitacija

Veda

Ekologija in
obnovljivi viri

Naravoslovnomatematične
vede Varstvo
okolja
Biokemija in
molekularna
biologija

0

Menedžment

Tehniške vede
Računalništvo in
informatika
Informacijski
sistemi programska
oprema
Družboslovne
vede Upravne
in
organizacijske
vede
Management

14

Projektiranje in
razvoj
proizvodov;
Kakovost in
poslovna
odličnost;
Avtomobilizem
in konstuiranje

Tehniške vede
Konstruiranje
Specialna
razvojna znanja
Osnovna in
sistemska
znanja

44

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 2015

Vpetost v
okolje v
zadnjih 5
letih (A3)

Število
objav SCI,
SSCI, AHCI,
Scopus v
zadnjem
letu

Število
objav
SCI,
SSCI,
AHCI,
Scopus
v
zadnji
h 5ih
letih

Število
znanstveni
h objav
zadnjih 5ih
letih (Nč)

Število
mednarodnih
znanstvenih
konferenc v
zadnjem letu

Normirano
število
čistih
citatov v
zadnjih 10
letih

Habilitacija

8

doc. dr.
Ljupčo
Krstov

MAG 1
DR 0

0.23

87.55

0

0

0

1

0

0

0

Poslovna
informatika

9

doc. dr.
Mitja
Muhič

MAG 0
DR 0

2.06

127.51

0

0

3

6

3

0
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Materiali in
tehnologije

10

doc. dr.
Matej
Pleterski

MAG 0
DR 0

1.93

181.87

0

0

0

8

6

0

55

Tehnologija

11

doc. dr.
Marica
Prijanovič
Tonkovič

12

doc. dr.
Tomaž
Savšek

MAG 0
DR 0

MAG 0
DR 0

0.24

1.23

77.19

161.89

35.95

94

0

0

2

3

1

0

77

2

1

1

0

Inženirski
materiali

1

48

Konstruiranje

Veda

Tehniške vede
Računalništvo in
informatika
Informacijski
sistemi programska
oprema
Tehniške vede
Konstruiranje
Specialna
razvojna znanja
Tehniške vede
Proizvodne
tehnologije in
sistemi Varilstvo
Tehniške vede
Materiali

Tehniške vede
Sistemi in
kibernetika
Področja
uporabe
Naravoslovnomatematične
vede
Računalniško
intenzivne
metode in
aplikacije
Simulacije

MAG
DR
(celotno
obdboje)

Ocena
A1+A2+A
3v
zadnjih 5
letih

Število točk
SICRIS Z+S
v zadnjih 5
letih

Število
točk
SICRIS v
tekočem
letu 2015

Vpetost v
okolje v
zadnjih 5
letih (A3)

Število
objav SCI,
SSCI, AHCI,
Scopus v
zadnjem
letu

Število
objav
SCI,
SSCI,
AHCI,
Scopus
v
zadnji
h 5ih
letih

0.11

9.45

0

0

0

1

Število
znanstveni
h objav
zadnjih 5ih
letih (Nč)

Število
mednarodnih
znanstvenih
konferenc v
zadnjem letu

Normirano
število
čistih
citatov v
zadnjih 10
letih

0

0

5

Št.

Ime in
Priimek

13

doc. dr.
Igor
Simonič

14

doc. dr.
Tomaž
Aljaž

MAG 0
DR 0

15

dr. Tjaša
Rešetič,
asist.

MAG 0
DR 0

0.57

16

mag.
Silvo Lah,
viš. pred.

ni v
cobiss

ni v
sicris

Menedžment

17

mag.
Marino
Medeot,
pred.

ni v
sicris

Logistika

18

mag.
Vinko
Medic,
pred.

ni v
sicris

Matematika

19

mag.
Vera
Smodej,
višji
pred.

MAG 0
DR 0

ni v
cobiss

ni v
cobiss

MAG 0
DR 0

0.13

0.04

28.24

37.27

15.69

0

0

7.84

0

0

0

0

0

0

1

0

0
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0

1

0

0

1

1

Habilitacija

Veda

Kemija

Naravoslovnomatematične
vede Farmacija

3

Računalništvo
in informatika

Tehniške vede
Računalništvo in
informatika
Telekomunikacij
e

2

Živilska
tehnologija

Biotehniške
vede Rastlinska
produkcija in
predelava

0

Ekonomske
vede

Družboslovne
vede Ekonomija
Ekonomske vede
Poslovne vede

Št.

20

Ime in
Priimek

mag.
Miran
Šiško,
pred

MAG
DR
(celotno
obdboje)

Ocena
A1+A2+A
3v
zadnjih 5
letih

ni v
cobiss

ni v
sicris

Število točk
SICRIS Z+S
v zadnjih 5
letih

Število
točk
SICRIS v
tekočem
letu 2015

Vpetost v
okolje v
zadnjih 5
letih (A3)

Število
objav SCI,
SSCI, AHCI,
Scopus v
zadnjem
letu

Število
objav
SCI,
SSCI,
AHCI,
Scopus
v
zadnji
h 5ih
letih

Število
znanstveni
h objav
zadnjih 5ih
letih (Nč)

Število
mednarodnih
znanstvenih
konferenc v
zadnjem letu

Normirano
število
čistih
citatov v
zadnjih 10
letih

Aleš
Adamlje,
viš. pred.

22

Drago
Simončič,
pred

MAG 0
DR 0

0

0

0

0

0

0

0

23

Meta
Vidiček,
pred.

MAG 0
DR 0

1.14

52.75

25.8

0

1

0

1

25

Anja
Žagar,
assist.

ni v
cobiss

ni v
sicris

Skupaj

MAG 34
DR 8

20.76

2586.49

347.13

1.62

22

40

42

7

459

Na člana
AZ iz
seznama
(n = 25)

MAG
1.36
DR 0.32

0.8304

103.4596

13.8852

0.0648

0.88

1.6

1.68

0.28

18.36

0.56

Veda

Menedžment

21

MAG 0
DR 0

Habilitacija

119.17

116.67

0

0

0

0

0

0

Tehnologija

0

0

Tehniška
mehanika,
Tehniška
dokumentacija
in strojni
elementi

1

0

Pravo

Logistika

79

Tehniške vede
Konstruiranje
Specialna
razvojna znanja
Specialna
konstrukcijska
znanja

Družboslovne
vede Pravo

3.7 MEDNARODNO SODELOVANJE
3.7.1 Programi mobilnosti
Erasmus listina omogoča fakulteti, da študentom in zaposlenim nudi izmenjavo s tujimi
visokošolskimi institucijami na področju študija, prakse, poučevanja in usposabljanja. Novi
program Erasmus+ združuje vse trenutne programe EU za izobraževanje, usposabljanje,
mladino in šport, vključno s programom Vseživljenjsko učenje (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 državami).
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-SIE4AKA1-ECHE-1in pridobila PIC kodo (št. 949406319).
Fakulteta ima sklenjene bilateralne sporazume, dogovore oz. memorandume z naslednjimi
institucijami:
Memorandum_East Carolina University (ECU), ZDA – globalno partnerstvo v
izobraževanju
TASC (Internships, Projects, Student-Run Businesses)
Universidade da Coruña (Spain)
Universita' Telematica Internazionale Uninettuno (Italy)
Univerzita Jana Evangelisty (Czech)
Fakulteta sklepa dogovore oz. sporazume na podlagi:
strategije fakultete,
sorodnosti programov in
stopnje izvajanje študijskih programov.
V novem programu Erasmus+ je fakulteta leta 2014 prejela prva sredstva (Sporazum o
dodelitvi dotacije za projekt v okviru programa Erasmus+, številka sporazuma: 14-103000077, z dne 1. 9. 2014 za izvajanje mednarodne mobilnosti za terciarno izobraževanje, in
sicer za enega (1) udeleženca za namen mobilnosti osebja z namenom poučevanja med
programskimi državami v trajanju 5 dni in za enega (1) udeleženca za namen študentske
mobilnosti z namenom študija med programskimi državami v trajanje 3 mesece. Obdobje
upravičenosti mobilnosti in izdatkov poteka od (vključno) 1. 6. 2014 do (vključno)
31. 5. 2016. Razpis k pozivu mobilnosti je bil objavljen na spletni strani fakultete, socialnih
omrežjih in na oglasni deski fakultete ter preko e-pošte posredovan študentom in članom
Akademskega zbora.
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V okviru pridobljenih sredstev Erasmus+ (KA103) za mobilnosti študentov, visokošolskih
učiteljev ter sodelavcev so bila v študijskem letu 2014/2015 porabljena vsa sredstva, pri
čemer je fakulteta izvedla eno mobilnost za namen študija in eno mobilnost za namen
poučevanja. Mobilnosti sta bili realizirani do 30. 6. 2015, kar je 1 leto pred pričakovanim.
Prvi koraki so uspešni, saj je bila izvedena ena mobilnost za namen študija za dobo 6 mesecev
v Španiji, kar je izjemno uspešno. Študenti fakultete so pretežno 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 finančno prispevala za izvedbo mobilnosti študenta.
Udeleženci mobilnosti so izpolnili anketni vprašalnik o mobilnosti v orodju mobilnosti
(Mobility Tool). Mobility Tool je spletna platforma, orodje za sodelovanje, vodenje in
poročanje za projekte mobilnosti v okviru programa Erasmus+. Orodje je razvila Evropska
komisija. Udeleženci mobilnosti so navedli visoko stopnjo zadovoljstvo s samo mobilnostjo
in navajajo prednosti mobilnosti, kot so povečane možnosti za prihodnjo zaposlitev, večja
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 način in sicer preko
socialnih omrežij Facebook, LinkedIn, notranjih e-novic, spletne strani ter osebnega kontakta
z udeleženci mobilnosti (1 študent za namen študija in 1 učitelj za namen poučevanja) ter z
ostalimi udeleženci fakultete kot tudi zunanjo splošno javnostjo. FINI je vključila obe osebi
(Erasmus+ alumni), ki sta bili na izmenjavi v pogodbenem letu 2014 kot predstavnika
projekta Erasmus+ v namen promocije programa, pojasnjevanje in vzpodbujanje ostalih
deležnikov 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+ 2015 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 poučevanja in
usposabljanja ter individualno podporo (št. sporazuma o dotaciji 15-103-012338).
Sprejet je bil nov Pravilnik 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 področjih. V študijskem letu 2014/2015 je fakulteta na podlagi dogovora z ameriškim
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podjetnikom iz ZDA in Trans-Atlantic Studies Cooperative omogočila vključevanje študentov
v prakse podjetij gospodarsko najmočnejših držav sveta (v ZDA, na Nizozemskem,
Japonskem, Kitajskem, Avstraliji, v Katarju). Študenti na ta način 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 poučevanja. Fakulteta je
izvedla gostujoče predavanje podjetnika iz ZDA, kakor tudi dveh visokošolskih učiteljev iz
East Carolina University.
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je prva in edina fakulteta iz Slovenije, članica
močnega projekta Globalnega partnerstva, ki združuje 55 visokošolskih institucij v 31
državah sveta iz Evrope, Afrike, Azije, Severne in Južne Amerike. Partnerstvo omogoča
individualno mednarodno izkušnjo za veliko večino študentov, ki ne morejo študirati v tujini,
kar je v svetu, ki se vse bolj povezuje, neprecenljive vrednosti. Multikulturnost udeležencev
zagotavlja kulturno raznolikost in preko vodenih diskusij v angleškem jeziku omogoča širitev
socialnega omrežja in s tem tudi vzpostavitev stikov z morebitnimi tujimi poslovnimi
partnerji. Medsebojno sodelovanje študentov in visokošolskih učiteljev poteka v virtualni
učilnici, ki preko videokonferenc omogoča sodelovanje v raziskovalnih projektih ter tudi
razvoj skupnih študijskih programov. Globalno partnerstvo nudi sodelujočim visokošolskim
institucijam možnost organizacije videokonferenčnih predavanj gostujočih profesorjev
partnerskih fakultet. Pogosto študenti različnih partnerskih fakultet spremljajo predavanje, ki
ga vodi gostujoči predavatelj, niso pa redki tudi primeri, da si predmet deli več profesorjev
partnerskih univerz. Preizkušene prakse so del študijskega procesa in nekatere od njih vodijo
do razvoja skupnih študijskih programov. Partnerski projekti med drugim omogočajo članom
tudi virtualna srečanja, na katerih lahko razpravljajo o raziskavah, zadnjih dognanjih ter
hipotezah. Od ustanovitve Globalnega partnerstva je v aktivnostih sodelovalo že več kot
17.000 študentov iz celega sveta.
Tabela 17: Mobilnost študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev
Kazalnik
Število gostujočih
visokošolskih učiteljev, ki
sodelujejo v pedagoškem
procesu
Število visokošolskih
učiteljev, ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu v tujini
kot gostujoči profesorji
Število študentov, ki
sodelujejo v mednarodnih
projektih v tujini
Število visokošolskih

Študijsko leto 2014/2015

Doseženi cilji

P=5

R=4

P=2

R=2

P=0

R=1

P=0

R=0
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učiteljev, ki sodelujejo v
mednarodnih projektih v tujini
Število študentov, ki
sodelujejo v mednarodnih
projektih v Sloveniji
Število visokošolskih
učiteljev, ki sodelujejo v
mednarodnih projektih v
Sloveniji

P=15

R=0

P=6

R=0

3.7.2 Realizacija ukrepov na področju mednarodnega sodelovanja
Tabela 18: Realizacija ukrepov na področju mednarodnega sodelovanja
Št. UKREPI

ODGOVORNA
OSEBA

ROK

REALIZACIJA

1

sprememba Pravilnika o
mednarodni mobilnosti študentov
in zaposlenih priprava pripadajočih
obrazcev za pridobitev nove ECHE
listine;

prodekan za
mednarodno
sodelovanje

2. 2. 2015

realizirano

2

vzpostavitev orodja za jezikovno
podporo (OLS) in orodje za
mobilnost;

Erasmus
koordinator

30. 1. 2015 realizirano

3

posodobitev slovenske Erasmus+
spletne stran in priprava nove
mednarodne spletne strani;

prodekan za
mednarodno
sodelovanje

10. 4. 2015 realizirano

4

posodobitev angleške spletne strani
- Erasmus + in ‘International’
spletne strani na http://www.finiunm.si/en/international/.

prodekan za
mednarodno
sodelovanje

10. 4. 2015 realizirano

3.7.3 Predvideni ukrepi na področju mednarodnega sodelovanja
Tabela 19: Predvideni ukrepi na področju mednarodnega sodelovanja
Št. Ukrep

Oseba

Rok

1

dekan
prodekan za

stalna naloga

usklajevanje znanstveno
raziskovalnega dela in mednarodne
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dejavnosti;

znanstveno
raziskovalno delo

2

aktivno sodelovanje v okviru
Globalnega partnerstva z East
Carolina University (ECU) iz
Združenih držav Amerike;

prodekan za
mednarodno
sodelovanje

stalna naloga

3

sklenitev novih bilateralnih
sporazumov;

prodekan za
mednarodno
sodelovanje

stalna naloga

4

spodbujanje mednarodnega
sodelovanje članov Akademskega
zbora in zaposlenih;

dekan in prodekan za stalna naloga
znanstvenoraziskovalno delo

3.8 VPIS TUJIH ŠTUDENTOV
Fakulteta izvaja izredno obliko študija. V študijskem letu 2014/2015 je bil vpisan 1 tuji
študent.

3.9 VKLJUČEVANJE IZSLEDKOV ZNANSTVENO
RAZISKOVALNEGA IN STROKOVNEGA DELA V IZOBRAŽEVANJE
Fakulteta je v študijskem letu 2014/2015 vključevala izsledke znanstveno raziskovalnega in
strokovnega dela v izobraževanje s sprotnim prenavljanjem in aktualizacijo učnih vsebin in
objavo na spletni strani.

3.10 PISNI DOGOVORI MED FAKULTETO, PODJETJI OZIROMA
ORGANIZACIJAMI IN MENTORJI V NJIH TER ŠTUDENTI O
PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU

Fakulteta ima sklenjene pisne dogovore o praktičnem usposabljanju predvidenega števila
vpisanih študentov:
Akrapovič d.d., Ivančna Gorica
Arex d.o.o., Šentjernej
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Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Nova Gorica, Novo Gorica
Ferročrtalič 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 Lož d.d. , Stari trg pri Ložu
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina, Ajdovščina
ORIS orodjarstvo in storitve d.o.o., Šempeter pri Gorici
Prios projektiranje, razvoj, izdelava orodij d.o.o., Volčja Draga
Revoz d.d., Novo mesto
Termotehnika d.o.o., Novo mesto
TPV Johnson Controls, Podjetje za proizvodnjo in trženje notranje opreme za
avtomobile, d.o.o., Novo mesto
TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.d., Novo mesto
Temeljna vprašanja, povezana s strokovno prakso študentov 3. letnika po visokošolskem
študijskem programu prve stopnje Inženiring in vozila na Fakulteti za industrijski inženiring
Novo mesto, vključno s prakso v tujini so urejena s Pravilnikom o izvajanju strokovne prakse
študentov.
Fakulteta izvaja le izredno obliko študija. Posledično je pretežno število študentov zaposlenih
(od 101 vpisanih je bilo v študijskem letu 2014/2015 zaposlenih 77).

3.11 POSODABLJANJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV NA PODLAGI
DOSEŽENIH UČNIH IZIDOV IN KOMPETENC DIPLOMANTOV

Prve diplomske listine je fakulteta podelila v decembru 2014. Fakulteta bo ankete za
diplomante in ankete o veščinah in kompetencah za delodajalce izvedla v študijskem letu
2015/2016, zato posledično v študijskem letu 2014/2015 ni bilo mogoče posodabljanje
študijskih programov na podlagi rezultatov anket za diplomante in delodajalce.
Vsebina študijskega programa se posodablja, dopolnjuje in sledi zahtevam trga v segmentih
študijskega programa v učnih načrtih.
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3.12 SPREMLJANJE NAPREDOVANJA ŠTUDENTOV PO
ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH

Fakulteta redno spremlja napredovanje študentov po študijskih programih.
V študijskem letu 2014/2015 je fakulteta izvajala visokošolski strokovni študijski program
Inženiring in vozila. Skupno je bilo vpisanih 101 študentov, od tega 22 absolventov. Na novo
se je vpisalo 30 študentov, od tega 13 študentov v 1. letnik, 13 študentov neposredno v 2.
letnik in 4 študentje neposredno v 3. letnik. Skupno je bilo v 1. letniku vpisanih 15 študentov,
od tega dva ponavljavca, 18 študentov v 2. letnik in 46 študentov v 3. letniku. Po podatkih o
vpisu je iz 1. v 2. letnik visokošolskega študijskega programa Inženiring in vozila
napredovalo 53 % vpisanih študentov, medtem ko je bila prehodnost iz 2. v 3. letnik (vpis po
merilih za prehode) 85 %.
Tabela 20: Analiza prehodnosti glede na vpis (čista generacija)

Vpisani v 1. letnik
prehodnost iz 1. v 2. letnik
prehodnost iz 1. v 3. letnik
Vpisani v 2. letnik (vpis po
Merilih za prehode)
Vpisani v 3. letnik (vpis po
Merilih za prehode)
prehodnost iz 2. v 3. letnik

Študijsko leto
2011/2012
fk
fk%
14
100
11
78,6
2
14,3
58
100

Študijsko leto
2012/2013
fk
fk%
18
100
16
88,9
/
/
24
100

Študijsko leto
2013/2014
fk
fk%
15
100
7
46,7
1
6,7
29
100

Študijsko leto
2014/2015
fk
fk%
13
100
7
53,8
/
/
13
100

/

/

/

/

/

/

4

100

58

100

24

100

29

100

11

84,6

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 izobraževalni, znanstveni, raziskovalni in strokovnimi cilji.
Strateški cilji predstavljajo izhodišča za oblikovanje operativnih ciljev, ki so prav tako
javno opredeljeni. (http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/).
2. Fakulteta uresničevanje postavljenih ciljev dokumentira v Letnem poročilu fakultete, ki je
javno objavljeno ter v Samoevalvacijskem poročilu. (http://www.fini-unm.si/si/ofini/katalog-dokumentov/)
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3. Fakulteta je organizirana in deluje v skladu z zakonom in svojim statutom. Pristojnosti,
naloge in dolžnosti vodstva, zaposlenih in študentov v organih fakultete so jasno
opredeljene, zagotovljeno je soodločanje vseh deležnikov. Organiziranost fakultete
omogoča izvajanje izobraževalnega 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 področjih, 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 6314-1072010/4 z dne 28. 03. 2011. Fakulteta izkazuje izvedbo in sodelovanje v znanstveno
raziskovalnih in aplikativnih projektih ter objavlja dosežke dela na način, ki mu stroka
priznava znanstveno raziskovalno in strokovno relevantnost.
5. Izkazano je mednarodno sodelovanje v raziskovalnih projektih in ustvarjeni so pogoji za
sodelovanje v programih mobilnosti za študente ter visokošolske učitelje 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 učiteljev: 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, Češka. Fakulteta je članica
članica 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 vključuje izsledke znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela v
izobraževanje s sprotnim prenavljanjem in aktualizacijo učnih vsebin v učnih načrtih.
7. Fakulteta ima sklenjene pisne dogovore s podjetji oziroma organizacijami in mentorji v
njih ter študenti o praktičnem izobraževanju in ustrezno organiziran način izvedbe s
Pravilnikom o izvajanju strokovne prakse.
8. Načrtovani in doseženi učni 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 učnih načrtih. Prve diplomske listine je fakulteta podelila v decembru 2014,
anketo za diplomante in delodajalce bo izvedla v študijskem letu 2015/2016. Zato
posledično v študijskem letu 2014/2015 ni bilo mogoče posodabljanje študijskih
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programov na podlagi rezultatov anket za diplomante in rezultatov anket o veščinah in
kompetencah za delodajalce.
9. Napredovanje študentov po študijskih programih in trajanje študija se redno spremlja.
Primerov premajhne prehodnosti ni bilo zaznati in posledično niso bili sprejeti ukrepi na
tem področju.

