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Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto
FINI Novo mesto
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www.fini-unm.si
fini-unm@guest.arnes.si
07 393 22 06
07 393 21 93
3619630000
93627076
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Sklep ustanoviteljev ter Ministrstva za šolstvo in šport z dne
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Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto in
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
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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.
Arex d.o.o., Šentjernej
Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Nova Gorica
Ferročrtalič d.o.o.
GOPACK d.o.o. Nova Gorica, Solkan
Gospodarska zbornica Posavje
Iskra Avtoelektrika d.d., Šempeter pri Gorici
Kolpa d.d. Metlika
Komunala Novo mesto d.o.o.
Kovinoplastika Lož d.d., Stari trg pri Ložu
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdoviščina
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.
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 sodelavce, strokovnjakov iz
gospodarstva, izvajajo v laboratorijih sodelujočih podjetij.
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 in posledično v študijskem letu
2013/2014 ni bilo mogoče izvesti ankete za diplomante. 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. V študijskem letu 2013/2014 je bilo vpisanih 145 študentov, od tega je bilo
zaposlenih 113 študentov.
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 in posledično v študijskem
letu 2013/2014 ni bilo mogoče izvesti ankete za diplomante, prav tako ni bilo mogoče
izvesti ankete o veščinah in kompetencah za delodajalce. Vsebina izobraževalnih
programov se dopolnjuje in sledi zahtevam trga.
Študijskim programom, ki ga izvajamo 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,
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usposobljenost za kritično presojanje,
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
preverjanju
in
ocenjevanju
znanja
na
FINI
(http://www.fini-unm.si/media/5__Pravilnik_o_ocenjevanju_in_preverjanju_
znanja_DRUGA_IZDAJA_tehnicni_popravek.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/pdf/ofini/dokumenti/22__Pravilnik_o_izvajanju_ strokovne_prakse_studentov.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/20__Pravilnik_o_diplomski_in_magistrski_
nalogi__DRUGA_IZDAJA.pdf )
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Navodila in obrazci za pripravo in oddajo diplomske naloge (http://www.finiunm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/interni-akti/)
Fakulteta bo v letu 2014/2015 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 bili decembra 2014, se izdela anketo o diplomantih in izvede decembra
2015 oz. januarja 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.).
4. Visokošolski zavod usklajuje vpis v študijske programe s potrebami po diplomantih teh
programov.
Fakulteta se trudi usklajevati 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. 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, so sporočili z
javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije. Dodatno, v poročilu Adecco o pregledu trga
dela v letu 2013 in napovedi za 2014, so zapisali naslednje, "V letu 2013 so najbolj
intenzivno zaposlovali v avtomobilski panogi, v farmaciji ter v poslovno-storitveni
dejavnosti. Med najbolj iskanimi kadri v letu 2013 so prevladovali proizvodni delavci,
delavci v proizvodni s specialističnim znanjem (kovinostrugarji, CNC operaterji, viličaristi,
varilci, ključavničarji)....tehnični kadri (produktni vodje, vodje kakovosti inženirji kontrole
kakovosti tehnični svetovalci ) itd. (str. 3). Nadalje, v napovedi za 2014 so zapisali, "Tako
v letu 2014 pričakujemo ponekod v proizvodnji tudi večje število novih delovnih mest." in
"iskalci zaposlitve s tehnično izobrazbo nimajo težav pri iskanju dela, saj je v podjetjih
vedno bolj zaželena kombinacija tehničnega znanja s prodajnimi veščinami." (str. 3,
Adecco – pregled trga dela 2013 in napoved za 2014).
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).
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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 Predvideni ukrepi
Tabela 1: Predvideni ukrepi v študijskem letu 2014/2015 na področju vpetosti v okolje

Št. UKREPI

ODGOVORNA ROK
OSEBA

OPOMBA

1

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

26. 02. 2016

fakulteta je
podelila prve
diplomske
listine v
decembru
2014

2

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

dekan

02. 03. 2015

fakulteta je v
decembru
2014
podelila
diplomske
listine prvi
generaciji
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
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v odvisnosti
od strukture
vpisanih
študentov in
potrebe po
izvedbi
praktičnega
usposabljanja
(prakse)

5

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

6

obveščanje javnosti o
vodja referata
doseženih rezultatih in drugih
aktivnostih fakultete;

2014/2015

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

7

spremljanje zaposljivosti
diplomantov in vzdrževanje
stalnega stika z njimi;

26. 02. 2016

fakulteta je
podelila prve
diplomske
listine v
decembru
2014

8

priprava strategije za obdobje dekan
2016-2020;

30. 09. 2015

9

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

30. 12. 2015

dekan in
prodekan za
izobraževanje

vodja referata

dekan
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30. 09. 2015

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.

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:
kakovost, inovativnost in razvojna usmerjenost,
konkurenčnost, prilagodljivost in odzivnost,
mednarodna usmerjenost,
znanje in akademska svoboda,
ustvarjalnost,
avtonomija,
integriteta,
sodelovanje,
zaupanje,
družbena in okoljska odgovornost,
visoki etični standardi,
17

zadovoljstvo vseh deležnikov.

3.1.4 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,
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 2: Strategija Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto 2011-2015 temelji na
analizi okolja

Analiza okolja
Politično
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.
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Ekonomsko
okolje

Družbeno kulturno
okolje

Tehnološko
okolje

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
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.
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.
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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 in učiteljev

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 09. 08. 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 09. 08. 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. 06. 2011, odločba I. stopnje 60392-157/2011/5
z dne 16. 01. 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. 03. 2011.

24

3.2.2 Organigram
Organiziranost FINI Novo mesto prikazuje spodnji organigram.
DEKAN

DIREKTOR

UPRAVNI ODBOR

SENAT

Prodekan za
izobraževanje
Prodekan za
znanstveno
raziskovalno delo

TAJNIŠTVO
Tajnik
Poslovni sekretar

ŠTUDENTSKI SVET

AKADEMSKI ZBOR

KATEDRE

RAČUNOVODSTVO

Predstojnik katedre

Vodja računovodstva
Računovodja

INFORMATIKA
Vodja informatike
Informatik

KNJIŽNICA
Vodja knjižnice
Knjižničar

REFERAT

ŠTUDENTI

Vodja referata

ZNANSTVENI
DELAVCI IN
RAZISKOVALNI
SODELAVCI

Komisija za študijske
in študentske zadeve

Komisija za izvolitve v
nazive

INŠTITUTI
Predstojnik
inštituta

VISOKOŠOLSKI
UČITELJI IN
VISOKOŠOLSKI
SODELOVCI
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Komisija za založniško
dejavnost

Prodekan za
kakovost

Komisija za kakovost
in evalvacijo

Komisija za
znanstveno
raziskovalno delo

3.2.3 Organi fakultete
Organi fakultete se delijo na poslovodsko upravljavske organe, pedagoško znanstvene organe
in študentske organe. Njihove pristojnosti so deljene na upravljanje in poslovodenja zavoda
na eni strani ter na strokovno vodenje in izvajanje dejavnosti zavoda.
Organa poslovodenja in upravljanja zavoda sta direktor in upravni odbor. Strokovni organi
zavoda so dekan, prodekani, senat in akademski zbor. Študentski organ je študentski svet.
Število, vrsto in pristojnosti organov fakultete določata Zakon o visokem šolstvu in Statut
fakultete.

3.2.4 Direktor

Direktor je poslovodni organ, ki zastopa fakulteto v pravnem prometu in je odgovoren za
zakonitost poslovanja, razen ko je s Statutom določeno, da jo predstavlja in zastopa dekan
oziroma, da je za zakonitost dela odgovoren dekan.
Na 8. seji dne 19. 06. 2013 je Upravni odbor na mesto vršilca direktorja za obdobje od
16. 07. 2013 do 16. 07. 2014 imenoval mag. Mateja Forjana.
Na 14. seji, dne 08. 07. 2014, je Upravni odbor na mesto vršilca dolžnosti direktorja za
mandat od 17. 07. 2014 do 16. 07. 2015 (ponovno) imenoval mag. Mateja Forjana.

3.2.5 Dekan
Dekan je strokovni vodja fakultete, ki samostojno zastopa fakulteto v okviru svojih nalog in
pristojnosti, določenih z zakonom in Statutom. Dekan je odgovoren za zakonitost dela
izobraževalne, znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti fakultete.
Na svoji 15. seji, dne 15. 02. 2012, je Senat imenoval prof. dr. Antona Jezernika za dekana
fakultete z mandatom dveh let, tj. od 15. 02. 2012 do 14. 02. 2014. Prof. dr. Anton Jezernik
mandata ni dokončal, 09. 10. 2013 je odstopil s funkcije dekana. Po funkciji prodekanje za
znanstveno raziskovalno delo je od 23. 10. 2013 do 14. 11. 2014 delo dekana opravljala
doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič. Dne 14. 11. 2013 je Senat na svoji 34. seji za mandatno
obdobje dveh let za dekana izvolil prof. dr. Maksa Oblaka. Dekan prof. dr. Maks Oblak je
07. 04. 2014 odstopil s funkcije dekana. AZ se je na svoji 9. seji, dne 08. 05. 2014, seznanil z
njegovim odstopom in sprejel sklep, da prodekanja za izobraževanje in kakovost
mag. Vera Smodej skliče sejo Senata, na kateri Senat do izvolitve novega dekana pooblasti
prodekanjo za izobraževanje in kakovost, da do izvolitve novega dekana opravlja njegove
naloge in izvede postopek izvolitve novega dekana. Senat je na svoji 40. (dopisni), dne
26

12. 05. 2014, pooblastil prodekanjo za izobraževanje in kakovost mag. Vero Smodej, da do
izvolitve novega dekana opravlja njegove naloge kot v. d. dekanjo in izvede postopek
izvolitve novega dekana.
Dekan za pomoč pri izvrševanju svojih nalog lahko imenuje prodekane. 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.
Fakulteta ima lahko prodekane za naslednja področja:
izobraževanje,
znanstveno raziskovalno delo in
kakovost.
Na 34. seji, dne 14. 11. 2013, je bil za dekana imenovan prof. dr. Maks Oblak, ki je ob
soglasju Senata iste seje za prodekanjo za izobraževanje in kakovost imenoval mag. Vero
Smodej z mandatom od 14. 11. 2013 do 30. 09. 2015.
Na 35. seji, dne 11. 12. 2013, je Senat razrešil dotedanjo prodekanjo za znanstveno
raziskovalno delo doc. dr. Marico Prijanovič Tonkovič. Do imenovanja novega prodekana za
znanstveno raziskovalno delo je njegove naloge opravljal dekan prof. dr. Maks Oblak. Ker je
07. 04. 2014 prof. dr. Maks Oblak (ki je opravljal tudi naloge prodekana za znanstveno
raziskovalno delo) odstopil z mesta dekana in je na 40. (dopisni) seji Senata, dne
12. 05. 2014, za v. d. dekanjo imenovana prodekanja za izobraževanje in kakovost mag. Vera
Smodej, je slednja od 12. 05. 2014 opravljala naslednje funkcije in naloge:
funkcijo v. d. dekanje (od 12. 05. 2014 do imenovanja novega dekana),
naloge prodekanje za izobraževanje in kakovost (od 12. 05. 2014 do imenovanja
novega dekana)
naloge prodekana za znanstveno raziskovalno delo od 12. 05. 2014 do 30. 06. 2014,
ko je v skladu s sklepom 42. seja Senata z dne 30. 06. 2014 za prodekana za
znanstveno raziskovalno delo imenovan doc. dr. Mitja Muhič.
Na 42. seji Senata z dne 30. 06. 2014 je v. d. dekanja mag. Vera Smodej za prodekana za
znanstveno raziskovalno delo imenovala doc. dr. Mitja Muhiča za mandat do imenovanja
novega dekana.