3.13.2 Realizacija ukrepov
Tabela 21: Realizacija ukrepov v študijskem letu 2014/2015
Št.

UKREPI

ODGOVORNA ROK
OSEBA

1

strategija za obdobje od 2016 –
2020;

dekan

30. 9. 2015 nerealizirano

2

prenova in aktualizacijo učnih
vsebin v učnih načrtih;

dekan,
prodekan za
izobraževanje

30. 9. 2015 realizirano

3

prenova študijskega programa
Inženiring in vozila skladno z
doseženimi učnimi izidi študentov
in kompetencami diplomantov;

dekan,
prodekan za
izobraževanje

30. 9. 2015 nerealizirano

4

ustanovitev notranje
dekan
organizacijske enote Alumni kluba
FINI Novo mesto*;

6. 3.2015

5

ustanovitev notranje
organizacijske enote Kariernega
centra FINI Novo mesto*;

dekan

31. 3. 2015 realizirano

6

priprava in sprejem novih oziroma
spremembe in dopolnitve
obstoječih internih pravnih aktov;

dekan

2014/2015

realizirano

7

spodbujanje mednarodne
izmenjave visokošolskih učiteljev
in strokovnih sodelavcev;

dekan,
prodekan za
mednarodno
sodelovanje

2014/2015

realizirano

8

spodbujanje mednarodne
izmenjave študentov;

dekan,
prodekan za
mednarodno
sodelovanje,

2014/2015

realizirano
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REALIZACIJA

realizirano

vodja referata,
erasmus
koordinator,
visokošolski
učitelji in
sodelavci
9

krepitev aktivnosti za mednarodno
izmenjavo in evropske projekte;

dekan,
prodekan za
mednarodno
sodelovanje,
erasmus
koordinator

30. 9. 2015 realizirano

10

pridobitev novih sredstev iz
sredstev Ključne aktivnosti 1
(KA1) Erasmus+;

dekan,
prodekan za
mednarodno
sodelovanje,
erasmus
koordinator

4. 3. 2015

realizirano

11

realizacija mobilnosti 1 študenta
za namen študija in 1
predavatelja/zaposlenega za
namen poučevanja;

dekan,
prodekan za
mednarodno
sodelovanje,
vodja referata,
erasmus
koordinator

1. 7. 2015

realizirano

12

končna poročila za realizacijo
projektov Erasmus+;

prodekan za
mednarodno
sodelovanje,
erasmus
koordinator

rok
Cmepius

delno realizirano
(končno poročilo
se bo oddalo
junija 2016)

13

pridobivanje novih partnerskih
univerz/fakultet;

dekan,
prodekan za
mednarodno
sodelovanje,
erasmus
koordinator

2014/2015

permanentna
naloga

14

prijave na razpis v okviru Erasms+
Ključna Aktivnost 1 (KA1) in
Erasmus+ Ključna Aktivnost 2
(KA2), kot partnerji v projektu;

dekan,
prodekan za
mednarodno
sodelovanje,
erasmus
koordinator

4. 3. 2015
(KA1)
30. 3.2015
(KA2)

realizirano

15

usklajevanje znanstveno
raziskovalnega dela in

dekan,
prodekan za

2014/2015

stalna naloga
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mednarodne dejavnosti;

znanstveno
raziskovalno
delo

16

krepitev povezav z gospodarskimi
subjekti na področju aplikativnih
projektov;

dekan

2014/2015

17

vzpostavitev sistema za
spodbujanje znanstveno
raziskovalnega dela (osebni letni
delovni načrt);

dekan,
prodekan za
znanstveno
raziskovalno
delo

30. 9. 2015 realizirano

18

izdajanje znanstvene revije s
področja industrijskega
inženiringa;

dekan,
prodekan za
znanstveno
raziskovalno
delo

30. 6. 2015 nerealizirano

19

organizacija znanstvene
konference;

dekan,
prodekan za
znanstveno
raziskovalno
delo

30. 9. 2015 nerealizirano

20

raziskovalna skupina;

dekan,
prodekan za
znanstveno
raziskovalno
delo

30. 4. 2015 delno realizirano

21

imenovanje novega predstojnika
Inštituta;

dekan

30. 12.
2015

nerealizirano

22

redefiniranje habilitacijskih
področij;

dekan

30. 12.
2015

realizirano

23

redefiniranje kateder in
imenovanje novih predstojnikov.

dekan

30. 12.
2015

realizirano

Op.:fakulteta je v decembru 2014 podelila diplomske listine prvi generaciji diplomantov

3.13.3 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi
Ugotovljene pomanjkljivosti:
- nezadostna aktivnost kateder,
- nezadostna aktivnost Inštituta,

90

stalna naloga

-

manjši obseg sodelovanja posameznih članov AZ v znanstveno raziskovalnih in
aplikativnih projektih.

Tabela 22: Predvideni ukrepi v študijskem letu 2015/2016
Št.

UKREPI

1

prenova in aktualizacija učnih vsebin v učnih dekan,
načrtih;
prodekan za
izobraževanje

2015/2016

2

prenova študijskega programa Inženiring in
vozila skladno z doseženimi učnimi izidi
študentov in kompetencami diplomantov;

2015/2016

3

sprejem novih oziroma sprejem sprememb in dekan
dopolnitev internih pravnih aktov;

2015/2016

4

spodbujanje mednarodne izmenjave
visokošolskih učiteljev in strokovnih
sodelavcev;

dekan,
prodekan za
mednarodno
sodelovanje

stalna naloga

5

spodbujanje mednarodne izmenjave
študentov;

prodekan za
mednarodno
sodelovanje, vodja
referata

stalna naloga

6

pridobitev novih sredstev Ključne Aktivnosti prodekan za
1 (KA1) Erasmus +;
mednarodno
sodelovanje

rok za oddajo
CMEPIUS

7

realizacija mobilnosti za namen študija,
prakse, poučevanja in mobilnosti ostalih
zaposlenih;

dekan, prodekan za
mednarodno
sodelovanje

2015/2016

8

usklajevanje znanstveno raziskovalnega dela
in mednarodne dejavnosti ter vzpodbujanje
visokošolskih učiteljev in sodelavcev k
sodelovanju v znanstveno raziskovalnih in
aplikativnih projektih;

dekan,
prodekan za
mednarodno
sodelovanje
znanstveno
raziskovalno delo

stalna naloga

9

krepitev povezav z gospodarskimi subjekti
na področju aplikativnih projektov;

dekan

stalna naloga

10

izdajanje znanstvene revije s področja

dekan,

2017

ODGOVORNA
OSEBA
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dekan,
prodekan za
izobraževanje,
predstojniki kateder

ROK

industrijskega inženiringa;

prodekan za
znanstveno
raziskovalno delo

11

organizacija znanstvene konference ter
izdaja zbornika in monografije;

dekan,
prodekan za
znanstveno
raziskovalno delo

letna
konferenca
predvidoma
aprila 2016

12

krepitev delovanja raziskovalne skupine v
okviru Inštituta;

dekan,
prodekan za
znanstveno
raziskovalno delo,
predstojnik
inštituta

2015/2016

13

imenovanje novega predstojnika Inštituta;

dekan

2015/2016

14

krepitev delovanja kateder.

dekan

2015/2016
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4

KADRI

4.1 VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI
Nosilci izobraževalne in znanstveno raziskovalne dejavnosti fakultete so visokošolski učitelji
in visokošolski sodelavci.
Tabela 23: Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci v študijskem letu 2014/2015
Vrsta
sodelovanja
Redno
zaposleni
Pogodbeni
sodelavci
SKUPAJ

Redni
profesor

Izredni
profesor

Docent

Višji
predavatelj

1

1

1

9

2

5

3

21

10

3

5

3

24

2
2

1

Predavatelj

Asistent

SKUPAJ
3

V študijskem letu 2014/2015 je v procesu delovanja fakultete sodelovalo skupaj 24
visokošolskih učiteljev in sodelavcev Na podlagi pogodbe o zaposlitvi so sodelovali 3
visokošolski učitelji (1,4 FTE). Na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb je sodelovalo
skupaj 21 visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Od skupnega števila visokošolskih učiteljev
in sodelavcev so bili 3 upokojeni, vsi raziskovalno aktivni.
Ob upoštevanju števila vpisanih študentov (101 študentov) je bilo razmerje med
visokošolskimi učitelji in sodelavci in študenti 4,2 študenta na enega visokošolskega učitelja
in sodelavca.
Fakulteta je v študijskem letu 2014/2015 izvajala le visokošolski strokovni program
Inženiring in vozila v obliki izrednega študija, zaradi česar je težko realizirati 100 %
zaposlitev posameznih visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Z redno zaposlenimi
visokošolskimi učitelji in sodelavci ima fakultete sklenjene pogodbe o zaposlitvi ter z
sodelujočimi visokošolskimi učitelji in sodelavci avtorske in podjemne pogodbe. Fakulteta
razpolaga z vsemi ustreznimi dokazili o oblikah sodelovanja vseh visokošolskih učiteljev in
sodelavcev (pogodbe, izjave o sodelovanju, soglasja delodajalcev).
Vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki v
tekočem študijskem letu opravljajo izobraževalno, razvojno in znanstveno raziskovalno delo
na podlagi pogodbenega razmerja z zavodom so sestavljali Akademski zbor v študijskem letu
2014/2015. Devet članov Akademskega zbora, ki so nosilci ali sonosilci najmanj enega izmed
pedagoško izvajanih predmetov, so člani Senata fakultete. Člani Senata so imenovani na
način, da so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna področja fakultete.
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Tabela 24: Člani Senata fakultete iz vrst članov Akademskega zbora in zastopanost področij v Senatu študijskem letu 2014/2015

KATEDRA

Katedra za naravoslovne
vede
elektromehanske/mehatron
ske sisteme

Senat

Prof. ddr. Janez Usenik

Člani katedre

PODROČJE

PREDMET
Inženiring in vozila (VS)
Inženiring in vozila (UN)

Matematika

Matematika z aplikacijami I
Matematika z aplikacijami II

Tehniška matematika I
Tehniška matematika II
Numerične metode

Kemija

Kemija

Kemija

Elektromehanski sistemi /
Mehatronika

Elektrotehnika in elektronika
Meritve in merilne naprave
Mehatronika I

Prof. ddr. Janez Usenik,
predstojnik

prof. dr. Rudolf Pušenjak
prof. dr. Rudolf Pušenjak
doc. dr. Igor Simonič
dr. Tjaša Rešetic, aisist.

Elektrotehnika in elektronika
Tehniška kibernetika
Inteligentni sistemi
Senzorji
Avtomatizacija in robotika
Laserski sistemi

mag. Vinko Medic

doc. dr. Ljupčo Krstov

Mehanika

Tehniška mehanika
Nihanje mehanskih sistemov

Konstruiranje

Tehniška dokumentacija in strojni
elementi
Razvoj proizvodov in procesov v
avtomobilski industriji
Sočasni inženiring

Računalniški inženiring

Računalniško vodeni inženiring
Informacijsko komunikacijske
tehnologije
Virtualne tehnologije

Materiali

Materiali

Materiali

Tehnologije

Tehnologija
Tehnološki procesi v avtomobilski
industriji
Menedžment proizvodnje
Celovito vzdrževanje proizvodnje
Virtualne tehnologije

Tehnologije
Tehnološki procesi v avtomobilski
industriji

doc. dr. Ljupčo Krstov
predstojnik

prof. dr. Rudolf Pušenjak
prof. dr. Rudolf Pušenjak

Katedra za mehaniko,
konstruiranje in računalniški
inženiring

doc. dr. Franc Brcar
doc. dr. Tomaž Jurejevčič
doc. dr. Mitja Muhič
Drago Simončič, pred.

doc. dr. Marica Prijanovič
Tonkovič
Katedra za materiale,
tehnologije in proizvodnjo

mag. Miran Šiško

Aleš Adamlje
predstojnik
doc. dr. Franc Brcar
doc. dr. Marica Prijanovič
Tonkovič
doc. dr. Matej Pleterski
mag. Miran Šiško
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Mehanika I
Mehanika II
Konstruiranje
Inženiring in inženirsko delo
Tehniška dokumentacija in strojni
elementi
Razvoj proizvodov v avtomobilski
industriji
Motorji z notranjim izgorevanjem
Sočasni inženiring
Informacijski sistemi in
komunikacijske tehnologije
Računalniško vodeni procesi
Modeliranje (3D) izdelkov
vavtomobilski industriji
Virtualni proizvodi

KATEDRA

Katedra za splošne predmete
in ekonomsko poslovne vede

Senat

Člani katedre

PODROČJE

PREDMET
Inženiring in vozila (VS)
Inženiring in vozila (UN)

Tuji jezik

Strokovni tuji jezik I (ang)
Strokovni tuji jezik II (ang)

Strokovni tuji jezik (ang.)

Ekonomija

Ekonomika organizacije

Ekonomika organizacije

Varstvo pri delu

Varstvo pri delu

Varstvo pri delu in okolje

Poslovno komuniciranje

Poslovno komuniciranje in odnosi

doc. dr. Tomaž Aljaž

Celovita kakovost in
poslovna odličnost
Reinženiring in inovacije

Celovita kakovost in poslovna
odličnost
Reinženiring in inovacije

Celovita kakovost in poslovna odličnost
Meroslovje in kakovost
Reinženiring in inovacije

doc. dr. Damjan Balabanič

Energetika

Projektiranje energetskih sistemov za
ekološke bivalne in poslovne prostore

Avtomobilizem

Avtomobilizem

Termodinamika
Projektiranje energetskih sistemov za
ekološke bivalne in poslovne prostore
Avtomobilizem in prihodnje tehnologije

Strokovna praksa

Strokovna praksa (10 tednov)

Prof. dr. Jurij Krope

prof. dr. Jurij Krope,
predstojnik

izr. prof. dr. Annmarie Gorenc
Zoran

izr. prof. dr. Annmarie Gorenc
Zoran

doc. dr. Franc Brcar
mag. Vera Smodej (po
funkciji)

doc. dr. Franc Brcar
mag. Miran Šiško
doc. dr. Tomaž Savšek
mag. Silvo Lah
mag. Marino Medeot

mag. Miran Šiško

Trženje
Logistika

Menedžment

Menedžment proizvodnje

Gospodarsko pravo in
lastnina
Ekologija in obnovljivi viri

Gospodarsko pravo in lastnina

Projektno delo

Metodologija projektnega dela

Primož Mihelič, mag.
mag. Vera Smodej

Trženje
Logistika

mag. Meta Vidiček
Anja Žagar
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Ekologija in obnovljivi viri

Strokovna praksa s projektnim delom (5
tednov)

4.2 IZVOLITVE V NAZIVE
Fakulteta izvaja izvolitve v nazive na podlagi preglednih postopkov. V Merilih fakultete za
izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev
so upoštevani minimalni standardi NAKVIS. Prav tako so v Merilih fakultete za izvolitve v
nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev opredeljena
področja izvolitve.
Vsi visokošolski učitelji in sodelavci, ki so izvajali študijski program v študijskem letu
2014/2015, so imeli veljavno izvolitev oziroma so bili v postopku izvolitve.

4.3

STROKOVNI, UPRAVNI IN TEHNIČNI SODELAVCI

Strokovni, upravni in tehnični sodelavci opravljajo pravne, upravne, administrativne in
strokovno tehnične naloge, ki so potrebne za uspešno in učinkovito izvajanje izobraževalne in
znanstveno raziskovalne dejavnosti fakultete in so definirane v Aktu o organiziranosti in
sistemizaciji delovnih mest.
Tabela 25: Strokovni, upravni in tehnični sodelavci v študijskem letu 2014/2015
Delovno mesto

Redno zaposleni

direktor
dekan
vodja referata
strokovni sodelavec v referatu
informatik
računovodja
vodja knjižnice
SKUPAJ:

Pogodbeni sodelavci

0,20
0,20
0,50
2,00

2,90

0,2
0,8
0,2
1,2

Struktura in število podpornih delavcev zagotavlja kakovostno pomoč pri izvajanju študijskih
programov. V referatu za študijske in študentske zadeve kot službi za pomoč pedagoškemu
procesu sta v rednem delovnem razmerju vodja referata in strokovna sodelavka. V študijskem
letu 2014/2015 je bila za pomoč za dela v referatu preko javnih del zaposlena ena oseba.
Fakulteta je v študijskem letu 2014/2015 izvajala le visokošolski strokovni program
Inženiring in vozila v obliki izrednega študija in glede na obseg dejavnosti ni bilo potrebe po
realizaciji 100% zaposlitve posameznih upravnih in tehničnih delavcev (informatik,
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računovodja, knjižničar). Z navedenimi upravnimi in tehničnimi delavci je fakulteta sklenila
podjemne pogodbe.

4.4

OCENA PODROČJA KADROV IN PREDVIDENI UKREPI

4.4.1 Ocena področja kadrov
1. Fakulteta ima ustrezno število in strukturo visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki
omogočata uspešno znanstveno raziskovalno in strokovno delo na področjih, s katerih so
študijski programi, kar izkazuje z ustreznimi dokazili. V strukturi visokošolskih učiteljev
in sodelavcev so ustrezno zastopani habilitirani visokošolski učitelji in sodelavci iz
gospodarstva iz področij delovanja fakultete.
2. Fakulteta ima dokazila o oblikah sodelovanja vseh visokošolskih učiteljev in sodelavcev
ter znanstvenih delavcev. Fakulteta razpolaga z vsemi ustreznimi dokazili o oblikah
sodelovanja vseh visokošolskih učiteljev in sodelavcev (pogodbe, izjave o sodelovanju,
soglasja delodajalcev).
3. Fakulteta ima učinkovite in pregledne postopke za izvolitve v naziv ter opredeljeno
strukturo področij za izvolitve. V Merilih fakultete za izvolitve v nazive visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev so upoštevani minimalni
standardi NAKVIS. Prav tako so v Merilih fakultete za izvolitve v nazive visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev opredeljena področja
izvolitve.
4. Vsi visokošolski učitelji in sodelavci, ki izvajajo študijski program, imajo veljavno
izvolitev v naziv ali so bili v študijskem letu 2014/2015 v postopku za izvolitev.
5. V Merilih fakultete za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev so upoštevani minimalni standardi NAKVIS.
6. Člani Senata fakultete so izvoljeni na način, da so enakopravno zastopana vsa študijska
področja fakultete.
7. Struktura in število podpornih delavcev zagotavljata kakovostno pomoč pri izvajanju
študijskih programov.
8. Ustrezno je organizirana služba za pomoč pedagoškemu procesu in zaposleni v tej službi
so na fakulteti v delovnem razmerju. V referatu za študijske in študentske zadeve kot
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službi za pomoč pedagoškemu procesu sta v rednem delovnem razmerju vodja referata in
strokovna sodelavka (1,5 FTE).

4.4.2 Realizacija ukrepov
Tabela 26: Realizacija ukrepov v študijskem letu 2014/2015

Št.

UKREPI

ODGOVORNA
OSEBA

ROK

REALIZACIJA

1

redna zaposlitev enega
visokošolskega učitelja v obsegu
100% z nazivom izredni profesor;

dekan

5. 1. 2015

2

zmanjšanje števila upokojenih
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev,

dekan

30. 9. 2015 realizirano

3

v skladu z obsegom dejavnosti
pospeševanje nadomeščanja
pogodbenih visokošolskih učiteljev
in sodelavcev z redno zaposlenimi;

dekan

30. 9. 2015 nerealizirano,
obseg dejavnosti
nespremenjen

4

izvolitev v naziv novih
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev in posledično izboljšanje
števila in strukture na posameznih
področjih izvolitve;

dekan

2014/2015 realizirano

5

spodbujanje usposabljanja
strokovnega osebja in posodabljanja
pedagoškega dela preko izmenjave
in dodatnega usposabljanja;

dekan,
prodekan za
mednarodno
sodelovanje

2014/2015 realizirano

6

spodbujanje izvolitev v višje nazive
visokošolskih učiteljev in
visokošolskih sodelavcev in
njihovih napredovanj v okviru
obstoječih nazivov;

dekan

2014/2015 realizirano

7

prilagajanje števila pravnih,
upravnih, administrativnih in
strokovno tehničnih sodelavcev
številu vpisanih študentov in
prihodkom fakultete.

dekan

30. 9. 2015 realizirano
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realizirano

4.4.3 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi
Ugotovljene pomanjkljivosti:
-

zaradi izvajanja programov 1. stopnje, manjšega obsega dejavnosti fakultete,
nezmožnost zaposlitve visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih, upanih in
adiministrativnih delavcev za polno delovno obveznost in posledično prevladujoče
število pogodbenih sodelavcev.

Tabela 27: Predvideni ukrepi v študijskem letu 2015/2016

Št.

UKREPI

ODGOVORNA
OSEBA

ROK

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

2

v skladu z obsegom dejavnosti pospeševanje
nadomeščanja pogodbenih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev z redno zaposlenimi;

dekan

2015/2016

3

izvolitev v naziv novih visokošolskih učiteljev
in sodelavcev in posledično izboljšanje števila
in strukture na posameznih področjih izvolitve;

dekan

2015/2016

4

spodbujanje izvolitev v višje nazive
visokošolskih učiteljev in visokošolskih
sodelavcev in njihovih napredovanj v okviru
obstoječih nazivov;

dekan,
prodekan za
mednarodno
sodelovanje

2015/2016

5

prilagajanje števila pravnih, upravnih,
administrativnih in strokovno tehničnih
sodelavcev številu vpisanih študentov in
prihodkom fakultete.

dekan

2015/2016
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5

ŠTUDENTI

Organ študentov fakultete je Študentski svet, ki je bil izvoljen na volitvah 13. 11. 2014. S
Pravilnikom o organizaciji in delu Študentskega sveta je urejena organizacija in način 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 član Senata po
položaju;
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 članov 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 srečanja in sestanke organizirajo sami, vodstvo in
zaposleni v referatu jim nudijo pomoč pri izvedbi različnih dejavnosti.
Študentski svet opravlja naslednje naloge v skladu z Statutom fakultete:
daje mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
daje mnenje o Statutu,
daje mnenje o drugih splošnih pravnih aktih šole, ki se nanašajo na pravice in
dolžnosti študentov,
organizira volitve predstavnikov študentov v Senat, Akademski zbor in Upravni odbor,
daje mnenje o izobraževalnem delu visokošolskih učiteljev in visokošolskih
sodelavcev v postopkih izvolitve v naziv visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
obravnava poročilo o organizaciji, izvedbi in razvoju izobraževalne dejavnosti,
obravnava in sprejema program in poročilo 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 vključujejo v sprejemanje odločitev, ki se nanašajo
na izobraževanje 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 28: Število študentov v organih upravljanja
Študijsko leto
2012/2013

Študijsko leto
2013/2014

Študijsko leto
2014/2015

Število študentov v Upravnem odboru
Število študentov v Senatu
Število študentov v Akademskem zboru

1
2
5

1
2
5

1
2
5

Število študentov v komisijah
Število študentov v Študentskem svetu

2
7

2
7

2
5

Organi upravljanja

Z vključevanjem predstavniki študentov prevzemajo odgovornost in zastopajo večinski
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 pomoč pri organiziranem pridobivanju znanja,
spretnosti in veščin na drugih visokošolskih zavodih, pri priznavanju znanj, spretnosti in
veščin, 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 učitelji in sodelavci.
Referat za študijske in študentske ima fizično in na spletni strani objavljen urnik uradnih ur v
dopoldanskem in popoldanskem času. Sodelovanje s študenti je omogočeno 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 učitelji so dosegljivi tudi izven
objavljenih govorilnih ur, pogodbeni sodelavci v času objavljenih terminov oziroma po
dogovoru s študenti. Fakulteta posebno pozornost posveča hitri odzivnosti in razpoložljivosti
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter sodelavcev v referatu za študijske in študentske
zadeve. Število študentov na visokošolskega učitelja zagotavlja kakovostno izvedbo
študijskega programa in doseganje ustreznih učnih izidov.
Poleg govorilnih ur je študentom na razpolago e-komunikacija preko e-pošte. Na spletni strani
so objavljeni e-naslovi visokošolskih učiteljev in sodelavcev z namenom, da se
omogoči sodelovanje. Navedeno omogoča svetovanje, izmenjavo in ocenjevanje izdelkov,
sodelovanje med mentorjem in kandidatom za diplomanta.
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Študentom fakulteta posreduje številne informacije preko oglasne deske, spletne strani in
socialnih omrežij, SMS sporočil in preko predstavnikov študentov.
Vsem študentom fakulteta zagotavlja enake pogoje pri vpisu, pri izvedbi pedagoškega procesa
in pri vključevanju v obštudijske dejavnosti. Fakulteta ima tudi vse pogoje za študente s
posebnimi potrebami.
Fakulteta vsakodnevno na spletni strani in socialnih omrežjih objavlja prosta delovna mesta
za diplomirane inženirje strojništva in na ta način študentom poklicno svetuje in jih obvešča o
možni zaposljivosti.
Fakulteta izvaja tudi tutorstvo, in sicer na način, da so na fakulteti delovne naloge
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter zaposlenih organizirane na način, da nudijo vso
pomoč študentom. Visokošolski učitelji so študentom na razpolago po dogovoru v okviru
razpisanih govorilnih ur. Na spletni strani fakultete je objavljen seznam kontaktov z
visokošolskimi učitelji in sodelavci. V vlogi tutorjev so tudi študenti višjih letnikov. Fakulteta
zagotavlja dostopnost in hitro odzivnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter zaposlenih v
tajništvu fakultete za vse 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 učiteljev. Fakulteta je na ta način izpolnila pogoje za realizacijo izmenjave
študentov, zaposlenih in visokošolskih učiteljev v študijskem letu 2014/2015.
FINI izvaja študij na daljavo s pomočjo Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment (Moodle), ki je najbolj razširjen Learning Management System
(LMS) oziroma elektronsko učno okolje, in na osnovi odprtokodne tehnologije. Elektronska
učilnica je namensko pripravljeni portal, ki podpira e-izobraževanje. E-učilnica razlikuje tri
skupine uporabnikov, ki imajo različne pristojnosti: študentje so v vlogi učečega se v eučilnici, predavatelji skrbijo za vsebine predmeta, administrator(ji) skrbijo za vzdrževanje
učnega okolja, odpiranje predmetov, vključevanje uporabnikov. Standardna postavitev
učilnice 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, različne povezave za možnost dodatnega izobraževanja.
Moodle omogoča dodeljevanje pravic posameznikom in skupinam uporabnikov ter
opravljanje različnih vlog (npr. učitelj, tutor, administrator, izvajalec predmeta, študent itd.).
Z uporabniškim imenom in geslom omogoča uveljavitev dodeljenih pravic in nudi dostop do
tistih virov in podatkov, ki jih posamezni uporabnik potrebuje. Na tak način omogoča
posameznikom varovanje lastnih podatkov, fakulteti pa varovanje osebnih in zaupnih
podatkov ter avtorskih pravic.
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Poleg naštetih, s strani administratorja postavljenih funkcij učilnic, Moodle omogoča
izvajalcem Poleg naštetih s strani administratorja postavljenih funkcij učilnic, Moodle
omogoča izvajalcem 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 želji dodajajo tudi dejavnosti za študente kot so: ankete, forumi,
klepeti, preizkus znanja, wikiji, slovarji, možnost nalaganje datotek, ogled filmčkov itd.
FINI si je v študijskem letu 2014/2015 postavila cilj, da prične s snemanjem predavanj ter s
tem omogoči študentom gledanje posnetkov predavanj, poslušanje predavanj od doma in
večkratno gledanje predavanj. Snemanje je omogočeno z različnimi orodji in tudi s pomočjo
konferenčnega sistema Adobe Vox, namenjene za poučevanje, strokovno delo in
raziskovanje. Adobe Vox omogoča snemanje predavanj in konferenčnih predavanj.
Nastale
posnetke je
mogoče
naložiti
kot
povezavo
oziroma
v digitalno knjižnico v okviru Moodle. Študentje, ki se niso uspeli udeležiti predavanj
lahko kadarkoli pogledajo posnetek v spletni učilnici. Posnetki predavanj so tudi odlično
orodje za študente, ki bi radi nekatere dele predavanja slišali večkrat. Tehnična pomoč je
skozi celo študijsko leto zagotovljena, in sicer za študente in visokošolske učitelje 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 način fakulteta izvaja študij na
daljavo v kombinirani obliki, ki je najbolj priporočljiva oblika in v skladu z mednarodnimi
smernicami.
E-izobraževanje ponuja večje priložnost za refleksijo in za nadgrajevanje idej, večjo stopnjo
nadzora študenta nad učnim gradivom, fleksibilnost zaradi neomejenega dostopa do učnih
gradiv, bogatejšo stopnjo interaktivnosti zaradi gradiva in možnosti, ki jih ponuja za aktivno
učenje preko video konference in sodelovalnega učnega gradiva. Spletno učno okolje mora
biti interaktivno in mora umestiti študenta v središče, ki ima dostop do raznovrstne oblike
oddaljenih virov in komunikacijskih orodji tako asinhroniziranih in sinhroniziranih.
Glede na način izvajanja je FINI med tretjo in četrto stopnjo uporabe kombiniranega načina
izobraževanja (po štiri stopenjski lestvici po Moule, 2007), in sicer gradivo preko spletnega
dostopa, komunikacija preko telefona in spletni forumi z visokošolskimi učitelji in sodelavci
ter drugimi študenti; spletno učenje z multimedijskimi vsebinami (video predavanja,
interaktivne vaje in komunikacija z mentorjem, študenti, in tutorjem; kombinirano učenje /
poučevanje).
Osebni razgovori so bili opravljeni s posameznimi visokošolskimi učitelji in sodelavci o
njihovih sugestijah in predlogih o elektronskem gradivu in predavanjih. Po zaključku
opravljenih razgovorov je fakulteta ponudila vsem visokošolskimi učiteljem in asistentom
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izobraževanje z učilnico Moodle ter didaktičnimi pristopi za e-izobraževanjem. Izobraževanje
je bilo izvedeno v dveh terminih z zagotovljeno skoraj 100% udeležbo.
Analiza vpisa je dolgoročno ena ključnih statistik, ki omogoča spremljanje gibanja novovpisanih 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 časovne točke.
Dobljeni rezultati so predstavljeni tabelarično, kar omogoča 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 Inženiring in vozila (VS) se je v študijskem letu
2011/2012 vpisalo 14 študentov in 58 študentov v drugi letnik po Merlih za prehode. Skupno
je bilo prvič vpisanih na visokošolskem študiju 72 študentov. V študijskem letu 2012/2013 je
bilo v prvi letnik prvič vpisanih 18 študentov, kar nakazuje na porast v primerjavi s študijski
letom 2011/2012, medtem ko se je v drugi letnik prvič vpisalo 24 študentov ter 11 študentov
na podlagi napredovanja, skupno 35 študentov. Število prvič 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 prvič vpisalo 15 študentov, vpisan je bil 1 študent, ki je
ponavljal letnik. V drugi letnik (vpis po Merlih za prehode) se je prvič 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 staž. 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 obdobju od leta 2011 do 2015 se je izpisalo skupno 7 študentov.
Tabela 29: Število novo vpisanih študentov
Število novo vpisanih študentov

1. letnik
2. letnik
3. letnik
Skupaj

Študijsko leto
2011/2012
14
58
/
72

Študijsko leto
2012/2013
18
24
/
42
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Študijsko leto
2013/2014
15
29
/
44

Študijsko leto
2014/2015
13
13
4
30

Tabela 30: Celotno število vpisanih študentov po posameznih študijskih letih
Celotno število vpisanih študentov po posameznih študijskih letih

1. letnik
2. letnik
3. letnik
Absolventski staž
Podaljšanje
absolventskega staža
Skupaj

Študijsko
leto
2011/2012
14
58
/
/
/

Študijsko
leto
2012/2013
18
35
59
/
/

Študijsko
leto
2013/2014
16
55
21
53
/

Študijsko
leto
2014/2015
15
20
44
21
1

72

112

145

101

105

Fakulteta v študijskem letu 2014/2015 ni izvajala univerzitetnega študijskega programa Inženiring in vozila.
Tabela 31: Analiza prehodnosti študentov posamezne generacije

Generacija
2011/2012

Vpisani v 1. letnik
prehodnost iz 1. v 2. letnik
prehodnost iz 1. v 3. letnik
Vpisani v 2. letnik (vpis po Merilih za prehode)
Vpisani v 3. letnik (vpis po Merilih za prehode)
prehodnost iz 2. v 3. letnik

fk
14
11
2
58
/
58

fk%
100
78,6
14,3
100
/
100

Generacija
2012/2013

fk
18
16
/
24
/
24

fk%
100
88,9
/
100
/
100

Generacija
2013/2014

fk
15
7
1
29
/
29

fk%
100
46,7
6,7
100
/
100

Generacija
2014/2015

fk
13
7
/
13
4
11

fk%
100
53,8
/
100
100
84,6

Tabela 32: 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. staž

%
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
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Tabela 33: Diplomanti in število let trajanja študija na dan 30. 9. 2015

Diplomanti v študijskem
letu 2012/2013
Študijsko leto vpisa

Vpis v 1. letnik

/

Povprečno
trajanje
študija
/

Vpis po merilih za prehode

3

1,7

8

2,4

12

3,5

Vpis v 1. letnik

/

/

/

/

/

/

Vpis po merilih za prehode

/

/

/

/

4

2,3

Vpis v 1. letnik

/

/

/

/

/

/

Vpis po merilih za prehode

/

/

/

/

1

2

Število
diplomantov
2011/2012

2012/2013

2013/2014

Diplomanti v
Diplomanti v
študijskem letu
študijskem letu
2013/2014
2014/2015
Povprečno
Povprečno
Število
Število
trajanje
trajanje
diplomantov
diplomantov
študija
študija
/
/
/
/
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Delež prvič vpisanih žensk v študijskem letu 2011/2012 je 4,17 %, v študijskem letu
2012/2013 je 9,52 % in se je povečal za več kot 5 % glede na generacijo 2011/12. Delež prvič
vpisanih žensk 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 ženska (3,33 %). Gledano v primerjavi s preteklimi
študijskimi leti, se število vpisanih žensk ne povečuje.
Tabela 34: Razporeditev študentov po spolu za posamezna študijska leta
Delež študentov po spolu
2011/2012

Spol
Moški
Ženske
Skupaj

fk
69
3
72

2012/2013

fk %
95,83
4,17

fk
38
4
42

2013/2014

fk %
90,48
9,52

fk
41
3
44

2014/2015

fk %
93,18
6,82

fk
29
1
30

fk %
96,67
3,33

Večina vpisanih študentov prihaja iz območja Osrednje Slovenije in Gorenjske. Število
vpisanih študentov iz Mestne občine Novo mesto se je v primerjavi s preteklimi študijskimi
leti znatno zmanjšalo, medtem ko se je povečal odstotek vpisanih študentov iz okoliških občin
Novega mesta.
Tabela 35: Razporeditev študentov po občini bivanja
Razporeditev študentov po občini bivanja
Način\Leto
Občina
Ajdovščina
Bistrica ob Sotli
Bled
Brežice
Cerklje na
Gorenjskem
Cerknica
Cerkno
Črnomelj
Domžale
Gorenja vas Poljane
Gorje
Gornja Radgona
Grosuplje
Hrastnik
Ivančna Gorica
Izola

Študijsko leto
2011/2012
fk
fk%

Študijsko leto
2012/2013
fk
fk%

Študijsko leto
2013/2014
fk
fk%

Študijsko leto
2014/2015
fk
fk%

2
1
2
2
0

2,8%
1,4%
2,8%
2,8%
0%

1
0
0
4
0

2,4%
0%
0%
9,5%
0%

1
0
0
2
0

2,3%
0%
0%
4,5%
0%

0
0
0
2
1

0%
0%
0%
6,8%
3,3%

1
1
1
0
0

1,4%
1,4%
1,4%
0%
0%

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

0
1
0
1
3

0%
2,3%
0%
2,3%
6,8%

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
1
6
2

0%
0%
0%
1,4%
8,3%
2,8%

1
0
0
0
3
0

2,4%
0%
0%
0%
7,1%
0%

0
1
1
0
1
0

0%
2,3%
2,3%
0%
2,3%
0%

0
0
1
0
0
0

0%
0%
3,3%
0%
0%
0%
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Kamnik
Kočevje
Komen
Koper
Kostanjevica na
Krki
Kranj
Krško
Litija
Ljubljana
Medvode
Metlika
Miren Kostanjevica
Mirna
Mirna Peč
Nova Gorica
Novo mesto
Pivka
Postojna
Puconci
Radovljica
Renče - Vogersko
Ribnica
Rijeka
Ročinj
Semič
Sevnica
Šenčur
Šentjernej
Šentrupert
Škofja Loka
Škocjan
Šmarješke
Toplice
Tišina
Tolmin
TrebelnoMokronog
Trbovlje
Trebnje
Velike Lašče
Vipava
Zagorje ob Savi
Železniki
Žiri
Žužemberk
Skupaj