3.2.6 Upravni odbor
Upravni odbor je najvišji organ upravljanja fakultete ter poleg nalog, določenih z zakonom,
odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje fakultete v
skladu s Statutom.
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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 2013/2014 so bili:
Gregor Macedoni, predstavnik URS Novo mesto
mag. Miran Šiško, predstavnik URS Novo mesto
Aleksander Vrščaj, predstavnik ŠC Novo mesto
mag. Katja Hrovat, predstavnica ŠC Novo mesto
mag. Silvo Lah, predstavnik visokošolskih učiteljev FINI
Primož Mihelič, mag. menedž., predstavnik, visokošolskih učiteljev FINI, predsednik
Upravnega odbora
Drago Simončič, predstavnik drugih delavcev FINI
Tomaž Slapšak, predstavnik študentov
V študijskem letu 2013/2014 se je sestava Upravnega odbora dopolnila z novo (nadomestno)
članico izr. prof. (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran, ki jo je kot predstavnico iz vrst
visokošolskih učiteljev z mandatom od 29. 08. 2014 do 28. 08. 2018 imenoval Senat na svoji
43. seji, dne 29. 08. 2014. Izr. prof. (PhD, ZDA) Annmarie Gorenc Zoran je kot članica
Upravnega odbora nadomestila mag. Vero Smodej, ki ji je članstvo in predsedovanje
Upravnega odbora prenehalo z imenovanjem za prodekanjo za izobraževanje in kakovost. Za
svojega novega predsednika je Upravnega odbora na svoji 10. seji, 11. 12. 2013, izvolil mag.
Primoža Miheliča.
Štirim članom Upravnega odbora je bil podaljšan oz. podeljen nov mandat. Gregorju
Macedoniju in mag. Miranu Šišku, predstavnikoma soustanovitelja FINI Novo mesto, tj. URS
Novo mesto, je soustanovitelj podelil nov mandat za čas od 14. 07. 2014 do 13. 07. 2018.
Mag. Silvu Lahu, predstavniku delavcev iz vrst visokošolskih učiteljev, je Senat na svoji
43. seji, dne 29. 08. 2014, podelil nov mandat za čas od 29. 08. 2014 do 28. 08. 2018. Dragu
Simončiču, predstavniku drugih delavcev pa je v. d. direktorja FINI Novo mesto podelil nov
mandat za čas od 15. 07. 2014 do 15. 07. 2018.
Študent Tomaž Slapšak je bil na volitvah v Študentski svet v študijskem letu 2013/2014, dne
18. 10. 2013, izvoljen za člana Upravnega odbora iz vrst predstavnikov študentov z
mandatom 2 let oziroma do poteka statusa študenta.
Upravni odbor je imel v študijskem letu 2013/2014 skupno 7 sej, od tega 6 rednih in 1
dopisno sejo.
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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 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.
Tabela 3: Člani Senata v študijskem letu 2013/2014
Sestava Senata FINI Novo mesto v študijskem letu 2013/14
Mandat
Člani
Opombe
do 14. 02. 2014
prof. dr. Anton Jezernik –
dekan
doc. dr. Marica Prijanovič
Tonkovič – prodekanja za
znanstveno-raziskovalno delo
doc. dr. Tomaž Savšek –
prodekan za izobraževanje in
kakovost
01. 10. 2013 izr. prof. dr. Boris Bukovec
30. 09. 2015
prof. dr. Mihael Japelj
prof. dr. Ante Pavič
prof. dr. Rudolf Pušenjak
mag. Vera Smodej
mag. Miran Šiško
23. 10. 2013 Tomaž Slapšak , predstavnik
22. 10. 2015 oz.
študentov
prenehanja
Matej Miklavčič, predstavnika
statusa študenta
študentov
23. 10. 2013 do
zaradi odstopa prof. dr. Antona
doc. dr. Marica Prijanovič
izvolitve novega
Jezernika z mesta dekana z
Tonkovič – v. d. dekanje
dekana
dnem 19. 10. 2013, je Senat na
svoji 33. seji, 23. 10. 2013,
pooblastil prodekanjo za
znanstveno-raziskovalno delo,
da opravlja funkcijo v. d.
dekanje in izvede volitve
novega dekana;
14. 11. 2013 prof. dr. Maks Oblak – dekan
30. 9. 2015
11. 12. 2013 ker sta z imenovanjem novega
doc. dr. Marica Prijanovič
30. 09. 2015
dekana prof. dr. Oblaka
Tonkovič
prenehali funkciji
prodekanoma in s tem
posledično njuno članstvo v
Senatu, je bila imenovana
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08. 05. 2014 30. 09. 2015

doc. dr. Ljupčo Krstov

12. 05. 2014 do
izvolitve novega
dekana

mag. Vera Smodej – v. d.
dekanja

nadomestna članica Senata.
nadomesti doc. dr. Tomaža
Savška, ki mu je z
imenovanjem novega dekana
prof. dr. Oblaka prenehalo
prodekanstvo in s tem članstvo
v Senatu;
zaradi odstopa prof. dr. oblaka
s funkcije dekana z dnem
07. 04. 2014, je Senat na svoji
40. seji, 12. 05. 2014,
pooblastil prodekanjo za
izobraževanje in kakovost, da
do imenovanja novega dekana
opravlja funkcijo v. d. dekanje;

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 2013/2014 so delovale naslednje komisije Senata:
Tabela 4: Komisija za študijske in študentske zadeve – KŠŠZ
Komisija za študijske in študentske zadeve – KŠŠZ
Mandat
Članstvo
24. 05. 2013 doc. dr. Tomaž Savšek, predsednik po funkciji prodekana za
23. 05. 2015
izobraževanje in kakovost
doc. dr. Gorazd Hren, predstavnik visokošolskih učiteljev
Branko Ušaj, predstavnik študentov
14. 11. 2013 mag. Vera Smodej, predsednica po položaju prodekanje za
30. 09. 2015
izobraževanje in kakovost
Drago Simončič, predstavnik visokošolskih učiteljev
Tomaž Slapšak, predstavnik študentov
Zaradi imenovanja nove prodekanje za izobraževanje in kakovost mag. Vere Smodej,
prekinitve sodelovanja doc. dr. Gorazda Hrena s fakulteto in diplomiranjem študenta se je
pred iztekom mandata dotedanjih članov spremenila sestava celotne Komisije za študijske in
študentske zadeve.
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Tabela 5: Komisija za znanstveno-raziskovalno delo – KZRD
Mandat
24. 05. 2013 23. 05. 2015

11. 12. 2013
do
imenovanja
novega
prodekana
29. 05. 2014
do izvolitve
novega
dekana
29. 05. 2014 30. 09. 2015
30. 06. 2014
do
imenovanja
novega
dekana

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo – KZRD
Članstvo
doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič, predsednica po položaju
prodekanje za znanstveno-raziskovalno delo
prof. dr. Mihael Japelj, predstavnik visokošolskih učiteljev
doc. dr. Tomaž Savšek, predstavnik visokošolskih učiteljev
prof. dr. Maks Oblak, dekan, predsednik po opravljanju nalog in
pristojnosti prodekana za znanstveno-raziskovalno delo

mag. Vera Smodej, v. d. dekanja, predsednica komisije po opravljanju
nalog in pristojnosti prodekanje za znanstveno-raziskovalno delo
prof. dr. Mihael Japelj, predstavnik visokošolskih učiteljev
prof. dr. Rudolf Pušenjak, predstavnik visokošolskih učiteljev
doc. dr. Mitja Muhič, predsednik po funkciji prodekana za
znanstveno-raziskovalno delo

Doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič je bila članica KZRD in njena predsednica po funkciji
prodekanje za znanstveno-raziskovalno delo do 11. 12. 2013, ko je novi dekan prof. dr. Maks
Oblak prevzel opravljanje nalog in pristojnosti prodekana za znanstveno-raziskovalno delo in
s tem tudi predsedovanje KZRD.
Zaradi odstopa prof. dr. Maksa Oblaka s funkcije dekana, dne 07. 04. 2014, je Senat
pooblastil mag. Vero Smodej, da do izvolitve novega dekana opravlja naloge in pristojnosti
vršilke dolžnosti dekanje ter izpelje postopek izvolitve novega dekana. Hkrati je Senat
pooblastil mag. Vero Smodej, da do izvolitve novega dekana opravlja naloge in pristojnosti
prodekanje za znanstveno-raziskovalno delo in s tem predsedovanje komisiji za ZRD, ter
spremenil sestavo celotne komisije.
Z imenovanjem doc. dr. Mitje Muhiča za prodekana za znanstveno-raziskovalno delo, dne
30. 06. 2014, se je spremenilo tudi predsedovanje Komisiji za znanstveno-raziskovalno delo.
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Tabela 6: Komisija za izvolitve v nazive – KIN
Komisija za izvolitve v nazive – KIN
Mandat
08. 03. 2013 07. 03. 2015
29. 05. 2014
do imenovanja
novega dekana
29. 05. 2015 30. 09. 2015