1
1
0
2
0

1,4%
1,4%
0%
2,8%
0%

1
1
1
0
1

2,4%
2,4%
2,4%
0%
2,4%

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%

0
4
2
2
0
1
0

0%
5,5%
2,8%
2,8%
0%
1,4%
0%

0
3
0
0
0
1
3

0%
7,1%
0%
0%
0%
2,4%
7,1%

1
1
0
1
1
1
0

2,3%
2,3%
0%
2,3%
2,3%
2,3%
0%

0
2
1
4
0
1
0

0%
6,8%
3,3%
13,3%
0%
3,3%
0%

1
1
1
23
0
0
0
2
0
1
0
0
0
1
0
2
0
0
1
0

1,4%
1,4%
1,4%
32%
0%
0%
0%
2,8%
0%
1,4%
0%
0%
0%
1,4%
0%
2,8%
0%
0%
1,4%
0%

0
0
1
8
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
2
0
0
0

0%
0%
2,4%
19%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2,4%
7,1%
0%
0%
4,8%
0%
0%
0%

0
0
0
5
4
1
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
3
1
0

0%
0%
0%
11,3%
9,0%
2,3%
0%
0%
0%
0%
0%
2,3%
0%
4,5%
2,3%
0%
0%
6,8%
2,3%
0%

0
0
0
2
0
0
1
0
1
0
1
0
0
2
0
1
1
2
0
1

0%
0%
0%
6,8%
0%
0%
3,3%
0%
3,3%
0%
3,3%
0%
0%
6,7%
0%
3,3%
3,3%
6,7%
0%
3,3%

0
1
0

0%
1,4%
0%

0
0
1

0%
0%
2,4%

0
0
0

0%
0%
0%

1
1
0

3,3%
3,3%
0%

0
1
1
1
0
0
0
3

0%
1,4%
1,4%
1,4%
0%
0%
0%
4,1%

0
0
0
1
1
0
1
3

0%
0%
0%
2,4%
2,4%
2,4%
7,1%

1
0
0
0
1
4
4
0

2,3%
0%
0%
0%
2,3%
9,0%
9,0%
0%

1
0
0
0
0
1
0
2

3,3%
0%
0%
0%
0%
3,3%
0%
6,7%

72

100%

42

100%

44

100%

30

100%
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V primerjavi s preteklimi študijskimi leti se je v študijskem letu 2014/2015 v prvi letnik
visokošolskega programa vpisalo več študentov s poklicno maturo kot tistih s splošno maturo,
medtem ko se število vpisanih študentov s splošno maturo ne spreminja. Iz Tabele 23 in
Tabele 24 je razvidno, da je bil delež vpisanih študentov na fakulteto v prvih treh gledanih
obdobjih večji na podlagi vpisa po Merilih za prehode, v študijskem letu 2014/2015 pa je bil
večji vpis v prvi letnik.
Tabela 36: Zaključena oblika srednješolskega izobraževanja
Način zaključka srednje šole
Način\

Leto

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

fk

fk%

fk

fk%

fk

fk%

fk

fk %

Matura
Poklicna matura

3
9

25,0
75,0

4
14

22,2
77,8

5
10

33,3
66,7

13,33
46,67

Skupaj

12

4
14
18

18

15

Tabela 37: Število študentov z višješolsko diplomo
Višješolska diploma
Način\Leto

5.1

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

fk

fk%

fk

fk%

fk

fk%

fk

fk %

Višje šolska
diploma

60

83,33

24

57,14

29

65,91

12

40,00

Skupaj

60

24

29

12

OCENA PODROČJA ŠTUDENTOV IN PREDVIDENI UKREPI

5.1.1 Ocena področja študentov
1. Fakulteta vključuje študente v znanstveno raziskovalno in strokovno dejavnost na način,
da jih vključuje v znanstveno raziskovalne projekte.
2. Fakulteta študentom zagotavlja permanentno pomoč pri organiziranem pridobivanju
znanja, spretnosti in veščin na drugih visokošolskih zavodih, zagotavlja priznavanje
znanj, spretnosti in veščin, pridobljenih na drugih visokošolskih zavodih (razvidno iz
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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 učitelji in sodelavci ter z
informiranjem preko spletne strani, oglasne deske in socialnih omrežij.
Fakulteta je v decembru 2013 pridobila Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)
in s tem izpolnila pogoje za realizacijo izmenjave študentov v študijskem letu
2014/2015. 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 učitelja za
namen poučevanja, kar je izjemno uspešno. Študenti fakultete so pretežno 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 področjih. V letu 2015 je fakulteta na podlagi dogovora z ameriškim
podjetnikom iz ZDA in Trans-Atlantic Studies Cooperative omogočila vključevanje
študentov v prakse podjetij gospodarsko najmočnejših držav sveta (v ZDA, na
Nizozemskem, Japonskem, Kitajskem, Avstraliji, v Katarju). Študenti na ta način
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 poučevanja. Na fakulteti je bilo v letu 2015 izvedeno gostujoče predavanja
podjetnika iz ZDA, kot tudi dveh visokošolskih učiteljev iz East Carolina University.
3. Fakulteta je prva fakulteta iz Slovenije, ki je članica Globalnega partnerstva v
izobraževanju, ki združuje 55 visokošolskih institucij v 31 državah sveta v 5
kontinentih. Globalno partnerstvo omogoča medsebojno sodelovanje študentov in
visokošolskih učiteljev, sodelovanje v skupnih raziskovalnih projektih ter omogoča
razvoj skupnih študijskih programov.
4. Fakulteta ima vzpostavljen tutorski sistem oziroma mentorstvo v različnih oblikah kot
pomoč pri študiju ali druge oblike učnega sodelovanja vseh deležnikov, na način, da so
na fakulteti delovne naloge visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter zaposlenih
organizirane na način, da nudijo vso pomoč študentom.
5. Število študentov na visokošolskega učitelja zagotavlja kakovostno izvedbo študijskega
programa in doseganje ustreznih učnih izidov. Ob upoštevanju števila vpisanih
študentov v študijskem letu 2014/2015 (101) je bilo razmerje med visokošolskimi
učitelji in sodelavci in študenti 4,5 študentov na visokošolskega učitelja 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.
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6. Omogočena je ustrezna organiziranost študentov in njihovo soodločanje v organih
zavoda ter o izboljševanju kakovosti fakultete. Organ študentov fakultete je Študentski
svet, ki je bil izvoljen na volitvah 13. 11. 2014. S Pravilnikom o organizaciji in delu
Študentskega sveta je urejena organizacija in način 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 soodločajo in vplivajo na
izboljševanje kakovosti fakultete. Fakulteta je z namenom ohranjanja in rasti ravni
kakovosti na spletni strani fakultete aplicirala E-knjigo pritožb in pohval, ki je
namenjena predvsem študentom fakultete pa tudi drugim deležnikom.
7. Zastopanost študentov v organih visokošolskega zavoda je v skladu z zakonom,
opredeljene so njihove pristojnosti, naloge in dolžnosti v njih. Pristojnosti, naloge in
dolžnosti so opredeljene v Statutu fakultete in v Pravilniku o delu Študentskega sveta.
8. Fakulteta študentom poklicno svetuje in jih obvešča o zaposljivosti. Fakulteta
vsakodnevno na spletni strani in socialnih omrežjih fakulteta objavlja prosta delovna
mesta za diplomirane inženirje strojništva in tudi na ta način študentom poklicno svetuje
ter jih obvešča o možni zaposljivosti svojih diplomantov.
9. Fakulteta spodbuja študente k pripravi plana in izvedbi obštudijskih dejavnosti, katere
tudi finančno 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.
10. 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 poročilo).

5.1.2 Realizacija ukrepov
Tabela 38: Realizacija ukrepov v študijskem letu 2014/2015

Št.
1

UKREPI
ustanovitev notranje organizacijske
enote kariernega centra FINI Novo
mesto, ki bo namenjena svetovanju,
informiranju in ozaveščanju
študentov, diplomantov,
visokošolskih učiteljev in zaposlenih

ODGOVORNA
OSEBA
dekan

112

ROK
24. 4. 2015

REALIZACIJA
realizirano

ter sodelujočih o možnostih v
kariernem razvoju in vseživljenjskem
učenju ter v katerem se bo izvajalo
svetovanje pri izbiri študijskih
vsebin, pri pripravi na zaposlitev,
mednarodni mobilnosti in
pridobivanju praktičnih izkušenj;
aktivna pomoč študentom za
določitev in realizacijo smernic za
obštudijske dejavnost.

2

dekan,
prodekan

2014/2015

realizirano,
permanentna
naloga

5.1.3 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi
Ugotovljene pomanjkljivosti:
-

nezadosten obseg vključevanja študentov v znanstveno raziskovalne projekte,
zaradi prevladujoče števila izrednih študentov premajhen obseg vključevanja v
mobilnost.

Tabela 39: Predvideni ukrepi v študijskem letu 2015/2016
Št.

UKREPI

ODGOVORNA
OSEBA

ROK

1

aktivna pomoč študentom za določitev in
realizacijo smernic za obštudijske dejavnosti;

2

povečanje možnosti vključevanja v natečaje in prodekan za
razpise;
znanstveno in
raziskovalno delo

2015/2016

3

obveščanje študentov o prostih delovnih
mestih, zaposljivost;

vodja referata

2015/2016

4

skrb za izvajanje tutorstva in mentorstva za
študente;

dekan,
prodekan

2015/2016

5

spodbujanje študentov k mobilnosti;

dekan,
prodekan

2015/2016

6

vključevanje študentov v znanstveno
raziskovalno in strokovno dejavnost.

dekan,
prodekan

2015/2016
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dekan,
prodekan

2015/2016

6 MATERIALNI POGOJI
6.1 PROSTORI IN OPREMA
Fakulteta nima premoženja v obliki nepremičnin, 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 službe,
dekanova pisarna,
pisarna za visokošolske sodelavce.
Poleg teh prostorov uporablja fakulteta za potrebe izvajanja izobraževalne dejavnosti še:
računalniška učilnica N1
računalniška učilnica DE9
računalniška učilnica N1_3, ki sprejme 22 študentov,
računalniška učilnica P3, ki sprejme 22 študentov,
laboratorij 119, 121
laboratorij N1_7, ki sprejem 32 študentov
kalilnica 15,
orodjarna 05,
učilnica N1_2, ki sprejme 90 študentov,
učilnica N1_4, ki sprejme 32 študentov,
učilnica N1_5, ki sprejme 32 študentov,
učilnica N1_6, ki sprejme 32 študentov,
učilnica N2_5, ki sprejme 45 študentov,
učilnica N2_6, ki sprejme 45 študentov,
učilnica N2_7, ki sprejme 45 študentov,
učilnica N2_8, ki sprejme 45 študentov,
učilnica N2_9, ki sprejme 32 študentov,
sejna soba Šolskega centra.
Vsi prostori za izvedbo programa so opremljeni s sodobno učno tehnologijo.
Opremljenost laboratorijev:
Laboratorij za CAD/CAM
Laboratorij obsega 72 m². V njem je 16 delovnih mest. Opremljen je z 18 računalniki, LCDprojektorjem in internetno povezavo-steklena vlakna (pretočnost informacij je 10 Mb na
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sekundo). Inštaliran ima operacijski sistem Windows, Office XP, ACAD 2004 (20 inštalacij)
za risane načrtov in 3D načrtov ter CATIO V5, verzija 15, izdaja 10 v profesionalni izvedbi za
projektiranje izdelkov, izračun nosilnosti in izdelavo izdelkov na CNC strojih (20 inštalacij).
Na računalnikih 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 področje mehanskih preizkusov je v laboratoriju naslednja oprema:
- stroj MFL za natezni, tlačni in upogibni preizkus (20, 40, 100, 200 kN);
- stroji ZWICK za natezni preizkus (1;2,5; 5 kN)
- stroj ŠTIBLER za natezni, tlačni in upogibni preizkus (0,2;10; 20 kN);
- naprava MFL za udarno žilavost (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 Brežice, TPV, Adria Mobil, Arexa, ipd).
Za področje 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 termoplastično preplastitev);
- stroj za brušenje in poliranje ABRAMIN STREUERS;
- naprava LectroPol-5 STRUERS za poliranje in jedkanje s kislino;
- priprava za katodično izparevanje vode JFC 1100 in JEOL za nanašanje tanjšega sloja
zlata.
Za področje optične in elektronske mikroskopije je v laboratoriju naslednja oprema:
- optični mikroskop MEALLOPLAN Leitz (po 1000 x),
- stereo mikroskop CITOVAL Carl Zeiss Jena (po 100 x),
- elektronski mikroskop za temeljito čiščenje 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 stružnico tip
PC TURN 125 in frezalnim strojem PC MILL 125 ter 6 didaktičnimi mesti s krmilniki
Siemens in računalniki, ki imajo programsko opremo za programiranje SINUMERIK 840 D
in vizualizacijo procesa. Vsi so povezani v mrežo. Poleg te opreme je še produkcijska CNCstružnica in štirje starejši CNC-stroji EMCO (dve stružnici 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 - točkovno 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 računalnikov s
programsko opremo, dve pnevmatski mesti, tri elektropnevmatske table, primer regulacije
temperature vode, pretoka ter tlaka (Festo) in tri hidravlične table (Kladivar).
Laboratorij za robotiko
Velikost laboratorija je 24 m². V njem se nahaja 8 delovnih mest in 8 računalnikov Robot
Robotek ER IX s pripadajočo programsko opremo.
Laboratorij za toplotno obdelavo
Za področje termične obdelave je v laboratoriju kalilna peč s pripadajočo opremo za kaljenje
in popuščanje. Laboratorij za toplotno obdelavo se veže 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 predavatelja. Ker sta na voljo dva enaka laboratorija, je kapaciteta dvakratna.
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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 zaščito),
- izhodi LPT1, COM konektor, TV in rado vtičnico,
- osciloskop HAMEG HM 303-4,
- enosmerni napajalnik 2 x,
- funkcijski generator HAMEG AM 80 21-3,
- števec HAMEG AM 80 30-5,
- osebni računalnik, povezan v omrežje,
- razdelilna omarica za laboratorij,
- kontrolorji MITSUBISHI FXO-30MR-ES 3 X.
Za električne meritve (specialne izvedbe osciloskopov in ostale merilne naprave).
Ta laboratorij ima 18 krmilnikov Siemens tipa SIMATIC S7-200, opremljenega z didaktično
opremo in didaktičnega 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 priključna mesta, tudi za ločitveno napajanje,
- VM 120 - trifazno motorsko stikalo z zaščito,
- 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 - rač. porti, RA + TV in povezave med mizami,
- VM 151 - rač. porti, RA + TV in povezave med mizami.
Računalniška in prezentacijska oprema: v laboratoriju je povezanih v mrežo 8 računalnikov, 1
glavni računalnik, tiskalnik ter LCD- projektor. Omogočen je dostop do interneta.
Tabela 40: Splošna merilna oprema
Naziv instrumenta
povezovalne vezi

Tehnični podatki
bananske vezne žice, BNC-BNC povezave,
klipsne, krokodilčki, merilne konice

univerzalni analogni AVΩ meter
univerzalni analogni AVΩmeter
RLC- mostič

Število

8
8
2
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W-meter
tokovne klešče
nastavljivi upori
uporovna dekada
kapacitivna dekada
induktivna dekada
dvokanalni osciloskop
dvokanalni osciloskop
frekvencmeter
funkcijski generator
tongenerator
merilnik popačenja
halova sonda
stroboskopski merilnik vrtljajev
logična sonda
spektralni analizator
eksperimentalna plošča za
vezavo digitalnih vezij

1-100 W
1-10 A
Potenciometri cca 100 – 10 kΩ

2 x 30 MHz
A&D, 60 MHz
digitalni, 1 GHz, perioda, frekvenca
Sinusni, trikotni, pravokotni signal /1MHz
NF, alt, sweep, 50 kHz

NF za tonske in omrežne frekvence
(8
bitni
dajalnik
logičnih
stanj,
prikazovalnik stanj, LED prikazovalnikapovezava s PC)

2
1
16
4
4
4
4
1
2
4
2
2
1
1
4
1
4

Tabela 41: Oprema za prezentacije in simulacije
Naziv instrumenta
osebni računalnik
osebni računalnik, prenosni
tiskalnik
LCD-projektor
spektralni analizator
VF Signal generator
vobler
dvokapni osciloskop
AD&AD vmesniki
stikalna matrika
logični analizator
programator
PLC-krmilniki
programska oprema

Tehnični podatki
Število
PC IV, 2 GB RAM, 240 MG HDD, 16 LCD
8
PC IV, 2 GB RAM, 240 MG HDD
1
injekt
1
IR, min 600 x 800 točk/min 1600 Im
1
VF 100 kHz-500 MHz
1
10-1 GHz, AM, FM in sweep
1
50 kHz-500 MHz, s harmonskim marker
1
generatorjem
digitalni 1 x 100 MHz z instrumentacijskim
1
vodilom
standardne izvedbe
3
1
1
za PAL,GAL,EPROM, PIC in elemente
1
(SUPER PRO 3)
didaktični kompleti
8
Test Point, Lab View, Scada
1-4
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6.2 KNJIŽNICA
6.2.1 Splošni podatki o knjižnici
V letu 2014 je bilo vzpostavljeno delovanje knjižnice fakultete, ki je vključena v omrežje
COBISS in IZUM, prav tako je urejen dostop do elektronskih baz podatkov. Knjižnica
Fakultete za industrijski inženiring je samostojna enota, locirana v knjižnici Šolskega centra
Novo mesto in zagotavlja svojim uporabnikom prost dostop do gradiva in informacij za
potrebe izobraževalnega in raziskovalnega procesa. Namenjena je študentom, pedagoškim
delavcem in raziskovalcem FINI, pa tudi zunanjim uporabnikom. Knjižnica FINI je
polnopravna članica sistema COBISS.
Temeljne naloge knjižnice so:
nuditi podporo in aktivno sodelovati v izobraževalni in raziskovalni dejavnosti ter s
strokovnim delom in pomočjo novih tehnologij zagotavljati kakovostne knjižnične
storitve;
zagotavljati splošno dostopnost gradiva, informacijskih virov in storitev;
sodelovati v knjižničnih informacijskih sistemih doma in v tujini;
opravljati bibliotekarsko, dokumentacijsko, informacijsko in izobraževalno dejavnost,
ki temelji na najnovejših spoznanjih bibliotekarske in informacijske vede;
zagotavljati povezovanje knjižnice na nacionalnem nivoju;
sodelovati pri vzajemni katalogizaciji na nacionalnem nivoju.
Knjižnica opravlja bibliotekarsko, informacijsko in dokumentacijsko dejavnost.