Članstvo
prof. dr. Maks Oblak, predsednik
prof. dr. Rudolf Pušenjak, predstavnik visokošolskih učitelje
doc. dr. Tomaž Savšek, predstavnik visokošolskih učiteljev
mag. Vera Smodej, predsednica po funkciji v. d. dekanje
prof. dr. Rudolf Pušenjak, predstavnik visokošolskih učiteljev
doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič, predstavnica visokošolskih
učiteljev

Zaradi imenovanja mag. Vere Smodej za vršilko dolžnosti dekanje in odstopa doc. dr.
Tomaža Savška z mesta člana komisije se je pred potekom mandata spremenila sestava
Komisije za izvolitve v nazive.
Tabela 7: Komisija za kakovost in evalvacije – KKE
Mandat
24. 05. 201323. 05. 2015

14. 11. 2013 30. 09. 2015

Komisija za kakovost in evalvacije – KKE
Članstvo
doc. dr. Tomaž Savšek, predsednik po funkciji prodekana za
izobraževanje in kakovost
mag. Vera Smodej, predstavnica visokošolskih učiteljev
Melita Kompolšek, predstavnica drugih delavcev
mag. Vera Smodej, predsednica po funkciji prodekanje za
izobraževanje in kakovost
prof. dr. Rudolf Pušenjak, predstavnik visokošolskih učiteljev
Melita Kompolšek, predstavnica drugih delavcev
Tomaž Slapšak, predstavnik študentov

Zaradi imenovanja mag. Vere Smodej za novo prodekanjo za izobraževanje in kakovost in
imenovanja predstavnika študentov se pred potekom mandata spremeni sestava Komisije za
kakovost in evalvacije.
Tabela 8: Komisija za založniško dejavnost – KZD
Mandat
24. 05. 2013 23. 05. 2015

14. 11. 2013 30. 09. 2015

Komisija za založniško dejavnost – KZD
Članstvo
doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič, predsednica po funkciji
prodekanje za znanstveno-raziskovalno delo
izr. prof. dr. Robert Vodopivec, predstavnik visokošolskih učiteljev
Drago Simončič, predstavnik visokošolskih učiteljev
doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič, predsednica po funkciji
prodekanje za znanstveno-raziskovalno delo
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14. 11. 2013 30. 09. 2015
29. 05. 2014
do imenovanja
novega dekana
29. 05. 2014 30. 09. 2015
01. 07. 2014
do imenovanja
novega dekana

mag. Vera Smodej, predstavnica visokošolskih učiteljev
Drago Simončič, predstavnik visokošolskih učiteljev
prof. dr. Maks Oblak, predsednik po opravljanju nalog in
pristojnosti prodekana za znanstveno-raziskovalno delo
mag. Vera Smodej, predsednica po funkciji v. d. dekanje
Drago Simončič, predstavnik visokošolskih učiteljev
doc. dr. Ljupčo Krstov, predstavnik visokošolskih učiteljev
doc. dr. Mitja Muhič, predsednik po funkciji prodekana za
znanstveno-raziskovalno delo

Ker je izr. prof. dr. Robert Vodopivec prekinil sodelovanje s fakulteto, ga je na mestu člana,
predstavnika visokošolskih učiteljev, nadomestila mag. Vera Smodej. Mandat vseh članov
komisije se je podaljšal do konca študijskega leta 2014/15, ko se je iztekel mandat članov
senata.
Z imenovanjem novega dekana prof. dr. Maksa Oblaka, ki je prevzel tudi opravljanje nalog in
pristojnosti prodekana za znanstveno-raziskovalno delo, se je spremenilo predsedstvo
Komisije za založniško dejavnost.
Z odstopom prof. dr. Maksa Oblaka s funkcije dekana in imenovanjem mag. Vere Smodej za
v. d. dekanjo se je spremenilo predsedstvo Komisije za založniško dejavnost.
Z imenovanjem doc. dr. Mitje Muhiča za prodekana za znanstveno-raziskovalno delo se je
spremenila sestava Komisije za založniško dejavnost.
Senat je imel v študijskem letu 2013/2014 enajst sej, od tega je bilo šest rednih in pet
dopisnih.

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. Pri delu Akademskega zbora
fakultete sodelujejo tudi predstavniki študentov fakultete.
Predsednik Akademskega zbora fakultete je bil v študijskem letu 2013/2014 prof. dr. Rudolf
Pušenjak, njegov namestnik je bil doc. dr. Tomaž Savšek.
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Člani akademskega zbora v študijskem letu 2013/2014 so bili:
prof. dr. Mihael Japelj
prof. dr. Jurij Krope
prof. dr. Peter Novak
prof. dr. Maks Oblak
prof. dr. Ante Pavić
prof. dr. Rudolf Pušenjak
izr. prof. dr Boris Bukovec
izr. prof. dr. Primož Moravec
izr. prof. dr. Darja Rudan Tasič
doc. dr. Tomaž Jurejevčič
doc. dr. Ljupčo Krstov
doc. dr. Mitja Muhič
doc. dr. Tomaž Savšek
doc. dr. Igor Simonič
doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič
mag. Marina Štros Bračko, viš. pred
mag. Silvo Lah, viš. pred
Primož Mihelič, mag. mendž, viš. pred.
mag. Vera Smodej, viš. pred
mag. Marino Medeot, pred.
mag. Vinko Medic, pred.
mag. Sašo Murtič, pred.
mag. Miran Šiško, pred.
mag. Milan Šturm, pred.
Drago Simončič, pred.
Janez Barbič
Predstavniki študentov v Akademskem zboru v študijskem letu 2013/2014 so bili:
Matej Miklavčič
Tinkara Pal
Tomaž Slapšak
Jernej Štravs
Denis Zore
Akademski zbor je imel v študijskem letu 2013/2014 tri seje.
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3.2.9 Študentski svet
Študentski svet je organ študentov fakultete in je bil izvoljen na volitvah 18. 11. 2013. 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 2013/14:
Borut Mauko
Dejan Medic
Matej Miklavčič
Tinkara Pal
Tomaž Slapšak (predsednik)
Jernej Štravs
Denis Zore
Študentski svet je imel v študijskem letu 2013/2014 tri seje.

3.3 ORGANIZACIJSKE ENOTE FAKULTETE
Fakulteta ima naslednje organizacijske enote:
tajništvo,
katedre,
inštitute.
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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 07. 04. 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 se je v študijskem letu 2013/2015
vzpostavilo delovanje mednarodne pisarne za realizacijo mednarodne mobilnosti Erasmus+.
Fakulteta je v decembru 2013 pridobila Erasmus Standard University Charter. V študijskem
letu 2013/2014 so bili podpisani bilateralni sporazumi z naslednjimi visokošolskimi
inštitucijami v EU za mobilnost zaposlenih in visokošolskih učiteljev in sodelavcev:
Universidade Da Coruna, Španija, Univerrsita Telematica Internazionale Uninettuno , Italija,
The University ob J. E. Purkyne in Usti nad Lebem, Faculty ob Production Technology and
Managament, Češka. Mednarodno pisarno je v študijskem letu 2014/2015 vodila Melita
Kompolšek (Erasmus koordinator) v sodelovanju z zunanjo sodelavko izr. prof. (PhD, ZDA)
Annmarie Gorenc Zoran.
Dela in naloge referata sta izvajali dve zaposleni, in sicer Melita Kompolšek kot vodja
referata in Lucija Galič kot strokovna sodelavka v referatu.
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Dela in naloge ekonomike (finančna in računovodska funkcija) so v študijskem letu
2013/2014 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
2013/2014 izvajal sodelavec po pogodbi, in sicer Aleš Cvelbar.
V študijskem letu 2013/2014 je 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. V študijskem
letu 2013/2014 je postala 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
SpringerLink - služi za iskanje znanstvene in strokovne literature iz področij
biomedicine, naravoslovja, medicine, fizike, matematike, informatike, humanistike in
ekonomije Obsega bibliografske podatke z abstrakti in besedila člankov iz preko 1800
naslovov znanstvenih časopisov. Vključuje naslove založnika Springer in Kluwer
Academic Publishers.
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ProQuest - omogoča ločeno ali hkratno iskanje po bazah podatkov ProQuest Central in
ProQuest Dissertations and Theses - A&I. Članke v polnem besedilu lahko online
pregledamo, tiskamo ali si jih pošljemo po elektronski pošti.
Scopus - je multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo gradi
največji založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier B.V. Scopus trenutno
zajema vsebino 21.750 naslovov revij (od teh 20.698 recenziranih ter 2.800
odprtodostopnih) preko 5.000 založnikov in vsebuje več kot 51 milijonov
bibliografskih zapisov (30.3 milijonov z referencami za obdobje po l. 1995 (84 % z
izvlečki) ter 21.3 milijonov za obdobje med 1823-1995). Scopus vsebuje še prispevke
iz 389 serij znanstvenih monografij, 12.000 knjig ter 5.5 milijonov prispevkov s
posvetovanj. Iskanje vključuje tudi 25.2 milijona patentov petih patentnih uradov (US
Patent & Trademark Office, European Patent Office, Japan Patent Office, World
Intellectual Property Organization in UK Intellectual Property Office). Omogoča
izbirno in ukazno iskanje, iskanje avtorjev in referenc ter več načinov omejevanja
števila oz. analize rezultatov iskanja in načina razvrščanja izpisanih dokumentov. Prav
tako omogoča povezave iz bibliografskega zapisa na celotno besedilo dokumentov,
izvoz rezultatov iskanja v orodja za urejanje bibliografij (Mendeley, RefWorks in
EndNote), nastavitve obveščanja o novostih (po e-pošti, RSS ali HTML feed). Nudi
tudi različna orodja za analizo citiranosti avtorjev (h-indeks) ali dokumentov,
odmevnosti revij (alternativna kazalnika SNIP in SJR) ali celih inštitucij. Zapisi iz
Scopusa so indeksirani v globalnih indeksih orodij za odkrivanje informacij kot so
EBSCO EDS, Primo ali Summon. Zbirka se dopolnjuje tedensko.
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.
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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 ŠC Nm
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 študijskem letu 2013/2014 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;
ArnesAAI omogoča boljše varovanje osebnih podatkov, saj se obdelava izvaja na
organizaciji in ne pri ponudniku spletnih storitev;
svojim uporabnikom omogoča enostavnejši dostop do storitev pri izmenjavah in
sodelovanju na mednarodnih projektih;
iste identitete je mogoče uporabiti tudi za dodelitev dostopa do brezžičnega omrežja
Eduroam.
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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.
V študijskem letu 2013/2014 je fakulteta 01. 09. 2014 sklenila dodaten sporazum s Knjižnico
Mirana Jarca, na podlagi katerega sta fakulteta in knjižnica zagotovili vsem študentom
fakultete brezplačen vpis v članstvo knjižnice ter študentom, zaposlenim in drugim
udeležencem izobraževanja zagotovili nemoten dostop do informacijskih virov, knjižničnega
oz. študijskega gradiva, s katerim razpolaga knjižnica. V skladu s pogodbo bodo strokovni
sodelavci pogodbenih strank medsebojno sodelovali pri sprejemanju knjižničnega razvoja in
izobraževanja ter skrbeli za nemoteno medsebojno informacijsko dejavnost.
Dela in naloge vodje knjižnice je v študijskem letu 2013/2014 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.