6.2.2 Prostorski pogoji, kadrovski pogoji in odpiralni čas knjižnice
Knjižnica Fakultete za industrijski inženiring je samostojna enota, locirana v knjižnici
Šolskega centra Novo mesto. Obsega 195 m² uporabne površine in prost dostop do gradiva. V
knjižnici je 30 čitalniških mest in na razpolago 6 računalnikov z dostopom do svetovnega
spleta.
Dela in naloge vodje knjižnice je v študijskem letu 2014/2015 kot sodelavka po pogodbi
opravljala Marija Debevc Rakoše, univ. dipl. bibliotekar.
Delovni čas knjižnice je od ponedeljka do četrtka od 7. do 16. ure ter ob petkih od 7. do
14. ure.
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6.2.3 Knjižnična zbirka
Delovanje knjižnice fakultete, ki je vključena v omrežje COBISS in IZUM, prav tako pa je
urejen dostop do elektronskih baz podatkov, je bilo vzpostavljeno ob koncu študijskega leta
2013/2014. Knjižnična zbirka je posledično še skromna, obsega 440 enot monografskih
publikacij (vključno z diplomskimi nalogami) in razpoložljivo knjižnično gradivo preko
digitalnih baz podatkov.
Razpoložljive digitalne baze podatkov:
Metaiskalnik - omogoča hkratno iskanje po več elektronskih informacijskih virih, kot
so baze podatkov s polnimi besedili, knjižnični katalogi, baze e-časopisov, servisi
elektronskih knjig, spletni iskalniki itd. Vključeni so izbrani prosto dostopni in tudi
licenčni informacijski viri, za katere je potrebna avtorizacija uporabnika. V
Metaiskalnik je vključen povezovalnik OpenURL, ki uporabniku ponuja dodatne
funkcije, kot so dostop do polnega besedila, dostop do podatkov o zalogi v knjižnici,
prenos zapisov v referenčne servise, iskanje v spletnih iskalnikih, prikaz kataloga erevij itd.
Google Scholar - služi za iskanje člankov, disertacij, knjig, poročil itn. iz različnih
virov - založnikov, 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 članki, objavljeni v znanstvenih revijah na področjih
naravoslovja in družboslovja, 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 izračuna kot razmerje
med številom citatov člankov v tej in drugih indeksiranih revijah za dve leti prej ter
številom vseh člankov v reviji v tem obdobju, ki se jih v znanosti citira (torej recimo
brez uvodnikov in pisem uredniku). Vrednost je tako povprečje citatov na članek v tej
reviji za zadnji dve leti. Glede na to, da se faktor vpliva nanaša na določeno obdobje,
je možno računati faktor za poljubno časovno obdobje. Uporaben je tudi za primerjavo
revij znotraj ožjega področja znanosti, saj so revije klasificirane po področjih.
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si - Knjižnica na spletu, ki je na voljo vsem –
kadarkoli in kjerkoli, prek računalnika ali mobilnega telefona. Do nje lahko dostopate
prosto, brez vseh omejitev. Zbirka vsebuje pisne kulturne zaklade Slovenije, redkosti,
hkrati vam omogoča dostop do aktualnih strokovnih člankov in drugih celotnih
besedil.
Evropska knjižnica - je servis na svetovnem spletu in nudi dostop do virov 47
nacionalnih knjižnic po Evropi. Viri so lahko v digitalni ali analogni obliki in
vključujejo knjige, revije, časopise, avdioposnetke ter ostalo gradivo. Portal Evropske
knjižnice omogoča brezplačno iskanje in ponuja zapise metapodatkov in digitalnih
objektov: nekatere brezplačno, druge proti plačilu.
120

Lokalne baze podatkov - Knjižnica Šolskega centra Novo mesto, Mestno knjižnica
Mirana Jarca in Knjižnica Fakultete za industrijski inženiring.
COBISS - dostop do informacij o gradivu prispeva več kot 400 slovenskih knjižnic.
Vzajemna baza slovenskih knjižnic Cobiss/opac.
Uporabniki si lahko izposodijo gradivo, ki ga knjižnica nima, iz drugih knjižnic v Republiki
Sloveniji ali iz tujine s posredovanjem medknjižnične izposoje.
V letu 2014 je fakulteta postala članica portala odprte znanosti, ki poleg obstoječega
repozitorija »Digitalne knjižnice 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 vključene tudi vsebine iz Digitalne knjižnice Slovenije, VideoLectures.NET,
Arhiva družboslovnih podatkov in Digitalne knjižnice Ministrstva za obrambo. Nacionalna
infrastruktura zajema njihove metapodatke in celotna besedila publikacij za potrebe skupnega
iskanja, priporočanja gradiv in detekcije podobnih del. Repozitoriji omogočajo zbiranje in
hranjenje elektronskih oblik zaključnih del študija in objav zaposlenih na univerzah ter
raziskovalnih podatkov. Uporabnikom iz vsega sveta so na voljo dvojezične spletne in
mobilne aplikacije, priporočilni sistem ter funkcionalnosti za uporabnike s posebnimi
potrebami. Mobilne aplikacije delujejo na Windows Phoneu, Androidu in operacijskem
sistemu iOS. Kompatibilnost repozitorijev univerz s priporočili OpenAIRE bo Evropski
komisiji omogočila preverjanje izpolnjevanja določil 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 vključeni v evropski portal znanstvenih magistrskih
ter doktorskih del DART-Europe in v različne direktorije, agregatorje (OpenDOAR, ROAR,
BASE, WorldCat …) ter iskalnike.
Fakulteta sodeluje v omrežju ArnesAAI, ki omogoča:
uporabnikom, da z istim uporabniškim imenom dostopajo do Arnesovih in ostalih
storitev v slovenskem ter evropskem izobraževalnem 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 brezžičnega omrežja Eduroam.
Knjižnica se povezuje z Narodno in univerzitetno knjižnico, visokošolskimi in specialnimi
knjižnicami ter centri za znanstveno informiranje sorodnih znanstvenih področij in drugimi
knjižnicami v Sloveniji v enotni knjižnični informacijski sistem Republike Slovenije.
Fakulteta ima sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca Novo
mesto od 8. 3. 2010. Leta 2014 je bil sklenjen dodaten sporazum ter septembra 2015 aneks k
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sporazumu s Knjižnico Mirana Jarca, na podlagi katerih sta fakulteta in knjižnica zagotovili
vsem študentom fakultete brezplačen vpis v članstvo knjižnice ter študentom, zaposlenim in
drugim udeležencem izobraževanja nemoten dostop do informacijskih virov, knjižničnega
oziroma študijskega gradiva, s katerim razpolaga knjižnica. V skladu s pogodbo strokovni
sodelavci pogodbenih strank medsebojno sodelujejo pri sprejemanju knjižničnega razvoja in
izobraževanja ter skrbijo za nemoteno medsebojno informacijsko dejavnost.

6.3 INFORMATIZACIJA
Fakulteta je imela v študijskem letu 2014/2015 na razpolago pet računalniških učilnic, in
sicer:
računalniška učilnica št. N1, ki sprejme 16 študentov,
računalniška učilnica št. DE9, ki sprejme 20 študentov,
računalniška učilnica št. 212, ki sprejme 16 študentov.
računalniška učilnica št. P3, ki sprejeme 16 študentov in
računalniška učilnica št. N1_3, ki sprejeme 16 študentov.

6.4 FINANCIRANJE
FINI ni prejemnica proračunskih sredstev. Viri prihodkov so šolnine in prispevki študentov,
pogodbeno dodeljena sredstva Mestne občine Novo mesto ter pridobljena sredstva na
domačih in evropskih razpisih. Finančni okvir se bo prilagajal številu in obsegu študijskih
programov.
Fakulteta redno pripravlja načrte za zagotavljanje finančnih, materialnih in drugih virov
(vložkov), 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 sedeža fakultete in je omogočeno nemoteno izvajanje študijskih programov
ter delovanje fakultete v celoti.
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2.

Vsem deležnikom, še posebej študentom, je na voljo sodobna informacijskokomunikacijska ter druga učna tehnologija in oprema, potrebna za izvajanje študijskih
programov ter strokovne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Fakulteta ima na
razpolago pet računalniških učilnic in laboratorije z laboratorijsko opremo.

3.

Knjižnica visokošolskega zavoda zagotavlja ustrezne knjižnične informacijske storitve,
dostop do knjižničnega gradiva s področij študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnih in strokovnih področij zavoda; študijsko gradivo in elektronske baze
podatkov ustrezajo vsebini in stopnji študijskih programov.

4.

Delavci v knjižnici so ustrezno usposobljeni za svetovanje in pomoč študentom ter
drugim deležnikom.

5.

Prostori in oprema so primerni za študente s posebnimi potrebami.

6.

Fakulteta redno pripravlja načrte za zagotavljanje finančnih, materialnih in drugih virov
(vložkov), 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 42: Realizacija ukrepov v študijskem letu 2014/2015
Št
.

UKREPI

ODGOVORNA OSEBA

ROK

REALIZACIJA

1

pridobivanje sredstev s
prijavami na domače in
tuje znanstveno
raziskovalne projekte;

dekan

2014/2015

delno realizirano

2

povečanje števila
knjižničnega gradiva s
področij študijskih
programov ter
znanstveno-raziskovalnih
in strokovnih področij
zavoda;

dekan,
prodekan

2014/2015

delno realizirano
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3

pridobitev koncesijskih
sredstev na podlagi
aktualnosti študijskega
programa in deficitarnosti
diplomantov.

dekan,
prodekan

2014/2015

nerealizirano

6.5.2 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi
Ugotovljene pomanjkljivosti:
- fakulteta nima koncesijskih sredstev za izvedbo rednega študija kljub deficitarnosti
študijskega področja,
- nezadostno število knjižničnega gradiva.
Tabela 43: Predlog ukrepov v študijskem letu 2015/2016
Št.

UKREPI

ODGOVORNA OSEBA

ROK

1

pridobivanje sredstev s prijavami na
domače in tuje znanstveno raziskovalne
projekte;

dekan

2015/2016

2

povečanje števila knjižničnega gradiva s
področij študijskih programov ter
znanstveno-raziskovalnih in strokovnih
področij zavoda;

dekan,
knjižnica

2015/2016

3

povečanje števila digitalnih baz
podatkov s področij študijskih
programov ter znanstveno-raziskovalnih
in strokovnih področij zavoda;

dekan,
knjižnica

2015/2016

4

posodobitev programske opreme;

dekan,
knjižnica

2015/2016

5

vzpodbujanje visokošolskih učiteljev in
sodelavcev k objavi študijskega gradiva
in monografij.

dekan,
knjižnica

2015/2016
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7 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
7.1 SPREMLJANJE KAKOVOSTI Z ANALIZO ANKET
Fakulteta je v študijskem letu 2014/2015 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 knjižnico FINI Novo mesto
anketa o strokovni praksi
anketa o mednarodni mobilnosti
Predavatelji in visokošolski učitelji:
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
Primeri anketnih vprašalnikov so v prilogi 1.
Izsledki anket se uporabljajo za:
preoblikovanje, posodabljanje in razvijanje študijskih programov;
izboljšanje pedagoškega dela;
razvoj podpornih storitev;
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 poročilu, o čemer
so obveščeni študenti in predavatelji. Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci so z
rezultati seznanjeni tudi na seji akademskega zbora. Zaposleni so z rezultati ankete seznanjeni
tudi na kolegiju.
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7.2 ŠTUDENTSKA ANKETA O ZADOVOLJSTVU Z IZVEDBO
PREDMETA IN IZVAJALCI
Študenti so ocenjevali vse visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce, ki so sodelovali v
izvajanju študijskega procesa v študijskem letu, na katerega se je anketiranje nanašalo. Vsak
anketirani je ocenjeval tiste visokošolske učitelje oz. sodelavce, pri katerih je opravljal svoje
študijske obveznosti.
V študijskem letu 2014/15 so bile ankete študentom v pisni obliki posredovane v
izpolnjevanje po zadnjih vajah ali predavanjih. Vse ankete so bile anonimne.
Svoje (ne)zadovoljstvo so študentje izražali na 5-stopenjski lestvici, kjer je številčno višja
ocena pomenila vsebinsko ugodnejšo oceno. Teoretično najugodnejša možna številčna ocena
je 5, najmanj ugodna pa 1.
Na podlagi podatkov o vpisu z dne 31. 10. 2014 je bilo do odgovarjanja upravičenih 101
študentov visokošolskega strokovnega študija.
Tabela 44: Število vpisanih študentov na dan 31. 10. 2014

Študijski program
VS

11. letnik
15

2. letnik
20

3. letnik
44

Absolventski staž
22

Zbirnik podatkov o uspehu posameznih visokošolskih učiteljev in sodelavcev je ponderiran na
sledeč način.
Izračunano je povprečno število odgovorov za posameznega visokošolskega učitelja
oziroma sodelavca, na način, da se po vseh vprašnjih sešteje število odgovorov za
posameznega visokošolskeg aučitelja oziroma sodelovca ter se vsota deli s številom
vprašanj.
Povprečna ocena posameznega visokošolskega učitelja oz. sodelavca je izračunana kot
seštevek zmnožkov povprečnih ocen pri posameznih vprašanjih s številom odgovorov
posameznega vprašanja. Seštevek pa je nato deljen s številom vseh podanih odgovorov
za posameznega visokošolskega učitelja oz. sodelavca.
Anketa je vsebovala vprašanja o osmih vidikih vsebine in organizacije predmetov. Podana so
bila v obliki naslednjih trditev:
1. Obseg snovi je ustrezen;
2. Število kontaktnih ur predavanj je bilo ustrezno;
3. Študijska literatura je ustrezna;
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4. Zahtevnost predmeta je ustrezna;
5. Vsebina predmeta je zanimiva;
6. Obveznosti pri predmetu so dobro pojasnjene na začetku izvajanja;
7. Vaje so dobro usklajene s predavanji;
8. Znanje, pridobljeno pri tem predmetu, ocenjujem kot koristno.
Anketirani so pedagoško delo in izvajalce predmeta ocenjevali na način, da so izrazili svoje
(ne)strinjanje z naslednjimi sedmimi trditvami:
1. Gledano v celoti je bilo delo izvajalca ustrezno;
2. Snov je bila podana povezano in razumljivo;
3. Izvajalec je pri študentih vzbudil zanimanje za snov;
4. Izvajalec je bil dobro pripravljen;
5. Menim, da ima izvajalec veliko strokovnega znanja;
6. Izvajalec ima korekten odnos do študentov;
7. Izvajalec je za študente dosegljiv po e-pošti, na govorilnih urah ali na drug način.
Iz Tabele 45 so razvidne povprečne ocene visokošolskih učiteljev in sodelavcev pri
posameznem predmetu na podlagi zgoraj navedenih vprašanj. Iz posamezne kolone je
razvidna povprečna ocena za posameznega visokošolskega učitelja in sodelavca na
predavanjih in na vajah.
Tabela 45: Povprečna ocena visokošolskih učiteljev in sodelavcev

PREDMET
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Izvajalec 1
Izvajalec 2
Izvajalec 3
Izvajalec 4
Izvajalec 4
Izvajalec 4
Izvajalec 5
Izvajalec 5
Izvajalec 6
Izvajalec 7
Izvajalec 8
Izvajalec 9
Izvajalec 10
Izvajalec 10
Izvajalec 11
Izvajalec 11
Izvajalec 12
Izvajalec 12
Izvajalec 13
Izvajalec 14

TPI
MPD
EKOL
REI

VIT
SIN
ANJ1
ANJ2

RPP
PES
IKT
CKP
VPD
LOG
MAP 1
MAP 2
RVI
NMS

TEH
MER

PREDAVANJA
Povp. št.
Povprečna
odgovorov
ocena
8
4,46
3
4,07
16
4,61
20
4,30
9
4,40
9
3,67
4
4,97
4
5
9
4,79
8
4,57
10
3,89
13
4,57
13
4,87
12
4,75
25
4,31
9
4,82
18
4,72
21
4,45
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VAJE
Povp. št.
Povprečna
odgovorov
ocena
8
4,45
3
4,01
16
4,63
20
4,3
9
4,4
9
3,61
4
4,96
4
5
9
4,76
8
4,5
10
3,71
13
4,57
13
4,88
4
4,62
3
4,48
25
4,24
18
4,71
21
4,69

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Izvajalec 14
Izvajalec 14
Izvajalec 15
Izvajalec 16
Izvajalec 17
Izvajalec 17
Izvajalec 18
Izvajalec 19
Izvajalec 19
Izvajalec 19
Izvajalec 20
Izvajalec 20
Izvajalec 21
Izvajalec 22
Izvajalec 22
Izvajalec 23
Izvajalec 23
Izvajalec 24
Izvajalec 25

EL
MEH
KEM
AVT
TDOK
THEM
KEM
PKO
TR
EKO
MP
CVP
NMS
TEH
MA
MAP1
MAP 2
GPL
LOG

3
11
16
15
8
4
15
20
16
11
23
18
9
4
3
3
-

4,85
4,74
4,85
4,61
4,76
4,19
4,61
4,56
4,7
4,8
4,78
4,76
4,67
4,82
4,56
4,78
-

3
11
4
16
15
8
4
15
20
16
11
23
9
18
9
3
12

4,81
4,41
5,0
4,85
4,62
4,73
4,29
4,6
4,52
4,66
4,83
4,78
4,91
4,77
4,67
4,72
4,45

Tabela 45 prikazuje povprečne ocene visokošolskih učiteljev in sodelavcev v študijskem letu
2014/2015. Iz tabele je razvidna tudi primerjava za študijska leta 2011/2012, 2012/2013 in
2013/2014. Razvidno je, da je povprečna ocena pri posameznih visokošolskih učiteljih in
sodelavcih, ki jih je mogoče primerjati za vsa štiri točkovna obdobja enaka ali višja kot v
predhodnih študijskih letih.
Tabela 46: Povprečna ocena visokošolskega učitelja/sodelavca (padajoče)

PREDAVANJA/VAJE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Izvajalec 15
Izvajalec 5
Izvajalec 21
Izvajalec 16
Izvajalec 10
Izvajalec 20
Izvajalec 6
Izvajalec 24
Izvajalec 22
Izvajalec 13
Izvajalec 17
Izvajalec 23
Izvajalec 14
Izvajalec 3
Izvajalec 19
Izvajalec 11

Skupna
povprečna
ocena
2011/2012
4,64
3,71
3,58
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Skupna
povprečna
ocena
2012/2013
4,17
4,44
4,45
4,75
4,45
5,0
4,61
4,22
4,71

Skupna
povprečna
ocena
2013/2014
4,59
4,67
4,88
4,44
4,52
4,39
4,76
4,57

Skupna
povprečna
ocena
2014/2015
5
4,99
4,91
4,85
4,82
4,8
4,78
4,75
4,72
4,72
4,69
4,67
4,66
4,62
4,61
4,58

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Izvajalec 9
Izvajalec 2
Izvajalec 7
Izvajalec 1
Izvajalec 25
Izvajalec 4
Izvajalec 18
Izvajalec 2
Izvajalec 8

4,02
-

4,27
4,26
-

4,23
4,74
4,22
3,97

4,57
4,54
4,54
4,46
4,45
4,3
4,24
4,04
3,8

Povprečna ocena predavateljev in asistentov kaže predvsem na en pojav in to je prisotnost
visokih splošnih ocen za vse sodelujoče v pedagoškem procesu. Iz tabele je razvidno, da
noben visokošolski učitelj/sodelavec nima povprečne ocene pod 3,5.
Tabela 47: Rangiranje visokošolskih učiteljev in sodelavcev po povprečni oceni predavanj
(padajoče)

PREDAVANJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Izvajalec 5
Izvajalec 16
Izvajalec 10
Izvajalec 20
Izvajalec 6
Izvajalec 25
Izvajalec 22
Izvajalec 13
Izvajalec 23
Izvajalec 17
Izvajalec 14
Izvajalec 19
Izvajalec 3
Izvajalec 12
Izvajalec 9
Izvajalec 7
Izvajalec 1
Izvajalec 18
Izvajalec 4
Izvajalec 2
Izvajalec 8
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Skupna
povprečna ocena
4,99
4,85
4,81
4,79
4,79
4,78
4,72
4,72
4,69
4,68
4,68
4,62
4,61
4,57
4,57
4,57
4,46
4,19
4,12
4,07
3,89

Tabela 48: Rangiranje visokošolskih učiteljev in sodelavcev po povprečni oceni vaj
(padajoče)

VAJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Izvajalec 15
Izvajalec 5
Izvajalec 21
Izvajalec 10
Izvajalec 16
Izvajalec 20
Izvajalec 6
Izvajalec 22
Izvajalec 24
Izvajalec 13
Izvajalec 14
Izvajalec 17
Izvajalec 3
Izvajalec 19
Izvajalec 9
Izvajalec 11
Izvajalec 7
Izvajalec 25
Izvajalec 1
Izvajalec 18
Izvajalec 12
Izvajalec 4
Izvajalec 1
Izvajalec 8

Skupna
povprečna ocena
5,0
4,99
4,91
4,88
4,85
4,81
4,76
4,72
4,72
4,71
4,69
4,67
4,63
4,59
4,57
4,55
4,5
4,45
4,45
4,29
4,24
4,1
4,01
3,71

Tabela 48 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:
Možni odgovori: 1 0-20% 2 21-40% 3 41-60%
4 61-80%
5 81-100%,
in
2. Snov pri predmetu se mi zdi preobsežna
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Možni odgovori:
1.
2.
3.
4.
5.

se sploh ne strinjam s trditvijo
strinjam se s trditvijo
delno se strinjam s trditvijo
strinjam se s trditvijo
se popolnoma strinjam s trditvijo

Tabela 49: Prisotnost študentov na organiziranih oblikah izobraževalnega dela in ocena
primernosti obsega snovi

PREDMET

Prisotnost
predavanja (%)

Prisotnost vaje
(%)

Primernost
obsega snovi

Matematika z aplikacijami 1
Tehniška mehanika
Kemija
Informacijsko komunikacijske
tehnologije
Angleški jezik 1
Angleški jezik 2
Elektrotehnika in elektronika
Matematika z aplikacijami 2
Materiali
Tehniška dokumentacija in strojni
elementi
Metodologija projektnega dela
Tehnologija
Mehatronika
Tehnološki procesi v avtomobilski
industriji
Poslovno komuniciranje in odnosi

81,0
68,0
83,0
85,0

90,5
76,7
95
90

3,25
2,75
4,5
3,9

81,0
72,0
85,6
72,0
68,5
72,0

87,0
83,0
83,6
86,7
83,3
87,0

2,5
1,5
3,33
2,67
3,38
2,17

75,3
80,2
85,2
76,9

80,0
87,0
95,0
89,3

3,6
3,71
3,9
3,2

76,3

82,2

2,79

Ekonomika organizacije
Avtomobilizem
Varstvo pri delu
Nihanje mehanskih sistemov
Logistika
Trženje
Virtualne tehnologije
Gospodarsko Pravo in lastnina
Projektiranje energetskih sistemov za
ekološke in poslovne prostore
Celovita kakovost in poslovna
odličnost
Ekologija in obnovljivi viri
Računalniško vodeni inženiring
Menedžment proizvodnje
Reinženiring in inovacije
Meritve in merilne naprave
Celovito vzdrževanje proizvodnje
Sočasni inženiring

60,0
81,6
58,5
69,8
72,1
76,9
63,3
82,3
76,6

75,3
85,6
72,4
75,2
73,6
79,6
82,2
89,2
82,2

3,07
2,31
2,73
3,25
3,33
2,47
3,36

56,3

65,5

2,39

73,2
81,3
81,0
65,3
73,3
86,3
72,3

79,4
85,2
80,9
85,0
80,2
89,2
79,2

2,21
2,78
1,75
2,67
3,1
2,59
2,75
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3,13

Razvoj proizvodov in procesov v
avtomobilski industriji

82,3

80,2

3,63

Prisotnost študentov na predavanjih se giblje med 55 % in 85 %, v povprečju so bila
predavanja obiskana 75 %.V povprečju je udeležba na vajah 82 %. Razvidno je, da je
udeležba na vajah v povprečju višja kot na predavanjih.
Spodnja tabela prikazuje splošno stanje ocene dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev za
študijsko leto 2014/2015, v primerjavi s študijskim letom 2012/2013 in 2013/2014.
Tabela 50: Splošna ocena predavanj po posameznih ocenjevanih kategorijah
Študijsko
leto
2012/2013

Študijsko
leto
2013/2014

Študijsko
leto
2014/2015

Snov pri predmetu se mi zdi preobsežna.

2,36

2,76

3,05

Študijska literatura je ustrezna.

3,85

3,88

4,35

Snov pri predmetu se mi zdi prezahtevna.

2,14

2,70

2,92

Vsebina predmeta je zanimiva.

3,98

4,05

4,39

Obveznosti pri predmetu so dobro pojasnjene na
začetku izvajanja.
Vaje so bile usklajene s predavanji.

4,42

4,46

4,66

4,43

4,36

4,63

Znanje, pridobljeno pri tem predmetu ocenjujem
kot koristno.
Gledano v celoti je bilo delo izvajalca ustrezno.

4,09

4,20

4,49

4,36

4,42

4,73

Snov je bila podana povezano in razumljivo.

4,34

4,26

4,65

Izvajalec je vzbudil pri študentih zanimanje za
snov.
Izvajalec je bil dobro pripravljen.

4,22

4,15

4,52

4,63

4,46

4,75

Menim, da ima izvajalec veliko strokovnega
znanja.
Izvajalec ima korekten odnos do študentov.

4,56

4,63

4,85

4,64

4,65

4,85

Izvajalec je za študente dosegljiv po e-pošti,
govorilnih urah ali na drug način.
Predavanja so se začela v predvidenem času.

4,53

4,55

4,80

4,68

4,70

4,85

Predavanja so se končala v predvidenem času.

4,69

4,70

4,86

POVPREČNA OCENA

4,12

4,18

4,46

7.2.1 Ocena študentske ankete o zadovoljstvu z izvedbo predmeta in izvajalci
Iz analize je razvidno, da so ocene na splošno zelo dobre in so pri vseh trditvah
v študijskem letu 2014/2015 višje kot v študijskem letu 2013/2014.
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Najvišje ocenjene trditve:
Predavanja so se končala v predvidenem času (4,86).
Menim, da ima izvajalec veliko strokovnega znanja (4,85).
Izvajalec ima korekten odnos do študentov (4,85).
Predavanja so se začela v predvidenem času (4,85).
Najnižje ocenjene trditve:
Snov pri predmetu se mi zdi prezahtevna (2,92).
Največji napredek glede na preteklo obdobje pri naslednjih trditvah:
Študijska literatura je ustrezna (iz 3,85 na 4,35).
Snov pri predmetu se mi zdi preobsežna (iz 2,36 na 3,05).
Snov pri predmetu se mi zdi prezahtevna (iz 2,14 na 2,92).
Znanje, pridobljeno pri tem predmetu ocenjujem kot koristno (iz 4,09 na 4,49).
Relativno visoke ocene pri korektnosti odnosa predavateljev s študenti ter njihovo odzivnost
po e-pošti, govorilnih urah ali na drug način, kažejo, da je pedagoški pristop v povprečju
ustrezen.
Celoten sklop je ocenjen višje kot leto poprej (iz 4,18 na 4,46). Kot prednosti se poudarjajo
točnost pri začetkih in zaključkih predavanj ter korekten odnos do študentov. Uskladitev
pričakovanj je zelo pomembna, še posebej ob dejstvu, da prevladujejo izredni študenti, ki
imajo svoje delovne urnike zelo zapolnjene.
Najnižja ocenjena trditev je bila »študijska literatura je ustrezna«, vendar je narasla v
primerjavi s preteklim študijskem letom (iz 3,88 na 4,35). Na splošno so bile vse ocenjevane
kategorije v študijskem letu 2014/2015 ocenjene višje kot v preteklem študijskem letu.
Vse ocene nad 3.8 so skladne s postavljenimi cilji Komisije za kakovost in evalvacije (KKE).

7.2.2 Realizacija ukrepov
Tabela 51: Realizacija ukrepov v študijskem letu 2014/2015
Št.

UKREPI

ODGOVORNA
OSEBA

ROK

REALIZACIJA

1

sprememba ankete v
spletno anketo;

KKE,
dekan

2014/2015

nerealizirano

2

v okviru prenove
študijskega programa

KKE,
dekan,

2014/2015

realizirano
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preveriti obseg gradiva
glede na število KT;

prodekan za
izobraževanje

3

opraviti razgovore z
dekan,
visokošolskimi učitelji in prodekan za
sodelavci z oceno nižjo
izobraževanje
od 3,8 in analizirati
razloge ter možne
ukrepe;

april 2015

ni bilo nižje
ocene od 3,8

4

analizirati ustreznost
obsega snovi pri
izpostavljenih predmetih
v rezultatih ankete;

KKE,
dekan,
prodekan za
izobraževanje

2014/2015

realizirano

5

preoblikovanje dveh
vprašanj v anketnem
vprašalniku (Snov pri
predmetu se mi zdi
preobsežna in Snov pri
predmetu se mi zdi
prezahtevna) zaradi
nejasnosti na strani
študentov;

KKE,
dekan,
prodekan za
izobraževanje

2014/2015

realizirano

6

analizirati zahtevnost
snovi pri izpostavljenih
predmetih v rezultatih
ankete (ocene nižje od
3,8).

KKE,
dekan,
prodekan za
izobraževanje

2014/2015

realizirano

7.2.3 Predvideni ukrepi
Tabela 52: Predlog ukrepov v študijskem letu 2015/2016
Št.

UKREPI

ODGOVORNA OSEBA

ROK

1

sprememba ankete v
spletno anketo;

KKE,
dekan

2015/2016

2

opraviti razgovore z
visokošolskimi učitelji in
sodelavci z oceno nižjo od
3,8 in analizirati razloge
ter možne ukrepe;

dekan,
prodekan za izobraževanje

2015/2016
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3

analizirati zahtevnost snovi KKE,
pri izpostavljenih
dekan,
predmetih v rezultatih
prodekan za izobraževanje
ankete (ocene nižje od
3,8);

2015/2016

4

analizirati ustreznost
obsega snovi pri
izpostavljenih predmetih v
rezultatih ankete;

KKE,
dekan,
prodekan za izobraževanje

2015/2016

5

izvedba izobraževanja za
visokošolske učitelje in
sodelavce;

dekan

2015/2016

6

letni razgovori z
visokošolskimi učitelji in
sodelavci.

dekan

2015/2016

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 2014/2015 in je zajemala ocenjevanje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

primernosti prostorov za študij,
delo referata,
zadovoljstva z računalniško opremo,
zadovoljstva s spletno stranjo,
organizacijo izpitov,
zadovoljstva s študijem na fakulteti FINI Novo mesto.

Tabela 52 prikazuje stanje za študijsko leto 2014/2015, v primerjavi s študijskima letoma
2012/2013 in 2013/2014.
Tabela 53: Zadovoljstvo s fakulteto in organizacijo študijskega procesa
VPRAŠANJA

Predavalnice so dovolj prostorne za
študente.
Prostor, kjer potekajo predavanja, je dovolj
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Študijsko
leto
2012/2013

Študijsko
leto
2013/2014

Študijsko
leto
2014/2015

4,40

4,64

4,76

4,38

4,52

4,86

svetel.
Ozvočenje v predavalnici je primerno.
Avdiovizualna oprema je primerna.
Predavanj ne moti hrup iz okolice.
Na moja vprašanja se v referatu odzovejo
ažurno.
Zadovoljen sem z ažurnim posredovanjem
informacij s strani referata.
Pri nastalih težavah mi pomagajo najti
rešitev.
Gledano v celoti sem z delom referata
zadovoljen.
Delovni čas referata je ustrezen.
Vsebina spletne strani
Preglednost spletne strani
Uporabnost spletne strani
Izpitni roki so predpisani dovolj pogosto.
Predavalnice na izpitu so dovolj prostorne.
Objava izpitnih rezultatov je ažurna.
Gledano v celoti sem z organizacijo izpitov
zadovoljen.
Kako zadovoljni ste s študijem na FINI
Novo mesto?
POVPREČNA OCENA

4,03
4,13
4,13
4,80

4,22
4,30
4,57
4,43

4,69
4,64
4,32
4,72

4,50

4,35

4,76

4,80

4,35

4,72

4,72

4,65

4,72

4,36
4,03
3,71
4,00
4,63
4,63
4,18
4,47

4,04
4,30
4,39
4,30
4,35
4,35
4,17
4,43

4,46
4,14
4,03
4,10
4,24
4,72
4,38
4,48

4,31

4,04

4,07

4,34

4,33

4,49

7.3.1 Ocena ankete o zadovoljstvu s fakulteto in organizacijo študijskega procesa
V povprečju je splošna ocena zelo dobra in se je v primerjavi s študijskem letom 2013/2014
boljša. Razvidno je, da nobena spraševana kategorija v študijskem letu 2014/2015 nima
povprečne ocene pod 4,00. Razvidno je, da so v večini povprečne ocene pri spraševanih
kategorijah boljše v primerjavi z lanskim študijskim letom, kakor tudi v primerjavi z letom
2012/2013.
Najvišje ocenjene trditve:
Prostor, kjer potekajo predavanja je dovolj svetel (4,86).
Predavalnice so dovolj prostorne za študente (4,76).
Zadovoljen sem z ažurnim posredovanjem informacij s strani referata (iz 4,35 na
4,76).
Najnižje ocenjene trditve:
Zadovoljstvo s študijem (4,07).
Preglednost spletne strani (4,03).
Uporabnost spletne strani (4,1).
Največji napredek glede na preteklo obdobje pri naslednjih trditvah:
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Ozvočenje v predavalnici je primerno (iz 4,22 na 4,69).
Zadovoljen sem z ažurnim posredovanjem informacij s strani referata (iz 4,35 na
4,76).
Delovni čas referata je ustrezen (iz 4,04 na 4,46).
V povprečju je ocena o fakulteti in strokovnih službah zelo dobra in je v primerjavi s
študijskem letom 2012/2013 in 2013/2014 boljša. Celoten sklop je ocenjen bolje kot leto
poprej (4,33 na 4,49), kakor tudi v primerjavi s študijskim letom 2012/2013 (iz 4,34).
V povprečju so študentje z delom referata in razmerami v predavalnicah (predavalnice,
oprema) na fakulteti zelo zadovoljni.
Vse ocene nad 3.8 so skladne s postavljenimi cilji Komisije za kakovost in evalvacije (KKE).

7.3.2 Realizacija ukrepov
Tabela 54: Realizacija ukrepov v študijskem letu 2014/2015
Št.

UKREPI

ODGOVORNA
OSEBA

ROK

REALIZACIJA

1

usposabljanje strokovnih delavcev v
referatu;

dekan

2014/2015

delno
realizirano,
permanentna
naloga.

2

v okviru obstoječih kapacitet
vzpostaviti skupen prostor za druženje
študentov pred in po predavanjih, kot
tudi prostor za izvedbo govorilnih ur.

dekan

30. 9. 2015

nerealizirano

7.3.3 Predvideni ukrepi
Tabela 55: Predlog ukrepov v študijskem letu 2015/2016
Št.
1

UKREPI

ODGOVORNA
OSEBA

v okviru obstoječih kapacitet vzpostaviti skupen
prostor za druženje študentov pred in po
predavanjih, kot tudi prostor za izvedbo
govorilnih ur;
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dekan

ROK

2015/2016

2

prenova spletne strani;

vodja referata

2015/2016

3

reorganizacija študijskega procesa (urnik,
izpitni roki).

dekan,
prodekan,
vodja referata

2015/2016

7.4 ŠTUDENTSKA ANKETA O ZADOVOLJSTVU S KNJIŽNICO FINI
NOVO MESTO
Anketo o zadovoljstvu s knjižnico FINI Novo mesto so študentje izpolnjevali po koncu
predavanj v študijskem letu 2014/2015 in je zajemala ocenjevanje:
Založenost knjižnice s strokovnim gradivom je ustrezna.
Če ugotovim, da gradivo manjka, knjižničarju sugeriram nakup.
V knjižnici uporabljam internet in COBISS/OPAC.
Čeprav ne študiram na enoti v Novem mestu, mi je gradivo iz knjižnice dostopno.
Informacije o knjižnici in dostopnem gradivu po navadi najprej preverim preko spletne
strani.
f. Četudi iskanega gradiva v knjižnici ni na zalogi, poskrbijo, da dobim naročeno
gradivo.
g. Naročeno gradivo dobim pravočasno.
h. Čas izposoje knjig je ustrezno dolg.
i. Knjižnica je dovolj prostorna.
j. Gradivo v knjižnici je pregledno urejeno.
k. Delovni čas knjižnice je ustrezen.
l. S strokovno pomočjo knjižničarja pri izbiri gradiva sem zadovoljen.
m. Knjižničar ima korekten odnos do študentov.
n. Strokovna področja so dovolj založena.
a.
b.
c.
d.
e.

Tabela 53 prikazuje stanje za študijsko leto 2014/2015. Primerjava s preteklim študijskim
letom ni mogoča, ker je bila knjižnica FINI Novo mesto ustanovljena v študijskem letu
2014/2015.
Tabela 56: Zadovoljstvo s knjižnico FINI Novo mesto
VPRAŠANJA

Študijsko leto
2014/2015

Založenost knjižnice s strokovnim gradivom je ustrezna.
Če ugotovim, da gradivo manjka, knjižničarju sugeriram nakup.
V knjižnici uporabljam internet in COBISS/OPAC.
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3,67
2
4

Čeprav ne študiram na enoti v Novem mestu, mi je gradivo iz
knjižnice dostopno.
Informacije o knjižnici in dostopnem gradivu po navadi najprej
preverim preko spletne strani.
Četudi iskanega gradiva v knjižnici ni na zalogi, poskrbijo, da dobim
naročeno gradivo.
Naročeno gradivo dobim pravočasno.
Čas izposoje knjig je ustrezno dolg.
Knjižnica je dovolj prostorna.
Gradivo v knjižnici je pregledno urejeno.
Delovni čas knjižnice je ustrezen.
S strokovno pomočjo knjižničarja pri izbiri gradiva sem zadovoljen.
Knjižničar ima korekten odnos do študentov.
Strokovna področja so dovolj založena.
POVPREČNA OCENA

3
4,67
3,67
3,75
4
4
4,25
3,75
4,5
5
3,75
3,86

V povprečju je splošna ocena 3,86, kar je višje od povprečja.
Najvišje ocenjene trditve:
Knjižničar ima korekten odnos do študentov (5,00).
Informacije o knjižnici in dostopnem gradivu po navadi najprej preverim preko spletne
strani (4,67).
S strokovno pomočjo knjižničarja pri izbiri gradiva sem zadovoljen (4,50).
Najnižje ocenjene trditve:
Če ugotovim, da gradivo manjka, knjižničarju sugeriram nakup (2,00).
Čeprav ne študiram na enoti v Novem mestu, mi je gradivo iz knjižnice dostopno
(3,00).
V povprečju je ocena o zadovoljstvu s knjižnico ocenjena nekoliko nižje. V povprečju je več
kot polovica obravnavanih kategorijah ocenjenih nad 3,5. Pomembno je poudariti, da
knjižnica deluje eno leto.
Tabela 57: Predlog ukrepov v študijskem letu 2015/2016
Št.
1

UKREPI

ODGOVORNA OSEBA

povečanje števila knjižničnega gradiva
s področij študijskih programov ter
znanstveno-raziskovalnih in strokovnih
področij zavoda;

dekan,
knjižnica
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ROK
2015/2016

2

7.5

povečanje števila digitalnih baz
podatkov s področij študijskih
programov ter znanstvenoraziskovalnih in strokovnih področij
zavoda;

dekan,
knjižnica

2015/2016

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 področji programa Inženiring in vozila:
tehnologije,
materiali,
projektiranje,
avtomobilizem,
gospodarjenje z okoljem,
informatika in komunikacije,
gospodarsko pravo in lastnina,
logistika,
trženje, proizvodnja, tehnologije in razvoj,
poslovno komuniciranje in odnosi,
kakovost in poslovna odličnost,
vzdrževanje naprav,
varstvo pri delu.
Cilj strokovne prakse je:
razvoj splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc
spoznavanje značilnosti delovanja in organiziranja poslovnega okolja ter timskega
dela,
usposabljanje za vodenje dokumentacije in poročanje,
spoštovanje moralno etičnih vrednot v odnosu in odgovornosti do dela in sodelavcev,
ustvarjanje zaposlitvenih možnosti za študenta,
izoblikovanje študentovih usmeritev za bodoče zaposlitve,
pridobivanje delovnih navad in poslovnih veščin,
ustvarjanje mreže poslovnih stikov,
dvig prepoznavnosti študenta in fakultete med izvajalci prakse,
vzpostavitev sodelovanja z gospodarskimi in negospodarskimi subjekti,
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prenos teoretičnih spoznanj v prakso.
Študent po končani praksi izdela pisno poročilo o strokovni praksi, v obsegu od 10 do 20
strani, v katerem predstavi določen problem, izziv, aktivnost ali projekt iz organizacije, ki ga
je spoznal in v katerem je bil udeležen, ali ki je povezan z njegovim delom v organizaciji.
Anketa o organizaciji in izvedbi strokovne prakse so študenti in mentorji izpolnjevali po
končani strokovni praksi.
Na fakulteti so pretežno vpisani študenti, ki so zaposleni in uveljavljajo delovne izkušnje za
priznavanje strokovne prakse. V študijskem letu 2014/2015 sta strokovno prakso opravljala
dva študenta 3. letnika. Strokovna praksa je potekala 360 delovnih ur oz. 45 delovnih dni
strnjeno in neposredno v delovnem okolju različnih gospodarskih družb.
Tabela 58: Pregled realizacije strokovne prakse v študijskem letu 2014/2015

študenti na strokovni praksi
delovne organizacije, ki so sprejele študente na strokovno prakso
mentorji strokovne prakse

Število
2
2
2

Tabela 59: Delovne organizacije, v katerih so študenti opravljali strokovno prakso
Organizacija
Tpv trženje in proizvodnja opreme vozil d.d.
Trol d.o.o.