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
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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 6. seji Senata z dne 17. 11. 2010 so bile ustanovljene naslednje katedre:
Katedra za elektromehanske sisteme, predstojnik: prof. dr. Maks Oblak
Katedra za tehnologije in virtualni inženiring, predstojnik: prof. dr. Anton Jezernik
Katedra za splošne predmete in ekonomsko pravne vede, predstojnik: prof. dr. Mihael
Japelj

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. 03. 2011.
Predstojnica inštituta v študijskem letu 2013/2014 je bila doc. dr. Marica Prijanovič
Tonkovič.

3.4

PREGLED DELA ORGANOV FAKULTETE

3.4.1 Senat
Tabela 9: Seje in dopisne seje Senata
Seja /
Datum
33. seja
23. 10. 2013

Pregled pomembnejših sklepov
Kadrovske zadeve:
konstituiranje novega Senata z mandatno dobo članov od 01. 10. 2013
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do 30. 09. 2015 (nove člane senata je izvolil akademski zbor na svoji
6. seji, dne 19. 09. 2013, in sicer: prof. dr. Mihael Japelj, prof. dr. Ante
Pavič, prof. dr. Rudolf Pušenjak, izr. prof. dr. Boris bukovec, mag.
Vera Smodej in mag. Miran Šiško.
seznanitev članov Senata z odstopom dekana (prof. dr. Anton Jezernik
je z mesta dekana FINI Novo mesto odstopil dne 19. 10. 2013)
pooblastilo prodekanji za znanstveno-raziskovalno delo, da do
imenovanja novega dekana opravlja naloge dekana kot v.d. dekanice
(za v. d. dekanjo je bila imenovana doc. dr. Marica Prijanovič
Tonkovič)

34. seja
14. 11. 2013

Študijske zadeve:
sprememba nosilcev predmetov visokošolskega študijskega programa
»Inženiring in vozila« za študijsko leto 2013/14
Kadrovske zadeve:
imenovanje dekana (za dekana za mandatno obdobje od 14. 11. 2013
do 30. 09. 2015 je imenovan prof. dr. Maks Oblak)
soglasje k imenovanju prodekanje za izobraževanje in kakovost (na
funkciji prodekana za izobraževanje in kakovost mag. Vera Smodej
nadomesti doc. dr. Tomaža Savška)
Organizacijske zadeve (sprememba sestave):
komisije za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ)
komisije za kakovost in evalvacije (KKE)
komisije za založniško dejavnost (KZD)
Študijske zadeve:
potrditev vsebine anketnih vprašalnikov študentskih anket
Pravne zadeve:
sprejem Pravilnika o diplomski in magistrski nalogi
sprejem Navodil za pisanje strokovnih in znanstvenih del

35. seja
11. 12. 2013

Drugo:
sprejem soglasja k sporazumu o sodelovanju med VITES Novo mesto
in FINI Novo mesto
Kadrovske zadeve:
razrešitev prodekanje za znanstveno-raziskovalno delo (Senat razreši
dotedanjo prodekanjo za znanstveno-raziskovalno delo doc. dr. Marico
Prijanovič Tonkovič, do imenovanja nove prodekanje njene naloge in
pristojnosti opravlja dekan prof. dr. Maks Oblak)
sprememba predsedstva (do imenovanja novega prodekana za
znanstveno raziskovalno delo obema komisijama predseduje dekan
prof. dr. Maks Oblak):
o Komisije za znanstveno-raziskovalno delo in
o Komisije za založniško dejavnost
začetek postopka o nadomestnih volitvah dveh članov senata
(nadomestitev doc. dr. Tomaža Savška - prodekan za izobraževanje in
kakovost in doc. dr. Marice Prijanovič Tonkovič - prodekanja za ZRD,
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ki jima je funkcija prodekanov prenehala z odstopom dr. Jezernika z
mesta dekana in z imenovanjem novega dekana prof. dr. Maksa
Oblaka, zaradi česar jima je posledično prenehalo tudi članstvo v
Senatu)
Študijske zadeve:
potrditev habilitacijskih področij
potrditev nosilcev predmetov

36. seja
(dopisna)
19. 12. 2013
37. seja
(dopisna)
07. 02. 2014
38. seja
20. 02. 2014

Pravne zadeve:
sprejem Pravilnika o priznavanju pridobljenega znanja in spretnosti
sprejem Pravilnika o izvajanju strokovne prakse študentov
Študijske zadeve:
potrditev tem diplomskih nalog
obravnava vloge študenta za hitrejše napredovanje
Študijske zadeve:
obravnava vlog študentov za hitrejše napredovanje
Organizacijske zadeve:
sprejem Letnega poročila za leto 2013 in
sprejem Letnega delovnega načrta za leto 2014
Kadrovske zadeve:
začetek postopka za nadomestne volitve člana senata (ker je bila
izvolitev doc. dr. Tomaža Savška za nadomestnega člana Senata na
8. seji AZ neveljavna, AZ ponovno izvede volitve nadomestnega člana
na 9. seji, 08. 05. 2014)
imenovanje predstavnika v Upravni odbor iz vrst delavcev, ki
opravljajo visokošolsko dejavnost (iz vrst delavcev, ki opravljajo
visokošolsko dejavnost senat na predlog dekana za člana Upravnega
odbora imenuje dr. Mitjo Muhiča za mandatno dobo 4 let od
20. 02. 2014 do 20. 02. 2018)
Študentske zadeve:
obravnava vlog študentov

39. seja
(dopisna)
01. 04. 2014
40. seja
(dopisna)
09. 05. 2014

Pravne zadeve:
sprememba Pravilnika o priznavanju pridobljenega znanja in spretnosti
Kadrovske zadeve:
imenovanje članov Skupščine Univerze v Novem mestu (za člana
skupščine sta imenovana mag. Vera Smodej in mag. Matej Forjan)
Kadrovske zadeve:
imenovanje v. d. dekanice (zaradi odstopa dotedanjega dekana prof. dr.
Maksa Oblaka (07. 04. 2014) Senat pooblasti prodekanjo za
izobraževanje in kakovost mag. Vero Smodej, da do izvolitve novega
dekana opravlja njegove naloge kot v. d. dekanja in izvede postopek
izvolitve novega dekana)
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41. seja
(dopisna)
26. 05. 2014

Organizacijske zadeve:
sprejem soglasja k polnopravnemu članstvu FINI Novo mesto v
Univerzi Novo mesto
Kadrovske zadeve (sprememba sestave):
Komisije za izvolitve in nazive (KIN)
Komisije za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD) in
Komisije za založniško dejavnost (KZD)

42. seja
30. 06. 2014

Organizacijske zadeve:
poročilo v. d. dekanje o realizaciji sklepov ter ugotovljenih
nepravilnostih iz preteklega obdobja
poročilo v. d. direktorja o delu v preteklem obdobju
Študijske zadeve:
potrditev predloga prenove visokošolskega študijskega programa
»Inženiring in vozila«
obravnava vloge za hitrejše napredovanje študenta
sprejem Študijskega koledarja za študijsko leto 2014/15
sprejem dodatnih pogojev za prehode iz višješolskih študijskih
programov v visokošolski študijski program »Inženiring in vozila«
Kadrovske zadeve:
izvolitev dr. Mitje Muhiča v naziv docenta
soglasje k imenovanju prodekana za znanstveno-raziskovalno delo
doc. dr. Mitje Muhiča
sprememba predsedstva:
o Komisije za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD)
o Komisije za založniško dejavnost (KZD)
imenovanje predstavnika FINI Novo mesto v Senat Konzorcija
univerze v Novem mestu

43. seja
29. 08. 2014

Študijske zadeve:
obravnava vloge študenta za hitrejše napredovanje
potrditev nosilcev in izvajalcev za izvedbo VS študijskega programa
»Inženiring in vozila« v študijskem letu 2014/15
Kadrovske zadeve:
potrditev področij za izvolitve v nazive
imenovanje dveh predstavnikov v Upravni odbor iz vrst delavcev, ki
opravljajo visokošolsko dejavnost (mag. Silvo Lah in izr. prof. (PhD,
ZDA) Annmarie Gorenc Zoran za mandatno dobo 4 let od 29. 08. 2014
do 28. 08. 2018)
začetek postopka za volitve nadomestnih članov senata (nadomestitev
prof. dr. Mihaela Japlja, prof. dr. Ante Pavića in izr. prof. dr. Borisa
Bukovca)
Pravne zadeve:
sprejem sprememb in dopolnitev Statuta FINI Novo mesto (dodan nov
1. odst. 3. čl., s katerim je uveden žig/pečat z grbom/logom FINI Novo
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mesto, in se glasi: FINI Novo mesto ima žig okrogle oblike: v sredini
leži logotip fakultete, po obodu pa je izpisano ime fakultete v
slovenskem in angleškem jeziku)
sprejem novih Meril za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev
sprejem Pravilnika o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju
sprejem Meril za prehode med študijskimi programi
sprejem sprememb, dopolnitev in čistopisa Pravilnika o diplomski in
magistrski nalogi
sprejem spremembe in čistopis Navodil za pisanje strokovnih in
znanstvenih del
spremembe, dopolnitve in čistopis Pravilnika o ocenjevanju in
preverjanju znanja
spremembe, dopolnitve in čistopis Meril za vrednotenje dela
visokošolskih učiteljev in sodelavcev

3.4.2 Upravni odbor
Tabela 10: Seje Upravnega odbora
Seja / Datum
9. seja
23. 10. 2013

10. seja
11. 12. 2013

11. seja

Pregled pomembnejših sklepov
Upravni odbor sprejme poročilo predsednice mag. Vere Smodej in
direktorja fakultete mag. Mateja Forjana o nepravilnostih v
preteklem obdobju na pedagoškem in finančnem področju. Upravni
odbor bo spremljal realizacijo ukrepov za sanacijo delovanja
fakultete.
Upravni odbor sprejme spremembe Cenika vrednotenja dela
visokošolskih učiteljev in sodelavcev za študijsko leto 2013/2014.
Potni stroški za študijsko leto 2013/2014 znašajo 0,15 EUR/km bruto.
Zniževanje šolnin v višini enega obroka (230,00 EUR) iz naslova
oddaljenosti študentov se ukinejo.
Upravni odbor sprejme dopolnitev Cenika vrednotenja dela
visokošolskih učiteljev in sodelavcev za študijsko leto 2013/2014 z
navedbo višine plačila za tehničnega sodelavca v višini 12,00 EUR
bruto za pedagoško uro.
Upravni odbor določi višino šolnine za študijsko leto 2014/2015 za
redni študij v znesku 2.990,00 EUR in za izredni študij v znesku
2.590,00 EUR.
Upravni odbor sprejme poročilo predsednice mag. Vere Smodej in
direktorja fakultete mag. Mateja Forjana o realizaciji ukrepov
sanacije ugotovljenih nepravilnosti v preteklem obdobju na
pedagoškem in finančnem področju. Upravni odbor bo spremljal
realizacijo ukrepov za nadaljnjo sanacijo delovanja fakultete.
Finančna poročila bodo podana na vsaki seji Upravnega odbora.
Upravni odbor za predsednika Upravnega odbora imenuje mag.
Primoža Miheliča.
Cenik storitev Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto za
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(dopisna)
16. 01. 2014 –
19. 01. 2014
12. seja
20. 02. 2014

13. seja
30. 06. 2014

14. seja
08. 07. 2014

15. seja
23. 09. 2014

16. seja
(dopisna)
26. - 29. 09.
2014

študijsko leto 2013/2014 se dopolni v točki 4. g):
o reševanje vlog za hitrejše napredovanje – 50,00 EUR.
Upravni odbor sprejme poročilo o uspešno zaključeni realizaciji
ukrepov sanacije ugotovljenih nepravilnosti, ki ga je podala
mag. Vera Smodej.
Upravni odbor pooblasti direktorja za odobritev 15% popusta za
vsakega dodatno vpisanega študenta iz istega podjetja.
Upravni odbor sprejme predlog, da se direktorju izplača dodatno
opravljeno delo za obdobje od 01. 10. 2013 do 31. 01. 2014.
Upravni odbor sprejme predlog, da se direktorju izplača dodatno
opravljeno delo za obdobje od 01. 02. 2014 do 20. 06. 2014.
Upravni odbor ugotavlja, da vloga mag. Mateja Forjana za
direktorja ni popolna in poziva, da jo kandidat dopolni v 3. alineji
pogojev, do 07. 07. 2014.
Upravni odbor poziva v. d. direktorja mag. Mateja Forjana, da v
dokumentih fakultete ustrezno popravi organigram FINI Novo
mesto.
Upravni odbor imenuje mag. Mateja Forjana za vršilca dolžnosti
direktorja za mandatno obdobje od 17. 07. 2014 do 16. 07. 2015.
Upravni odbor Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto
zaprosi oba ustanovitelja Šolski center Novo mesto in Univerzitetno
in raziskovalno središče Novo mesto za soglasje k imenovanju mag.
Mateja Forjana za v. d. direktorja za mandatno obdobje od
17. 07. 2014 do 16. 07. 2015.
Pravne zadeve - Spremembe in dopolnitve Statuta FINI Novo mesto
(dopolnitev 3. člena – žig).
Sprememba cenika vrednotenja dela visokošolskih učiteljev in
sodelavcev FINI Novo mesto za študijsko leto 2014/2015.
Dopolnitev cenika storitev FINI Novo mesto v študijskem letu
2014/2015.

3.4.3 Akademski zbor
Tabela 11: Seje Akademskega zbora
Seja / Datum
7. seja
06. 11. 2013
8. seja
11. 12. 2013
9. seja
08. 05. 2014

Pregled pomembnejših sklepov
Izvolitev kandidata za dekana FINI Novo mesto (prof. dr. Maks
Oblak)
Volitve nadomestne članice Senata (za mandat od 11. 12. 2013 do
01. 10. 2015 je bila izvoljena doc. dr. Marica P. Tonkovič)
Seznanitev AZ z odstopom dekana (dekan prof.dr. Maks Oblak je
prekinil sodelovanje in odstopil s funkcije dekana z dnem
03. 04. 2014)
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Volitve nadomestnega člana Senata (izvoljen doc. dr. Ljupčo
Krstov za mandat od 08. 05. 2014 do 01. 10. 2015)

3.4.5 Študentski svet
Na sestankih Študentskega sveta v študijskem letu 2013/2014 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,
izdali mnenje oziroma pisno izjavo o anonimnem pismu.
V študijskem letu 2013/2014so bile izvedene naslednje obštudijske dejavnosti:
sodelovanje pri 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

Pregled pomembnejših sklepov

18. 10. 2013

Volitve v Študentski svet FINI Novo mesto:
o volitve predsednika, podpredsednika, blagajnika in tajnika
študentskega sveta,
o volitve študentskega predstavnika v Senat fakultete (predsednik
+ 1 predstavnik),
o volitve študentskega predstavnika v Upravni odbor fakultete (1
predstavnik),
o volitve študentskih predstavnikov v Akademski zbor fakultete (5
predstavnikov),
o volitve študentskega predstavnika v Komisijo za študijske in
študentske zadeve – KŠŠZ (1 predstavnik) in
o volitve študentskega predstavnika v komisijo za kakovost in
evalvacije – KKE (1 predstavnik)
Kadrovske zadeve:
o podaja mnenja k izbranemu kandidatu za dekana
Drugo:
o obravnava anonimnega pisma, poslanega na NAKVIS, in
sprejem izjave v zvezi z njim, ki se posreduje na NAKVIS in
vodstvu FINI Novo mesto

7. seja
23. 10. 2013
8. seja
19. 06. 2014
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3.4.6 Komisija za študijske in študentske zadeve v sestavi (KŠŠZ)
V študijskem letu 2013/2014 je imela KŠŠZ 12 sej. KŠŠZ je pregledala in rešila 586 vlog
študentov, in sicer:
224 za priznavanje izpitov,
1 za priznavanje strokovne prakse,
potrdila, 310 izpitov študentom iz Višje strokovne šole, ki so se vpisali po merilih za
prehode in
51 drugih vlog (vpis v absolventski staž, ponavljanje letnika, podaljšanje statusa, vpis
v višji letnik brez ustreznega števila KT, podaljšanje veljavnosti dispozicije, hitrejše
napredovanje, sprememba oblike študija, določitev diferencialnih izpitov za vpis po
merilih za prehode, idr.).
KŠŠZ je pregledala in potrdila 19 dispozicij diplomskih nalog. Najpogostejši vzroki za
zavrnitev dispozicije so bili neupoštevanje navodil za pripravo, nedosledno izpolnjevanje
vseh predpisanih točk dispozicije ter nepravilno navajanje literature in virov.
V študijskem letu 2013/2014 so bili razpisani štirje datumi za zagovor diplomskih nalog. Vsi
kandidati so zagovor uspešno opravili. Skupaj je v študijskem letu 2013/2014 diplomiralo 10
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.

3.4.7 Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD)
V študijskem letu 2013/2014 je imela KZDR dve seji. Sprejela je sklep o oblikovanju načrta
dela na področju KZRD za študijsko leto 2014/2015 in analizirala predvidene roke za prijave
na razpise v RS Sloveniji (MIZŠ, ARRS, Javni skladi za kadre in štipendije) in Obzorje 2020,
ki so predvideni pretežno v zimskem terminu. Sprejet je bil tudi sklep, da prodekan za
znanstveno raziskovalno delo prevzame vse potrebne aktivnosti.

3.4.8 Komisija za kakovost in evalvacije v sestavi (KKE)
V študijskem letu 2013/2014 je imela KKE 3 seje. Izvedla je naslednje aktivnosti:
potrdila ankete za študijsko leto 2013/2014,
pregledala doseganje ciljev kakovosti za študijsko leto 2013/2014,
pregledala doseganje strateških ciljev,
pripravila Samoevalvacijsko poročilo 2012/2013,
48

pripravila načrt dela KKE za študijsko leto 2014/2015,
pripravila Priročnik in načrt notranje presoje,
opredelila postopek spletnega anketiranja,
opredelila postopek anketiranja diplomantov,
pregledala simulacijo zunanje presoje,
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 KZD ni imela sej.

3.4.10 Komisija za izvolitve v nazive (KIN)
V študijskem letu 2013/2014 je imela KIN dve seji. Izvedla je naslednje aktivnosti:
Senatu je predlagala imenovanje strokovnih poročevalcev za dr. Saša Murtiča, ki je prosil
za prvo izvolitev v naziv docent za predmet »Gospodarsko pravo« v sestavi doc. dr. Jasna
Murgelj, predsednik, prof. ddr. Janez Usenik, član, prof. dr. iztok Podbregar, član, prof.
dr. Maks Oblak, član.
Senatu je posredovala pozitivno mnenje za izvolitev dr. Mitje Muhiča v naziv docent za
področje »Materiali in tehnologije«.
Pregledala je posamezne spise izvoljenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev v nazive in
ugotovila kršitve materialnih in procesnih predpisov ter z ugotovljenimi kršitvami
seznanila visokošolske učitelje in sodelavce. Ugotovitveni zapisnik je posredovala Senatu
in UO.
Kandidata dr. Saša Murtiča je seznanila z ugotovljenimi dejstvi v postopku in ga pozvala
k odpravi pomanjkljivosti oziroma dopolnitvi vloge.
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3.5

PRAVNI AKTI FAKULTETE

3.5.1 Zakonske podlage

Zakonske podlage delovanja fakultete so neposredno opredeljene z:
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)
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 priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04, 87/11)
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 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 dostopu do informacij javnega značaja ( Ur.l. RS, št. 24/03 in spremembe)
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).
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3.5.2 Pravni akti fakultete