7. 5. 1 Analiza ankete o strokovni praksi za študente
Tabela 60: Anketa o strokovni praksi za študente
VPRAŠANJA

Študijsko leto
2014/2015

V času delovne prakse sem osmislil in uporabil teoretična
znanja, pridobljena med študijem.
Spoznal sem:
vrsto dejavnosti podjetja
položaj podjetja v okolju
organiziranost podjetja
materialne in kadrovske pogoje za delo podjetja
različna delovna mesta in zahtevnost znanj za opravilo le-teh
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4

5
4,5
4,5
4
4,5

V času delovne prakse sem se vključeval v konkretno delo.
Omogočeno mi je bilo sodelovanje pri timskem delu
Navadil sem se na delovno disciplino in odgovorno opravljanje
nalog.
Navadil sem se na kulturo delovnega okolja in pravila obnašanja
v podjetju.
Spoznal in navadil sem se predpisane dokumentacije prisotnosti
na delu.
Seznanil sem se z informacijskim sistemom podjetja.
Sodeloval sem pri pripravi projektov.
Pri izvajalcu prakse nisem imel težav v zvezi z delovno prakso.
Sodelovanje z mentorjem pri izvajalcu je bilo strokovno, poučno
in korektno.
Sodelovanje z nosilcem delovne prakse na fakulteti je bilo
strokovno, poučno in korektno.
Na delovni praksi sem bil najbolj zadovoljen z:

Na delovni praksi sem bil najmanj zadovoljen z:
SKUPAJ

4,5
5
5
5
4,5
4
3,5
4,5
5
5
odnosom osebja,
raznovrstnim
delom
/

4,5

V povprečju je splošna ocena 4,5, kar je višje od povprečja.
Najvišje ocenjene trditve:
Spoznal sem vrsto dejavnosti podjetja (5,00).
Omogočeno mi je bilo sodelovanje pri timskem delu (5,00).
Navadil sem se na delovno disciplino in odgovorno opravljanje nalog (5,00).
Navadil sem se na kulturo delovnega okolja in pravila obnašanja v podjetju (5,00).
Sodelovanje z mentorjem pri izvajalcu je bilo strokovno, poučno in korektno (5,00)
Sodelovanje z nosilcem delovne prakse na fakulteti je bilo strokovno, poučno in
korektno (5,00).
V času delovne prakse sem osmislil in uporabil teoretična znanja, pridobljena med
študijem (4,00).
Spoznal sem materialne in kadrovske pogoje za delo podjetja (4,00).
Seznanil sem se z informacijskim sistemom podjetja (4,00).
Najnižje ocenjene trditve:
Sodeloval sem pri pripravi projektov (3,50).
V povprečju je ocena o zadovoljstvu z izvedbo strokovne prakse ocenjena zelo dobro. V
povprečju je več kot polovica obravnavanih kategorijah ocenjenih nad 4,5.

142

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 61: Stališča mentorjev glede dela študentov na strokovni praksi
A. DELO ŠTUDENTA
V času delovne prakse je študent spoznal:
- vrsto dejavnosti podjetja
- položaj podjetja v okolju
- organiziranost podjetja
- materialne in kadrovske pogoje za delo podjetja
- pristope in rezultate uspešnosti poslovanja podjetja
- različna delovna mesta in poklice
- izdelavo operativnih projektnih nalog s področja
organizacije in priprave zagotavljanja celovite kakovosti
delovnih procesov
Sodeloval je pri pripravi projektov.
Sodelovanje študenta v podjetju.
Pripravljenost pri izvajanju dodeljenih nalog.
Fleksibilnost na praksi.
Samostojnost pri izvajanju nalog.
Napredek pri samostojnem delu, samoiniciativnost.
Kvaliteta opravljenih nalog.
Zavzetost za delo.
Komunikativnost.
Usposobljenost za izvajanje nalog.
Odnos do sodelavcev.
Študentove nove ideje, predlogi ideje, predlogi.
SKUPAJ

Študijsko leto
2014/2015

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

4
4,5
4,5
4
3,5
4,5
4,5
4,5
4
3,5
4,5
4,5
4,1

Tabela 62: Stališča mentorjev glede njihovega dela s študenti na strokovni praksi
B. DELO MENTORJA

Študijsko leto
2014/2015

Spoznal in navadil sem se predpisane dokumentacije prisotnosti
pri delu
Seznanil sem se z informacijskim sistemom podjetja.
Sodeloval sem pri pripravi projektov.
Pri izvajalcu prakse nisem imel težav v zvezi z delovno prakso.
Sodelovanje z mentorjem pri izvajalcu je bilo strokovno, poučno
in korektno.

4
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4
3,5
4,5
4,5

Sodelovanje z nosilcem delovne prakse na fakulteti je bilo
strokovno, poučno in korektno.
Menim, da je v podjetju dovolj možnosti za opravljanje delovne
prakse na predvidenih področjih.
Menim, da je sodelovanje s fakulteto dobro.
Menim, da je termin delovne prakse dobro izbran.
Kakšno oceno bi prisodil celotnemu projektu delovne prakse.
* 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

5
5
5
4
4,5
Interna
dokumentacija
podjetja
/
/
/
4,4

V povprečju je splošna ocena 4,00, kar je višje od povprečja.
Najvišje ocenjene trditve pri ocenjevanju mentorja o delu študentov:
V času delovne prakse je študent spoznal vrsto dejavnosti podjetja in različna delovna
mesta (4,50).
Sodelovanje študenta v podjetju (4,50).
Pripravljenost pri izvajanju dodeljenih nalog (4,50).
Napredek pri samostojnem delu, samoiniciativnost (4,50).
Kvaliteta opravljenih nalog (4,50).
Zavzetost za delo in odnos do sodelavcev (4,50)
Študentove nove ideje, predlogi ideje, predlogi (4,50).
Najnižje ocenjene trditve:
V času delovne prakse je študent spoznal organiziranost podjetja, materialne in
kadrovske pogoje za delo podjetja in pristope in rezultate uspešnosti poslovanja
podjetja (3,50).
Samostojnost pri izvajanju nalog (3,00).
Usposobljenost za izvajanje nalog (3,00).
V povprečju je ocena o zadovoljstvu dela študentov na strokovni praksi ocenjena zelo dobro.
V povprečju je več kot polovica obravnavanih kategorijah ocenjenih nad 4,0.
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Tabela 63: Predlog ukrepov v študijskem letu 2015/2016
Št.

UKREPI

ODGOVORNA OSEBA

ROK

1

izobraževanje mentorjev;

nosilec predmeta Strokovna
praksa

2015/2016

2

posodobitev ankete o strokovni praksi;

nosilec predmeta Strokovna
praksa

2015/2016

3

obiskovanje študentov na praksi.

nosilec predmeta Strokovna
praksa

2015/2016

7.6 ANKETA O ZADOVOLJSTVU PREDAVATELJEV S
FAKULTETO IN ORGANIZACIJO ŠTUDIJSKEGA PROCESA
Anketo o zadovoljstvu visokošolskih učiteljev in sodelavcev s fakulteto in organizacijo
študijskega procesa so predavatelji izpolnjevali po koncu predavanj v študijskem letu
2014/2015 in je zajemala ocenjevanje:
1. zadovoljstvo z možnostjo 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 2014/2015 je v procesu delovanja fakultete sodelovalo skupaj 25
visokošolskih učiteljev in sodelavcev, na anketo je skupno odgovorilo 20 visokošolskih
učiteljev in sodelavcev, kar predstavlja 80 % odgovorov.
30 % visokošolskim učiteljem in sodelavcem na fakulteti poučevanje predstavlja njihovo
primarno dejavnost.
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Graf 1: Prevladujoči delež poučevanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev

Ali je poučevanje primarno delo?

DA

30%

NE

70%

Polovica visokošolskih učiteljev in sodelavcev poučuje od 1 do 5 let (50 %), medtem ko
ostala polovica visokošolskih učiteljev in sodelavcev poučuje od 6 do več kot 20 let. Ena
petina visokošolskih učiteljev in sodelavcev na fakulteti poučuje od 11 do 15, v enakem
obsegu tudi od 16 do 20 let, medtem ko 15 % visokošolskih učiteljev in sodelavcev poučujejo
od 6 do 10 let. 15 % visokošolskih učiteljev in sodelavcev poučujejo več kot 20 let.
Graf 2: Število let poučevanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev na fakulteti

Koliko let že poučujete?
15%

Od 1 do 5 let.
Od 6 do 10 let.

10%

Od 11 do 15 let.
Od 16 do 20 let.

50%
10%

Več kot 20 let.
15%

Povprečna ocena zadovoljstva predavateljev z možnostjo usposabljanja je 4,21, večina
visokošolskih učiteljev in sodelavcev želi s fakulteto aktivno sodelovati pri razvoju novih
visokošolskih študijskih programov (povprečna ocena 4,2). Rezultati ankete kažejo, da je v
povprečju večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev mnenja, da je izpopolnjevanje na
področju pedagoškega dela zelo pomembno. Povprečna ocena o dodatnem usposabljanju na
fakulteti v študijskem letu 2014/2015 za namen poučevanja višja kot leto poprej (3,89).
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Tabela 64: Povprečna ocena zadovoljstva visokošolskih učiteljev in sodelavcev z možnostjo
usposabljanja
Študijsko leto
2013/2014

Študijsko leto
2014/2015

4,25

4,25

4

4,2

4,08

4,5

2,5

3,89

3,7

4,21

Z uporabo raznolikih načinov in metod dela znam
doseči, da si udeleženci pridobijo ustrezne
kompetence določene v učnem načrtu.
S fakulteto želim aktivno sodelovati pri razvoju
novih visokošolskih študijskih programov.
Izpopolnjevanje na področju pedagoškega dela se
mi zdi zelo pomembno.
Fakulteta mi je v tem študijskem letu omogočila
dovolj dodatnih usposabljanj za poučevanje.
Skupna povprečna ocena

Rezultati ankete so pokazali, da si 32 % visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete želi
dodatno usposabljanje na strokovnem področju, 50 % si želi dodatnega usposabljanja tako na
pedagoško-andragoškem kot na strokovnem področju.
Graf 3: Področje usposabljanja

Področje usposabljanja
0%

Na pedagoško-andragoškem
in strokovnem področju.

18%

Predvsem na strokoven
področju.
Predvsem na pedagoškoandragoškem področju.

50%
32%

Ne zanima me dodatno
usposabljanje na FINI Novo
mesto.

Področja, na katerem bi visokošolski učitelji in sodelavci na fakulteti potrebovali največ
dodatnega znanja so enakomerno porazdeljena, pri čemer si največ visokošolskih učiteljev in
sodelavcev želi dodatna znanja iz sodobnih oblik in metod poučevanja in učenja (24%),
sledijo področja individualizacije in diferenciacije izobraževalnega procesa (15 %), uporaba
sodobnih virov znanja (15 %) ter napotki za pripravo dispozicije diplomskega dela in
izvajanje mentorstva študentom pri pisanju diplomske naloge (15 %).
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Graf 4: Področja na katerem bi visokošolski učitelji in sodelavci fakultete potrebovali največ
dodatnega znanja

Področje dodanega znanja
Sodobne oblike in metode poučevanja in učenja.
Ugotavljanje predhodnega znanja udeležencev.
individualizacija in diferenciacija izobraževalnega procesa.

3%

Uporaba sodobnih virov znanja.

15%

24%
3%

15%
15%

Psihologija učenja.

14%

0%

9%

2%
Motivacija študentov za izobraževanje.
Mentorstvo študentov pri samostojnem učenju.

0%

Zadovoljiv je podatek, da si 65 % visokošolskih učiteljev in sodelavcev na fakulteti želi
dodatnega usposabljanja »več dni v študijskem letu«. Le 10 % visokošolskih učiteljev in
sodelavcev na fakulteti si ne želi dodatnega usposabljanja.
Graf 5: Čas dodatnega usposabljanja

Čas dodatnega usposabljanja
En dan v šudijskem
letu.

0%
10%

Več dni v
študijskem letu.
Ne želim se
dodatno
usposabljati.

25%

65%

V Tabeli 64 so prikazane povprečne ocene, kjer so visokošolski učitelji in sodelavci
ocenjevali zadovoljstvo z delom fakultete. Povprečna ocena zadovoljstva je 3,8 in je višja v

148

primerjavi s preteklim študijskim letom, pri čemer so visokošolski učitelji in sodelavci najbolj
zadovoljni s tem, da ima vodstvo posluh za njihove pobude.
Tabela 65: Povprečna ocena zadovoljstva visokošolskih učiteljev in sodelavcev z delom
fakultete
Študijsko leto
2013/2014

Z možnostjo sodelovanja v mednarodnih
projektih sem zadovoljen.
S svojim urnikom sem zadovoljen.
Z delom na FINI Novo mesto sem
zadovoljen.
Imam vpliv na določanje obsega ur pri
mojem predmetu.
Sodelovanje s predavatelji, ki poučujejo
sorodne predmete je dobro.
Vodstvo ima posluh za moje pobude.
S politiko nagrajevanja sem zadovoljen.
SKUPAJ

Študijsko leto
2014/2015

3,58

3,08

4,1
4,3

3,92
3,67

3,6

3,58

3,89

3,5

4,3
3,2
3,85

3,83
3,5
3,7

Graf 6: Mnenje visokošolskih učiteljev in sodelavcev o prednostih fakultete

Mnenje kaj FINI Novo mesto ločuje od osalih
fakultet
Posluh za potrebe in želje
študentov.

21%

Ugodne šolnine.
konkurenčnost znanja
diplomantov.
Prepoznavnost šole.

48%
14%
7%
7%

3%

Enkratnost študijskih vsebin.
Povezanost z okoljem.

V povprečju so visokošolski učitelji in sodelavci z delom referata in razmerami v
predavalnicah na fakulteti zadovoljni. V povprečju je ocena zadovoljstva višja kot preteklo
študijsko leto (iz 4,13 na 4,62).
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Tabela 66: Povprečna ocena zadovoljstva visokošolskih učiteljev in sodelavcev z delom
referata in razmerami v predavalnicah

Prostorske razmere so zadovoljive.
Opremljenost predavalnic je zadovoljiva.
Podpora referata je zadovoljiva.
Informiranje je dobro.
S fleksibilnostjo in pripravljenostjo
reševanja težav sem zadovoljen.
SKUPAJ

Študijsko leto
2013/2014

Študijsko leto
2014/2015

4,08
4
4,33
4,08

4,6
4,75
4,75
4,6
4,4

4,17
4,13

4,62

7.6.1 Ocena ankete o zadovoljstvu predavateljev s fakulteto in organizacijo
študijskega procesa
Povprečna ocena zadovoljstva predavateljev z možnostjo usposabljanja je 4,21, večina
visokošolskih učiteljev in sodelavcev želi s fakulteto aktivno sodelovati pri razvoju novih
visokošolskih študijskih programov (povprečna ocena 4,2). Rezultati ankete kažejo, da je v
povprečju večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev mnenja, da je izpopolnjevanje na
področju pedagoškega dela zelo pomembno. Povprečna ocena o dodatnem usposabljanju na
fakulteti v študijskem letu 2014/2015 za namen poučevanja višja kot leto poprej (3,89).
Rezultati nakazujejo željo in potrebo po dodatnem usposabljanju.
Analiza rezultatov ocen zadovoljstva z delom na fakulteti kaže povprečno oceno 4,21, pri
čemer so visokošolski učitelji in sodelavci najbolj zadovoljni s tem, da ima vodstvo posluh za
njihove pobude. V povprečju so visokošolski učitelji in sodelavci z delom referata in
razmerami v predavalnicah (predavalnice, oprema) na fakulteti zelo zadovoljni.
Vse ocene nad 3.8 so skladne s postavljenimi cilji Komisije za kakovost in evalvacije (KKE).

7.6.2 Realizacija ukrepov
Tabela 67: Realizacija ukrepov v študijskem letu 2014/2015
Št.
1

UKREPI
sprememba ankete v spletno
anketo;

ODGOVORNA
OSEBA
KKE,
dekan
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ROK
2014/2015

REALIZACIJA
nerealizirano

2

povečanje obsega
usposabljanja visokošolskih
učiteljev in sodelavcev na
izpostavljenem področju za
namen poučevanja (2.5);

dekan,
prodekan za
izobraževanje

2014/2015

realizirano

3

vključevanje visokošolskih
učiteljev v mednarodne
projekte;

prodekan za
april 2015
znanstveno
raziskovalno delo,
predstojnik
Inštituta

realizirano

4

razgovor z visokošolskimi
učitelji in sodelavci na temo
segmentov:
vpliv na določanje obsega ur
pri predmetu (3,58)
politiko nagrajevanja (3,5);

dekan,
prodekan za
izobraževanje

2014/2015

realizirano

5

aktiviranje intenzivnejšega
delovanja kateder.

dekan,
prodekan za
izobraževanje

2014/2015

nerealizirano

7.6.3 Predvideni ukrepi
Tabela 68: Predlog ukrepov v študijskem letu 2015/2016
Št.

UKREPI

ODGOVORNA
OSEBA

ROK

1

usposabljanja na področju tutorstva;

dekan

2015/2016

2

sprememba ankete v spletno anketo;

KKE,
dekan

2015/2016

3

vključevanje visokošolskih učiteljev v
mednarodne projekte;

prodekan za znanstveno 2015/2016
raziskovalno delo,
predstojnik Inštituta

4

aktiviranje intenzivnejšega delovanja
kateder;

dekan,
prodekan za
izobraževanje

2015/2016

5

usposabljanje visokošolskih učiteljev in
sodelavcev.

dekan,
prodekan za
izobraževanje

2015/2016
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7.7

ANKETA ZA ZAPOSLENE NA FAKULTETI

Anketo za zaposlene so zaposleni izpolnjevali v septembru 2015 in je zajemala ocenjevanje:
1. stopnjo pripadnosti,
2. notranji odnos,
3. sistem nagrajevanja,
4. poznavanje pričakovanj vodstvenega kadra,
5. možnosti za usposabljanje in izobraževanje,
6. zadovoljstvo z delom.
V študijskem letu 2014/2015 (do avgusta 2015) je bilo na fakulteti zaposlenih 5 oseb (skupaj
3,7 FTE). Anketni vprašalnik se je izpolnjeval v septembru 2015, takrat so bile na fakulteti
zaposlene 4 osebe (3,2 FTE), na anketo so odgovorili trije zaposleni. Vsi zaposleni opravljajo
nepedagoško delo, 2 osebi pa poleg nepedagoškega dela opravljata tudi pedagoško delo.
Ocena stopnje pripadnosti fakulteti je zelo visoka (povprečna ocena 4,7) 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 69: Stopnja pripadnosti zaposlenih na fakulteti

Zunaj fakultete govorim pozitivno o svojem
delu.
Rad hodim na delo.
Ponosen sem, da delam na fakulteti.
Mislim, da je naša fakulteta ugledna
ustanova.
SKUPAJ

Študijsko leto
2013/2014

Študijsko leto
2014/2015

5

5

4,75
5

5
4,7

3,75
4,6

4,3
4,7

Razvidno je, da so, da so odnosi med zaposlenimi na fakulteti zelo dobri.