Druge pravne podlage so opredeljene z naslednjimi dokumenti:
Akt o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski
inženiring Novo mesto;
Statut Fakultete za industrijski inženiring,
Pravilniki in ostali interni akti fakultete.
Delovanje fakultete poleg zakonov in na njihovi pravni podlagi izdanih podzakonskih aktov
urejajo interni pravni akti. Temelji pravni akt fakultete je Statut.
V študijskem letu 2013/2014 se je Statut spreminjal in dopolnjeval enkrat, in sicer na 43. seji
Senata, 29. 08. 2014 in 15. seji UO, 23. 09. 2014, kjer se je dopolnil 3. člen (določilo o žigu
FINI Novo mesto) Statuta z določbo o žigu FINI Novo mesto, ki vsebuje grb FINI Novo
mesto, ter dopolnile so se prehodne določbe z novim 144. členom, s katerim se je uporaba
žiga FINI Novo mesto, ki vsebuje grb RS, odložila do pridobitve koncesije.
Pravni akti fakultete:
Akt o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta 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
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
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Poslovnik o delu Upravnega odbora
Poslovnik o delu Akademskega zbora
Poslovnik o delu Študentskega sveta

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 - sporazum o sodelovanju na podiplomskem in doktorskem
študiju
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko
Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto
Veleučilišče u Karlovcu, Karlovac
Visoka šola za tehnologije in sisteme
Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto
Visoka šola za upravljanje podeželja Novo mesto
Visoka šola za zdravstvo Novo mesto
Univerza Metropolitan, Beograd
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.
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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
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
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. 03. 2011.
Znanstveno-raziskovalna dejavnost fakultete temelji na naslednjih načelih:
sistematično razvijanje in izboljševanje pristopov raziskovalno/razvojne in
eksperimentalne dejavnosti,
razvoj stroke na področju tehnike, naravoslovja in družboslovja,
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:
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Varni ekološki vzglavnik - VarEV, št. P-SRRP09/I/11, koordinator TPV d.d. Novo
mesto. Trajanje: 2009 - 2011;
Razvoj prototipa platforme lahke namenske prikolice - TRAILER TP MIR 0809/55/06, koordinator TPV d.d. Novo mesto: Trajanje: 2009 - 2010;
Optimizacija parametra konstrukcije strojeva za produženje životnog vijeka, št.
projekta 248-0691736-1821, št. ustanove 248, Veleučilišče u Karlovcu. Trajanje: 2007
- 2011;
Mednarodni projekt ZERO WASTE: namen projekta je razvoj integriranega Zero
Waste sistema za ravnanje z odpadki, z namenom zmanjšanja nastajanja odpadkov;
projekt je delno financiran z ERDF sredstvi - Evropski sklad za regionalni razvoj
preko programa Mediteran. Program Mediteran se razpisuje v okviru evropskega Cilja
III - teritorialnega sodelovanja. Trajanje: maj 2009 - april 2012;
Sodelovanje v projektu SiEVA, financiranem s strani Ministrstva za gospodarstvo, št.
4301-34/2010/253. Vsebina: raziskava - benchmarking varnega vzglavnika, raziskava
antropologije modelov potnikov v vozilu, raziskava absorbcije kinetične energije z
vidika varnosti ranljivih udeležencev v prometu. Trajanje: maj 2012 - maj 2014;
Sodelovanje pri izvedbi razvojno raziskovalne naloge S1287-FOTONA in aplikacije
rezultatov raziskave pri uvajanju inteligentnih sistemov v proizvodnjo, Univerza v
Ljubljani, fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana. Trajanje: 2010 - 2011;
Mednarodni projekt SPRINT: ustvarjanje podpornega okolja za spodbujanje
gospodarske rasi in konkurenčnosti gospodarstva s povezovanjem podjetij in
znanstveno-raziskovalnih institucij na manj razvitem čezmejnem področju s ciljem
ustvarjanja skupnega gospodarskega prostora; projekt se izvaja v okviru Operativnega
programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Hrvaška 2007 - 2013 in je sofinanciran
s strani EU v okviru instrumenta predpristopne pomoči (IPA) ter Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo. Trajanje: april 2011 - marec 2013;
Mednarodni projekt SEBE; namen projekta je vključevanje, z razvojem in
optimizacijo novih tehnologij in inovativnih ukrepov na področju bioplina, v
prizadevanja za razvoj trajnostnih okoljskih tehnologij izrabe bioplina v EU za
doseganje dolgoročnega cilja nadomestitve dela oskrbe zemeljskega plina z
bioplinom; projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj
preko programa Central Evrope v okviru transnacionalnih projektov. Trajanje: marec
2010 - februar 2013;
Mednarodni projekt AGRO-ENVIRONMED; namen projekta je povečati znanje o
okoljskih tehnologijah in o primerih dobrih praks v malih in srednje velikih podjetjih
na področju petih najbolj reprezentativnih agroživilskih podsektorjev z namenom
zmanjšati okoljske vplive; projekt je delno financiran z ERDF sredstvi - Evropski
sklad za regionalni razvoj preko programa Mediteran. Program Mediteran se razpisuje
v okviru evropskega Cilja III - teritorialnega sodelovanja. Trajanje: junij 2009 oktober 2011.
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3. Objave dosežkov znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela na način, ki mu stroka
priznava znanstveno, raziskovalno oziroma strokovno relevantnost so razvidne iz objav
visokošolskiih učiteljev in sodelavcev fakultete v študijskem letu 2013/2014:
doc. dr. Tomaž Savšek
1. SAVŠEK, Tomaž. Kompetentni inženirji za industrijo prihodnosti. V: 4. M&Q konferenca
Meroslovje & kakovost, Bled, 22. in 23. maj 2013. Selca: Lotrič Metrology, [2013], str. 24.
[COBISS.SI-ID 762614]
2. PAVŠE GRABRIJAN, Sonja, CEROVŠEK, Mitja, SAVŠEK, Tomaž, LAVRENČIČ,
Gašper. Uvedba dokumentnega sistema na ključnih ravneh poslovanja družbe : Prispevek
na SAP Forum Slovenija, Experience the Future of Business, Brdo pri Kranju, 13. junij
2013. Ljubljana: SAP Forum Slovenija, 2013. [COBISS.SI-ID 456182]
3. SAVŠEK, Tomaž. Zmanjševanje mase vozil z uporabo lahkih materialov : vabljeno
predavanje na R:R tribuni Napredni materiali in tehnologije, Maribor, 28. 11. 2013.
Maribor, 28. nov. 2013. [COBISS.SI-ID 770550]
4. ERENDA, Ivan, CEROVŠEK, Mitja, MAKOVEC, Igor, BOŽIČ, Mojca, GERŠIČ, Metka,
KONCILJA, Polona, KRALJ, Simon, POTOČAR PAPEŽ, Irena, SAVŠEK, Tomaž. A
model of transdisciplinary product development in automotive industry. V: 13th
International Design Conference, May 19-22 2014, Dubrovnik, Croatia. MARJANOVIĆ,
Dorian (ur.), et al. Design 2014 : proceedings USB. Zagreb: Faculty of Mechanical
Engineering and Naval Architecture; Glasgow: Design Society, 2014, str. 1937-1946,
ilustr. [COBISS.SI-ID 647414]
5. SAVŠEK, Tomaž, ERENDA, Ivan, BOŽIČ, Mojca, GERŠIČ, Metka, KRALJ, Simon,
MAKOVEC, Igor, POTOČAR PAPEŽ, Irena, ŠTUBLJAR, Martin. Model
transdisciplinarnega razvoja izdelka v avtomobilski industriji : končno poročilo o
izvajanju projekta za obdobje od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2014. Novo mesto: TPV trženje in
proizvodnja opreme vozil d. d., 2014. 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 769782]
6. SAVŠEK, Tomaž. Razvojni izzivi podjetja TPV in smernice za Obzorje 2020. V:
Industrijski forum IRT, Portorož, 9.-11. junij 2014. ŠVETAK, Darko (ur.). Vir znanja in
izkušenj za stroko : zbornik. Škofljica: Profidtp, 2014, str. 3-8, ilustr. [COBISS.SI-ID
761590]
mag. Vera Smodej, viš. pred.
1. SMODEJ, Vera, KOMPOLŠEK, Melita. Ekonomika organizacije. 1. izd. Novo mesto:
Šolski center, 2014. 286 str., ilustr. ISBN 978-961-6496-34-6. [COBISS.SI-ID 276109568]
2. 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]
prof. dr. Mihael Japelj
1. JAPELJ, Miha. Akademski večeri postajajo stalnica : že 29 akademskih večerov : seznam
predavateljev potrjuje, da so člani društva Dolenjska akademska pobuda (DAP) poslušali
vrhunska predavanja s področja znanosti, tehnike in drugih ved. Dolenjski list, ISSN 04162242, 3. apr. 2014, leto 65, št. 14, str. 34. [COBISS.SI-ID 23726391]
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doc. dr. Tomaž Jurejevčič
1. JUREJEVČIČ, Tomaž. Kaj pomeni "razvoj izdelka" v Helli Saturnus?. Ventil, ISSN 13187279, avg. 2013, letn. 19, št. 4, str. 314-316, ilustr. [COBISS.SI-ID 13083419]
2. KROFLIČ, Aleš, SLANOVEC, Jernej, JUREJEVČIČ, Tomaž. Sončno sevanje - koristen
ali tudi škodljiv vir temperaturnih obremenitev?. Ventil, ISSN 1318-7279, 2014, letn. 20,
št. 1, str. 76-79, ilustr. [COBISS.SI-ID 789494]
prof. dr. Jurij Krope
1. 6th International Conference on Sustainable Energy and environmental protection, SEEP
2013, 20th - 23rd of August 2013, Maribor, KROPE, Jurij (urednik), OLABI, Abdul Ghani
(urednik), GORIČANEC, Darko (urednik). Conference proceedings. Maribor: Faculty of
Chemistry and Chemical Engineering, 2013. 643 str., ilustr. ISBN 978-961-248-379-1.
[COBISS.SI-ID 75237121]
2. Journal of energy technology. Krope, Jurij (član uredniškega odbora 2008-2013). [Tiskana
izd.]. [Krško]: Fakulteta za energetiko, 2008-. ISSN 1855-5748. http://www.fe.um.si/sl/jetopis/jet-on-line.html. [COBISS.SI-ID 243311360]
3. GORŠEK, Andreja, KORPAR, Samo, POTOČNIK, Uroš, KRISTL, Matjaž, PEČAR,
Darja, LEVART, Danila, RAVBER, Matej, KROPE, Jurij (sodelavec pri raziskavi),
KRAVANJA, Zdravko (sodelavec pri raziskavi), KRAJNC, Peter (sodelavec pri
raziskavi), NOVAK-PINTARIČ, Zorka (sodelavec pri raziskavi), NOVAK, Zoran
(sodelavec pri raziskavi), SLEMNIK, Mojca (sodelavec pri raziskavi), KRANVOGL,
Roman (sodelavec pri raziskavi), PREMROV, Sabina (sodelavec pri raziskavi),
BRATUŠA, Anica (sodelavec pri raziskavi), ROJ, Sonja (sodelavec pri raziskavi), et al.
Poročilo o kakovosti Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo za študijsko leto
2011/2012. Maribor: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. 109 str.
[COBISS.SI-ID 17589270]
4. GORIČANEC, Darko, KROPE, Jurij, ANIČIĆ, Božidar, DOBERŠEK, Danijela, TROP,
Peter. Exploiting low-temperature geothermal water for the drying of wood chips. V: 7th
International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection, SEEP
[2014], Dubai - UAE, November 23-25, 2014. SEEP. Dubai: The British University:
University of the West Scotland, 2014, str. S01025-1 - S01025-5, graf. prikazi.
[COBISS.SI-ID 80680961]
5. GORIČANEC, Darko, KROPE, Jurij, DOBERŠEK, Danijela, TROP, Peter. Preveritev
izrabe odpadne toplote generatorjev HE Zlatoličje - določitev parametrov - meritve - ter
IDZ za najboljšo rešitev : končno poročilo. Maribor: Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo, 2014. 164 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17987606]
6. GORIČANEC, Darko, KROPE, Jurij, ŽLAK, Janez, ANIČIĆ, Božidar, TROP, Peter.
Računalniška simulacija odstranjevanja žveplovih spojin iz sinteznega plina IGCC
poligeneracijskega procesa in zajemanje CO2 : študija - končno poročilo. Maribor:
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2014. loč. pag., ilustr. [COBISS.SI-ID
17786902]
prof. dr. Maks Oblak
1. PUŠENJAK, Rudi, OBLAK, Maks. The Control of nonlinear oscillatory systems with
delay = Upravljanje nelinearnih nihajočih sistemov z zakasnitvami. Anali PAZU, ISSN
2232-416X,
2013,
letn.
3,
št.
1,
str.
15-24.
http://www.analipazu.si/sites/default/files/Pusenjak-Separat.pdf. [COBISS.SI-ID 554230]
2. PUŠENJAK, Rudi, OBLAK, Maks. Modelling nonlinear supply chains using methods of
system dynamics = Modeliranje nelinearnih oskrbovalnih verig z metodami dinamike
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