Tabela 70: Odnos med zaposlenimi na fakulteti

Vesel sem, kadar lahko sodelujem v
skupinskem delu
V primeru problemov pri opravljanju dela se
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Študijsko leto
2013/2014

Študijsko leto
2014/2015

5

5

4,75

4,7

lahko zanesem na pomoč sodelavcev.
Sodelavcem zaupam.
Vem, kaj nadrejeni pričakuje od mene.
Med sodelavci ni škodljivega tekmovanja.
SKUPAJ

4,75
4,75
4,75
4,8

5
4,7
4,7
4,8

Zaposleni na fakulteti se trudijo, da bi čim boljše opravljali svoje delo in so v povprečju
zadovoljni s sistemom nagrajevanja.
Tabela 71: Sistem nagrajevanja zaposlenih
Študijsko leto
2013/2014

Trudim se, da bi čim boljše opravljal svoje
delo.
Zadovoljen sem s plačo, ki jo prejemam.
Vodja me pohvali, kadar dobro opravim svoje
delo.
Sistem napredovanja na delovnem mestu me
spodbuja k boljšemu opravljanju dela.
Za večjo obremenjenost z delom sem ustrezno
nagrajen.
SKUPAJ

5
4,75
4
4,25
4,25
4,45

Študijsko leto
2014/2015

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

Zaposleni so dobro seznanjeni z delom, ki ga opravljajo. Za delo, ki ga opravljajo dobijo
primerne informacije in navodila.
Tabela 72: Poznavanje pričakovanj vodstvenega kadra

Razumem vsebino (naravo) dela, ki ga
opravljam
Pri opravljanju svojega dela sem samostojen.
Imam vse možnosti, da sledim spremembam,
ki vplivajo na moje delo.
Za delo dobim primerne informacije.
Komunikacija z vodstvom je ustrezna.
SKUPAJ

Študijsko leto
2013/2014

Študijsko leto
2014/2015

5

5

4,75

4,7

5

4,7

4,75
4,75
4,85

4,7
5
4,8

Zaposleni ocenjuje, da fakulteta omogoča možnosti za usposabljanja in dodatno
izobraževanje, vendar ne ne omogoča napredovanja.
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Tabela 73: Možnosti za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
Študijsko leto
2013/2014

Študijsko leto
2014/2015

3,75

3,33

Na fakulteti bi morali imeti več notranjega
usposabljanja in izobraževanja zaposlenih.
Fakulteta mi omogoča potrebno usposabljanje
in izobraževanje, ki ga potrebujem za svoje
delo.
Pri usposabljanju in izobraževanju se
upoštevajo tudi želje zaposlenih.
Z višjo izobrazbo imam možnost
napredovanja.
SKUPAJ

4
3,25
2,5
1,25
2,7

4,3
2,67
3,6

Zaposleni so v povprečju z delom na fakulteti zadovoljni, ker se zaposleni dobro razumejo s
sodelavci in imajo dobre delovne pogoje.

Tabela 74: Zadovoljstvo zaposlenih z delom na fakulteti

Delo, ki ga opravljam, mi je v zadovoljstvo.
Delovni pogoji (oprema, prostori …) so
ustrezni.
S sodelavci se dobro razumem.
Vodstvo me upošteva.
Delovni čas mi ustreza.
SKUPAJ

Študijsko leto
2013/2014

Študijsko leto
2014/2015

5

5

4,5
4,75
3,25
4,75
4,45

4,67
5
4,67
4,3
4,7

7.7.1 Ocena ankete za zaposlene
Večina segmentov pri zaposlenih je bila ocenjena z oceno višjo od 3.8, razen možnosti
dodatnega usposabljanja, katerega so ocenili s povprečno oceno 3,6 in možnost napredovanja
z oceno 2,67.
Vse ocene nad 3.8 so skladne s postavljenimi cilji Komisije za kakovost in evalvacije (KKE).
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7.7.2 Realizacija ukrepov
Tabela 75: Realizacija ukrepov v študijskem letu 2014/2015
Št.

UKREPI

ODGOVORNA
OSEBA

ROK

REALIZACIJA

1

sprememba ankete v spletno
anketo;

KKE,
dekan

2014/2015 nerealizirano

2

povečanje obsega
usposabljanja (2.7);

dekan

2014/2015 delno realizirano

3

razgovor z zaposlenimi na
temo segmentov:
ugled fakultete
upoštevanje s strani
vodstva.

dekan

2014/2015 realizirano

7.7.3 Predvideni ukrepi
Tabela 76: Predlog ukrepov v študijskem letu 2015/2016
Št.

UKREPI

ODGOVORNA
OSEBA

ROK

1

tutorstvo usposabljanje;

dekan

2015/2016

2

sprememba ankete v spletno anketo;

KKE,
dekan

2015/2016

3

povečanje obsega usposabljanja (2.7);

dekan

2015/2016

4

razgovor z zaposlenimi na temo
segmentov:
ugled fakultete
upoštevanje s strani vodstva.

dekan

2015/2016
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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 učinkovit ter primerljiv v
evropskem visokošolskem prostoru. Vsebuje vse procese, ki so pomembni za izboljševanje
kakovosti delovanja fakultete in izvajanja študijskih programov ter omogoča sklenitev
učinkovitega kroga kakovosti. Dejavnost fakultete se načrtuje stalno in celovito, izvajanje
načrtov 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 načrtovana s strategijo in operativnimi cilji, letnim delovnim načrtom ter
poročilom o delu. izvajanje se redno spremlja, ugotavljajo se nepravilnosti in se redno
odpravljajo.
2. Fakulteta redno opravlja samoevalvacijo po vseh področjih presoje iz meril, ki vsebuje:
evalvacijo vseh dejavnosti fakultete;
evalvacijo poučevanja, ki jo dajo študenti in drugi deležniki iz okolja;
evalvacijo zadostnosti in raznovrstnosti virov ter finančne 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 dosežkov.
Fakulteta v študijskem letu 2014/2015 ni izvedla naslednjih anket iz navedenih razlogov:
Študenti:
anketa o diplomantih, ker je imela fakulteta prve diplomante v decembru 2014.
Delodajalci:
anketa za delodajalce, ker je imela fakulteta prve diplomante v decembru 2014.
3. S samoevalvacijskimi izsledki so seznanjeni študenti, visokošolski učitelji in sodelavci ter
drugi deležniki, vsi imajo možnost, da predlagajo ukrepe za izboljšave ter spremljajo
njihovo uresničevanje. Samoevalvacijsko poročilo je objavljeno na spletni strani fakultete
(http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/)
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4. Dokumentirane ugotovitve o kakovosti delovanja fakultete in njihova analiza ter predlogi
ukrepov za izboljšave so dostopni v samoevalvacijskih poročilih in objavljeni. Z
zagotavljanjem kakovosti fakulteta usmerja in razvija kulturo kakovosti. Samoevalvacijsko
poročilo z ugotovitvami, analizami in predlogi ukrepov je objavljeno na spletni strani
fakultete (http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/)

7.8.2 Realizacija ukrepov
Tabela 77: Realizacija ukrepov v študijskem letu 2014/2015
Št.

UKREPI

ODGOVORNA
OSEBA

ROK

REALIZACIJA

1

vsi navedeni ukrepi v
poglavjih pri posameznih
anketnih vprašalnikih;

KKE,
dekan,
prodekani

2014/2015

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
udeležencev mednarodnih
izmenjav za študente
ankete o zadovoljstvu
udeležencev mednarodnih
izmenjav za visokošolske
učitelje in sodelavce ter
zaposlene
ankete o diplomantih
ankete za delodajalce
ankete o knjižnici
ankete za mentorje.

dekan,
prodekani

2014/2015

realizirano

7.8.3 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi
Ugotovljene pomanjkljivosti:
- premajhen obseg usposabljanja zaposlenih,
- premajhen obseg knjižničnega gradiva.
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Tabela 78: Predlog ukrepov v študijskem letu 2015/2016
Št.

1

UKREPI

ODGOVORNA
OSEBA

vsi navedeni ukrepi v poglavjih pri
posameznih anketnih vprašalnikih.

Novo mesto, _. 4. 2016

KKE,
dekan,
prodekani

ROK

2015/2016

mag. Vera Smodej
dekanja FINI Novo mesto

PRILOGA 1: VZORCI ANKET
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Študentska anketa o zadovoljstvu z izvedbo predmeta in izvajalci
Študentska anketa o zadovoljstvu s fakulteto in z organizacijo študijskega procesa
Anketa o zadovoljstvu predavateljev s fakulteto in organizacijo študijskega procesa
Anketa za zaposlene na fakulteti
Anketni vprašalnik o delovni praksi - študenti
Anketni vprašalnik o delovni praksi – mentorji
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A. ŠTUDENTSKA ANKETA O ZADOVOLJSTVU Z IZVEDBO
PREDMETA ____________ IN IZVAJALCI _____________
Na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto si prizadevamo za izvajanje
kakovostnegaizobraževalnega 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.
Vašiodgovori nam bodo dragocena pomoč pri vzpostavljanju in zagotavljanju kakovosti
izobraževalnega procesa, ki ga ob koncu študijskega leta analiziramo v okviru
samoevalvacijskega poročila.

Študijsko leto: 2014/2015
Spol (obkrožite):
moški
ženski
Način študija (obkrožite):
izredni študij
študij na daljavo
Letnik (obkrožite):
1. letnik
2. letnik
3. letnik
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Ocenite stopnjo svoje prisotnosti na predavanjih/vajah:
a)
b)
c)
d)
e)

od 0 % do 20 %
od 21 % do 40 %
od 41 % do 60 %
od 61 % do 80 %
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«, če na katero vprašanje ne želite odgovoriti, ali pa predavanj/vaj niste
obiskovali v tabelo vpišite vrednost 0).
Snov pri predmetu se mi zdi preobsežna.

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
začetku 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«,
če na katero vprašanje ne želite 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 način.

0

1

2

3

4

5

Predavanja so se začela v predvidenem času.

0

1

2

3

4

5

Predavanja so se končala v predvidenem času.

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 inženiring Novo mesto si prizadevamo za izvajanje
kakovostnegaizobraževalnega 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.
Vašiodgovorinam bodo dragocena pomoč pri vzpostavljanju in zagotavljanju kakovosti
izobraževalnegaprocesa,kigaob
koncu
študijskega
leta
analiziramo
v
okviru
samoevalvacijskega poročila.

Študijsko leto: 2014/2015
Spol (obkrožite):
moški
ženski
Način študija (obkrožite):
izredni študij
študij na daljavo
Letnik (obkrožite):
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«, če na katero vprašanje ne želite odgovoriti v tabelo vpišite vrednost 0).
Predavalnice so dovolj prostorne za študente.
Prostor, kjer potekajo predavanja, je dovolj
svetel.
Ozvočenje v predavalnici je primerno.

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

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«,
če na katero vprašanje ne želite odgovoriti v tabelo vpišite vrednost 0).
Na moja vprašanja se v referatu odzovejo
ažurno.
Zadovoljen sem z ažurnim posredovanjem
informacij s strani referata.
Pri nastalih težavah mi pomagajo najti rešitev.
Gledano v celoti sem z delom referata
zadovoljen.
Delovni čas referata je ustrezen.

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

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«, če na katero vprašanje ne
želite 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«,
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vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s trditvijo«, vrednost 1 pomeni »se sploh ne strinjam s
trditvijo«, če na katero vprašanje ne želite odgovoriti v tabelo vpišite vrednost 0).
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 ažurna.
Gledano v celoti sem z organizacijo izpitov
zadovoljen.

0

1

2

3

4

5

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 inženiring 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«, če na katero vprašanje ne želite odgovoriti v tabelo vpišite vrednost 0).
Kako zadovoljni ste s študijem na FINI Novo
mesto?
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0

1

2

3

4

5

C. ANKETA ZA PREDAVATELJE NA FAKULTETI ZA INDUSTRIJSKI
INŽENIRING NOVO MESTO
Na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto si prizadevamo za izvajanje kakovostnega
izobraževalnega 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 pomoč pri vzpostavljanju in zagotavljanju kakovosti
izobraževalnega procesa, ki ga ob koncu študijskega leta analiziramo v okviru
samoevalvacijskega poročila.
1. Ali je poučevanje vaše primarno delo?
a) Da.
b) Ne.
2. Koliko let že poučujete?
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) Več kot 21 let.
3. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite svoje zadovoljstvo z možnostjo 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«, če na katero vprašanje ne
želite odgovoriti vpišite vrednost 0).
Z uporabo raznolikih načinov in metod dela znam
doseči, da si udeleženci pridobijo ustrezne
kompetence določene v učnem načrtu.
S fakulteto želim aktivno sodelovati pri razvoju
novih visokošolskih študijskih programov.
Izpopolnjevanje na področju pedagoškega dela se
mi zdi zelo pomembno.
Fakulteta mi je v tem študijskem letu omogočila
dovolj dodatnih usposabljanj za poučevanje.

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

4. Na katerem področju se želite dodatno usposabljati? (Možnih je več odgovorov.)
a) Na pedagoško-andragoškem in strokovnem področju.
b) Predvsem na strokovnem področju.
c) Predvsem na pedagoško-andragoškem področju.
d) Ne zanima me dodatno usposabljanje na FINI Novo mesto.
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5. Koliko časa v študijskem letu ste se pripravljeni dodatno usposabljati?
a) En dan v študijskem letu.
b) Več dni v študijskem letu.
c) Ne želim se dodatno usposabljati.
d) Ne vem.
6. Na katerem področju bi potrebovali največ dodatnega znanja? (Možnih je več odgovorov.)
a) Sodobne oblike in metode poučevanja in učenja.
b) Ugotavljanje predhodnega znanja udeležencev.
c) Individualizacija in diferenciacija izobraževalnega procesa.
d) Uporaba sodobnih virov znanja.
e) Psihologija učenja.
f) Motivacija študentov za izobraževanje.
g) Mentorstvo študentov pri samostojnem učenju.
h) Svetovanje v izobraževanju odraslih.
i) Sodobne oblike preverjanja in ocenjevanja znanja.
j) Različne 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«, če na katero vprašanje ne
želite odgovoriti vpišite vrednost 0).
Z možnostjo 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

0

1

2

3

4

5

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

Imam vpliv na določanje obsega ur pri mojem
predmetu.
Sodelovanje s predavatelji, ki poučujejo
sorodne predmete je dobro.

8. Kaj po vašem mnenju najbolj ločuje FINI Novo mesto od ostalih fakultet?
a) Posluh za potrebe in želje študentov.
b) Ugodne šolnine.
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c)
d)
e)
f)

Konkurenčnost znanja diplomatov.
Prepoznavnost šole.
Enkratnost študijskih vsebin.
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«, če na katero vprašanje ne želite 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

0

1

2

3

4

5

S fleksibilnostjo in pripravljenostjo reševanja
težav sem zadovoljen.
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D. ANKETA ZA ZAPOSLENE NA FAKULTETI ZA INDUSTRIJSKI
INŽENIRING NOVO MESTO

Na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto si prizadevamo za izvajanje kakovostnega
izobraževalnega 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 pomoč pri vzpostavljanju in zagotavljanju kakovosti
izobraževalnega procesa, ki ga ob koncu študijskega leta analiziramo v okviru
samoevalvacijskega poročila.
2.

Za katero področje dela ste zadolženi 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«, če na katero vprašanje ne želite
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«, če na katero vprašanje ne želite
odgovoriti vpišite vrednost 0).

Vesel sem, kadar lahko sodelujem v skupinskem
delu.
V primeru problemov pri opravljanju dela se lahko
zanesem na pomoč sodelavcev.

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Sodelavcem zaupam.

0

1

2

3

4

5

Vem, kaj nadrejeni pričakuje 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
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pomeni »se sploh ne strinjam s trditvijo«, če na katero vprašanje ne želite odgovoriti
vpišite vrednost 0).
Trudim se, da bi čim boljše opravljal svoje delo.

0

1

2

3

4

5

Zadovoljen sem s plačo, ki jo prejemam.

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Vodja me pohvali, kadar dobro opravim svoje
delo.
Sistem napredovanja na delovnem mestu me
spodbuja k boljšemu opravljanju dela.
Za večjo obremenjenost z delom sem ustrezno
nagrajen.
6.

Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite poznavanje pričakovanj 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«, če na katero vprašanje ne
želite 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 možnosti, 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 možnosti za usposabljanje in izobraževanje (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«, če na katero vprašanje ne
želite odgovoriti vpišite vrednost 0).

Na fakulteti bi morali imeti več notranjega
usposabljanja in izobraževanja zaposlenih.
Fakulteta mi omogoča potrebno usposabljanje in
izobraževanje, ki ga potrebujem za svoje delo.
Pri usposabljanju in izobraževanju se upoštevajo
tudi želje zaposlenih.
Z višjo izobrazbo imam možnost napredovanja.

8.

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

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
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trditvijo«, vrednost 1 pomeni »se sploh ne strinjam s trditvijo«, če na katero vprašanje ne
želite 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

S sodelavci se dobro razumem.

0

1

2

3

4

5

Vodstvo me upošteva.

0

1

2

3

4

5

Delovni čas mi ustreza.

0

1

2

3

4

5
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E. ANKETNI VPRAŠALNIK O DELOVNI PRAKSI – ŠTUDENT
Na vprašanja odgovorite tako, da izberete ustrezno številko pri vsaki trditvi, pri
čemer pomeni:
1- se ne strinjam, 2 – večinoma se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 –
večinoma se strinjam in 5 – popolnoma se strinjam

1.

V času delovne prakse sem osmislil in uporabil teoretična znanja,
pridobljena med študijem.

OCENA

1

2

3

4

5

Spoznal sem:
2.

- vrsto dejavnosti podjetja,

1

2

3

4

5

3.

- položaj 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.

- različna delovna mesta in zahtevnost znanj za opravilo le-teh.

1

2

3

4

5

7.

V času delovne prakse sem se vključeval v konkretno delo.

1

2

3

4

5

8.

Omogočeno 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 težav v zvezi z delovno prakso.

1

2

3

4

5

15.

Sodelovanje z mentorjem pri izvajalcu je bilo strokovno, poučno in
korektno.

1

2

3

4

5

16.

Sodelovanje z nosilcem delovne prakse na fakulteti je bilo strokovno,
poučno in korektno.

1

2

3

4

5

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:
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F. ANKETNI VPRAŠALNIK O DELOVNI PRAKSI – MENTOR
Na vprašanja odgovorite tako, da izberete ustrezno številko pri vsaki trditvi,
pri čemer pomeni:
1- se ne strinjam, 2 – večinoma se ne strinjam, 3 – delno se strinjam,
4 – večinoma se strinjam in 5 – popolnoma se strinjam

A

OCENA

DELO ŠTUDENTA
V času delovne prakse je študent spoznal:

1.

- vrsto dejavnosti podjetja,

1

2

3

4

5

2.

- položaj 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.

- različna delovna mesta in poklice,

1

2

3

4

5

7.

- izdelavo operativnih projektnih nalog s področja 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

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 težav v zvezi z delovno prakso.

1

2

3

4

5

5.

Sodelovanje z mentorjem pri izvajalcu je bilo strokovno, poučno in
korektno.

1

2

3

4

5

6.

Sodelovanje z nosilcem delovne prakse na fakulteti je bilo strokovno,
poučno in korektno.

1

2

3

4

5

7.

Menim, da je v podjetju dovolj možnosti za opravljanje delovne
prakse na predvidenih področjih.

1

2

3

4

5

8.

Menim, da je sodelovanje s fakulteto dobro.

1

2

3

4

5
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9.

Menim, da je termin delovne prakse dobro izbran.

10. Kakšno oceno bi prisodil celotnemu projektu delovne prakse.
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:
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1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