sistemov. Anali PAZU, ISSN 2232-416X, 2013, letn. 3, št. 2, str. 87-93, ilustr.
[COBISS.SI-ID 618742]
PUŠENJAK, Rudi, OBLAK, Maks, FOŠNER, Maja. Osnove modeliranja dinamičnih
procesov v logistiki. 2. Celje: Fakulteta za logistiko, 2013. VI, 110 str., graf. prikazi.
http://blend.fl.uni-mb.si/. [COBISS.SI-ID 512501821]
PUŠENJAK, Rudi, OBLAK, Maks. Osnovna in subharmonična resonanca Duffingovega
nihala s časovno zakasnitvijo upravljnja = Fundamental and subharmonic resonances of
Duffing oscillator with time delay feedback control. V: Kuhljevi dnevi 2013, Rogaška
Slatina, 25.-26. september, 2013. HRIBERŠEK, Matjaž (ur.), RAVNIK, Jure (ur.). Zbornik
del. Ljubljana: SDM - Slovensko društvo za mehaniko, 2013, str. 161-168, ilustr.
[COBISS.SI-ID 508406]
PUŠENJAK, Rudi, OBLAK, Maks. Modeling and control of instabilities in combustion
processes = Modeliranje in upravljanje nestabilnosti v procesih zgorevanja. Anali PAZU,
ISSN 2232-416X, 2014, letn. 4, št. 1, str. 34-40, ilustr. http://www.analipazu.si/sl/vsebina/modeling-and-control-instabilities-combustion-processes-modeliranjeupravljanje. [COBISS.SI-ID 746998]
PUŠENJAK, Rudi, TIČAR, Igor, OBLAK, Maks. Self-excited oscillations and fuel control
of a combustion process in a Rijke tube. International journal of nonlinear sciences and
numerical simulation, ISSN 1565-1339. [Print ed.], 2014, vol. 15, no. 2, str. 87-106, ilustr.,
doi: 10.1515/ijnsns-2011-0039. [COBISS.SI-ID 17621526]
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]
PUŠENJAK, Rudi, TIČAR, Igor, OBLAK, Maks. Upravljanje nestabilnosti zvočnega tlaka
pri procesu izgorevanja = Control of Instabilities of Acoustic Pressure in Combustion
Process. V: Kuhljevi dnevi 2014, Maribor, 24.-25. september, 2014. HRIBERŠEK, Matjaž
(ur.), RAVNIK, Jure (ur.). Zbornik del. Ljubljana: Slovensko društvo za mehaniko, 2014,
str. 159-166, ilustr. http://www.drustvozamehaniko.si/zbornik/ZbornikKD2014.pdf.
[COBISS.SI-ID 18127126]

prof. dr. Rudolf Pušenjak
1. PUŠENJAK, Rudi, OBLAK, Maks. The Control of nonlinear oscillatory systems with
delay = Upravljanje nelinearnih nihajočih sistemov z zakasnitvami. Anali PAZU, ISSN
2232-416X,
2013,
letn.
3,
št.
1,
str.
15-24.
http://www.analipazu.si/sites/default/files/Pusenjak-Separat.pdf. [COBISS.SI-ID 554230]
2. PUŠENJAK, Rudi, OBLAK, Maks. Modelling nonlinear supply chains using methods of
system dynamics = Modeliranje nelinearnih oskrbovalnih verig z metodami dinamike
sistemov. Anali PAZU, ISSN 2232-416X, 2013, letn. 3, št. 2, str. 87-93, ilustr.
[COBISS.SI-ID 618742]
3. PUŠENJAK, Rudi, OBLAK, Maks, FOŠNER, Maja. Osnove modeliranja dinamičnih
procesov v logistiki. 2. Celje: Fakulteta za logistiko, 2013. VI, 110 str., graf. prikazi.
http://blend.fl.uni-mb.si/. [COBISS.SI-ID 512501821]
4. PUŠENJAK, Rudi, OBLAK, Maks. Osnovna in subharmonična resonanca Duffingovega
nihala s časovno zakasnitvijo upravljnja = Fundamental and subharmonic resonances of
Duffing oscillator with time delay feedback control. V: Kuhljevi dnevi 2013, Rogaška
Slatina, 25.-26. september, 2013. HRIBERŠEK, Matjaž (ur.), RAVNIK, Jure (ur.). Zbornik
del. Ljubljana: SDM - Slovensko društvo za mehaniko, 2013, str. 161-168, ilustr.
[COBISS.SI-ID 508406]
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5. PUŠENJAK, Rudi, OBLAK, Maks. Modeling and control of instabilities in combustion
processes = Modeliranje in upravljanje nestabilnosti v procesih zgorevanja. Anali PAZU,
ISSN 2232-416X, 2014, letn. 4, št. 1, str. 34-40, ilustr. http://www.analipazu.si/sl/vsebina/modeling-and-control-instabilities-combustion-processes-modeliranjeupravljanje. [COBISS.SI-ID 746998]
6. PUŠENJAK, Rudi, TIČAR, Igor, OBLAK, Maks. Self-excited oscillations and fuel control
of a combustion process in a Rijke tube. International journal of nonlinear sciences and
numerical simulation, ISSN 1565-1339. [Print ed.], 2014, vol. 15, no. 2, str. 87-106, ilustr.,
doi: 10.1515/ijnsns-2011-0039. [COBISS.SI-ID 17621526]
7. Strojniški vestnik. Pušenjak, Rudolf (recenzent 2001, 2014). Ljubljana: Zveza strojnih
inženirjev in tehnikov Slovenije [et al.]: = Association of Mechanical Engineers and
Technicians of Slovenia [et al.], 1955-. ISSN 0039-2480. [COBISS.SI-ID 762116]
8. PUŠENJAK, Rudi, TIČAR, Igor, OBLAK, Maks. Upravljanje nestabilnosti zvočnega tlaka
pri procesu izgorevanja = Control of Instabilities of Acoustic Pressure in Combustion
Process. V: Kuhljevi dnevi 2014, Maribor, 24.-25. september, 2014. HRIBERŠEK, Matjaž
(ur.), RAVNIK, Jure (ur.). Zbornik del. Ljubljana: Slovensko društvo za mehaniko, 2014,
str. 159-166, ilustr. http://www.drustvozamehaniko.si/zbornik/ZbornikKD2014.pdf.
[COBISS.SI-ID 18127126]
izr. prof. dr. Boris Bukovec
1. BRCAR, Franc, BUKOVEC, Boris. Analysis of increased information technology
outsourcing factors. Organizacija, ISSN 1318-5454, jan.-feb. 2013, letn. 46, št. 1, str. 1319, tabele, doi: 10.2478/orga-2013-0002. [COBISS.SI-ID 2048179970]
2. ERENDA, Ivan, MEŠKO, Maja, BUKOVEC, Boris. Correlation between emotional
intelligence and intuitive decision-making style among top and middle- level managers in
slovenian automotive industry. Anali poslovne ekonomije, ISSN 1840-3298, nov. 2013, sv.
2, br. 9, str. 33-42, tabele, graf. prikazi. http://univerzitetpim.com/anali-poslovneekonomije/, doi: 10.7251/APE0913033E. [COBISS.SI-ID 2048219906]
3. ERENDA, Ivan, MEŠKO, Maja, BUKOVEC, Boris. Correlation between emotional
intelligence and intuitive decision-making style among top and middle-level managers in
Slovenian automotive industry. V: ŽIRAVAC MLADENOVIĆ, Marijana (ur.).
Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju = International
conference on social and technological development. Banja Luka: Univerzitet za poslovni
inžjenering
i
menadžment,
2013,
str.
48-54,
tabele,
graf.
prikazi.
http://univerzitetpim.com/konferencija/wp-content/uploads/sites/4/2013/10/ZBORNIKSTED-2013_prvi-deo_do-strane-141.pdf. [COBISS.SI-ID 2048217346]
4. BUKOVEC, Boris (urednik). Memorandum : težave in pasti pri ustvarjanju univerze v
regiji odličnosti : Bela krajina, Dolenjska, Kočevsko-Ribniško in Posavje. Novo mesto:
Dolenjska akademska pobuda, 2013. 30 str. [COBISS.SI-ID 267295488]
5. BUKOVEC, Boris, PRESKAR, Stanka, ZUPANC-GROM, Renata. Ugotavljanje potreb,
organizacija in vodenje programov neformalnega izobraževanja odraslih : izobraževalni
program za usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Ljubljana: Zveza
ljudskih univerz Slovenije, 2013. 26 str., tabele. ISBN 978-961-91611-2-8. [COBISS.SI-ID
268286976]
6. BUKOVEC, Boris, PRESKAR, Stanka, ZUPANC-GROM, Renata. Ugotavljanje potreb,
organizacija in vodenje programov neformalnega izobraževanja odraslih, Učbenik
programa za usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih. Ljubljana: Zveza
ljudskih univerz Slovenije, 2013. 58 str., ilustr. ISBN 978-961-91611-3-5. [COBISS.SI-ID
268305152]
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7. LAVRENČIČ, Jasna, BUKOVEC, Boris, KARPLJUK, Damir, MEŠKO, Maja. Burnout
and lifestyle of principals and entrepreneurs. Revija za univerzalno odličnost, ISSN 22325204,
dec.
2014,
vol.
3,
no.
4,
str.
147-161,
ilustr.,
tabele.
http://www.fos.unm.si/media/pdf/RUO_2014_30_Lavrencic.pdf.
[COBISS.SI-ID
1537116868]
8. ERENDA, Ivan, MEŠKO, Maja, BUKOVEC, Boris. Intuitive decision-making and
leadership competencies of managers in Slovenian automotive industry. Revija za
univerzalno odličnost, ISSN 2232-5204, jun. 2014, vol. 3, no. 2, str. 87-101, ilustr., tabele.
http://www.fos.unm.si/media/pdf/RUO_2014_06_Erenda_Ivan.pdf
[COBISS.SI-ID
1536733380]
9. GRACIN, Teja, OVSENIK, Marija, BUKOVEC, Boris. Motivacijski model dejavnikov
formalnega izobraževanja ranljivih skupin odraslih = Motivational model of factors in the
formal education of vulnerable groups of adults. Raziskave in razprave, ISSN 1855-4148,
2014, vol. 7, no. 1, str. 31-82. http://www.fuds.si/media/pdf/zaloznistvo/RR/R_R_elektronska_januar_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 2048230658]
10.
Revija za univerzalno odličnost. Bukovec, Boris (član uredniškega odbora 2012-2014).
Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2012-. ISSN 2232-5204.
http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/zaloznistvo/?v=ejue. [COBISS.SI-ID 260228096]
11. KRIŽAJ, Dejan, BRODNIK, Andrej, BUKOVEC, Boris. A tool for measurement of
innovation newness and adoption in tourism firms. International journal of tourism
research, ISSN 1522-1970, 2014, vol. 16, no. 2, str. 113-125, ilustr.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jtr.1905/abstract,
doi:
10.1002/jtr.1905.
[COBISS.SI-ID 1500126]
12.
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]
doc. dr. Primož Moravec
1. MORAVEC, Primož. Barker, Nathan (4-NWCT-SMS); Boston, Nige (1-WI); Fairbairn,
Ben (4-LNDBK-DES): A note on Beauville p-groups. (English summary). - Exp. Math. 21
(2012), no. 3, 298-306. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2013, mR2988581.
http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR2988581.pdf. [COBISS.SI-ID 17019993]
2. MORAVEC, Primož. Bastos, Raimundo (BR-BRSL); Shumyatsky, Pavel (BR-BRSL);
Tortora, Antonio (I-SLRN-DM2); Tota, Maria (I-SLRN-DM2): On groups admitting a
word whose values are Engel. (English summary). - Internat. J. Algebra Comput. 23
(2013), no. 1, 81-89. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2013, mR3040803.
http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3040803.pdf. [COBISS.SI-ID 17020761]
3. MORAVEC, Primož. Bogomolov multipliers of groups. V: HUJDUROVIĆ, Ademir (ur.),
et al. Abstracts of the CSASC 2013. Koper: University of Primorska Press, 2013, str. 16.
http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-41-0/index.html.
[COBISS.SI-ID
16716633]
4. DELIZIA, Constantino, MORAVEC, Primož, NICOTERA, Chiara. Groups with all
centralizers subnormal of defect at most two. Journal of algebra, ISSN 0021-8693, 2013,
vol. 374, str. 132-140. http://dx.doi.org/10.1016/j.jalgebra.2012.10.026. [COBISS.SI-ID
16556889]
5. MORAVEC, Primož. Khukhro, E. I. (RS-AOSSI): Fitting height of a finite group with a
Frobenius group of automorphisms. (English summary). - J. Algebra 366 (2012), 1-11.
MathSciNet,
ISSN
2167-5163,
2013,
mR2942640.
http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR2942640.pdf. [COBISS.SI-ID 17019225]
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6. MORAVEC, Primož. Ladra, M. (E-SACO-AL); Thomas, V. Z. (6-TIFR-SM): Two
generalizations of the nonabelian tensor product. (English summary). - J. Algebra 369
(2012),
96-113.
MathSciNet,
ISSN
2167-5163,
2013,
mR2959788.
http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR2959788.pdf. [COBISS.SI-ID 17019737]
7. MORAVEC, Primož. Langer, Martin (D-BONN): Dyer-Lashof operations on Tate
cohomology of finite groups. (English summary). - Algebr. Geom. Topol. 12 (2012), no. 2,
829-865.
MathSciNet,
ISSN
2167-5163,
2013,
mR2914620.
http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR2914620.pdf. [COBISS.SI-ID 17018713]
8. MORAVEC, Primož. Lv, Heng (PRC-SGH); Guo, Xiuyun (PRC-SGH); Zhou, Wei (PRCSW-SMS): On groups with a CC(n)-subgroup. (English summary). - Comm. Algebra 41
(2013), no. 3, 1182-1187. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2013, mR3037189.
http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3037189.pdf. [COBISS.SI-ID 17020505]
9. MORAVEC, Primož. Nasrabadi, Mohammad Mehdi (IR-BIRJ-M); Gholamian, Ali (IRBIRJ-M): On non abelian tensor analogues of 3-Engel groups. (English summary). - Indag.
Math. (N.S.) 23 (2012), no. 3, 337-340. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2013, mR2948630.
http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR2948630.pdf. [COBISS.SI-ID 17019481]
10.
STOPAR, Nik. Nil rings and prime rings : doctoral thesis. Ljubljana: [N. Stopar],
2013. 94 str. [COBISS.SI-ID 16739161]
11.
MORAVEC, Primož. Auletta, Antonio (I-NAPL-AM); de Giovanni, Francesco (INAPL-AM): Products of locally supersoluble groups. (English summary). - Note Mat. 32
(2012), no. 2, 5-11. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2014, mR3071789.
http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3071789.pdf. [COBISS.SI-ID 17020249]
12.
JEZERNIK, Urban, MORAVEC, Primož. Bogomolov multipliers of groups of order
128. Experimental mathematics, ISSN 1058-6458, 2014, vol. 23, iss. 2, str. 174-180.
http://dx.doi.org/10.1080/10586458.2014.886980. [COBISS.SI-ID 17109593]
13.
DELIZIA, Constantino, JEZERNIK, Urban, MORAVEC, Primož, NICOTERA,
Chiara. Groups in which every non-cyclic subgroup contains its centralizer. Journal of
algebra and its applications, ISSN 0219-4988, 2014, vol. 13, iss. 5, 11 str.
http://dx.doi.org/10.1142/S0219498813501545. [COBISS.SI-ID 17108825]
14.
MORAVEC, Primož. Hager, Anthony W. (1-WESL-C); Kimber, Chawne M. (1LFYC); McGovern, Warren Wm. (1-FLAT-HC): Clean unital l-groups. (English
summary). - Math. Slovaca 63 (2013), no. 5, 979-992. MathSciNet, ISSN 2167-5163,
2014, mR3122351. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3122351.pdf. [COBISS.SI-ID
17021529]
15.
ŠINKOVEC, Diana. Hiperbolična geometrija : diplomsko delo. Ljubljana: [D.
Šinkovec], 2014. 42 str., ilustr. http://www.matknjiz.si/diplome/uni/p/2014/11000-681.pdf.
[COBISS.SI-ID 16958809]
16.
MORAVEC, Primož. Kang, Ming-chang (RC-NTAI): Frobenius groups and retract
rationality. (English summary. -) Adv. Math. 245 (2013), 34-51. MathSciNet, ISSN 21675163,
2014,
mR3084422.
http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3084422.pdf.
[COBISS.SI-ID 17021017]
17.
MORAVEC, Primož. Martínez-Pérez, Conchita (E-ZRGZ); Ponce Guajardo, Julia (EZRGZ): Projective resolutions up to bounded torsion and bounds for the orders of the finite
subgroups. (English summary). - Arch. Math. (Basel) 101 (2013), no. 5, 455-468.
MathSciNet,
ISSN
2167-5163,
2014,
mR3125562.
http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3125562.pdf. [COBISS.SI-ID 17021785]
18.
MORAVEC, Primož. Presas, Francisco (E-CSIC-NDM); Solá Conde , Luis E. (EURJC): Holomorphic Engel structures. (English summary). - Rev. Mat. Complut. 27
(2014), no. 1, 327-344. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2014, mR3149190.
http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3149190.pdf. [COBISS.SI-ID 17022041]
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19.
MORAVEC, Primož. Rešene naloge iz matematike : [zbirka nalog]. 1. izd. Ljubljana:
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2014. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-082. [COBISS.SI-ID 276155648]
20.
MORAVEC, Primož. Tortora, Antonio (I-SLRN-DM2): The power mapping as
endomorphism of a group. (English summary). - Boll. Unione Mat. Ital. (9) 6 (2013), no. 2,
379-387.
MathSciNet,
ISSN
2167-5163,
2014,
mR3112985.
http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3112985.pdf. [COBISS.SI-ID 17021273]
21.
ELLINGHAM, Mark N., MESZKA, M., MORAVEC, Primož, PAŠALIĆ, Enes. 2014
Phd summer school in discrete mathematics, (Famnit lectures, 3). Koper: University of
Primorska Press, 2014. IV, 144 str., ilustr. ISBN 978-961-6832-91-5. [COBISS.SI-ID
275170048]
22.
MORAVEC, Primož. Unramified Brauer groups and isoclinism. Ars mathematica
contemporanea, ISSN 1855-3966. [Tiskana izd.], 2014, vol. 7, no. 2, str. 337-340.
http://amc-journal.eu/index.php/amc/article/view/392/262. [COBISS.SI-ID 16867929]
izr. prof. dr. Darja Rudan Tasič
1. BEŠTER-ROGAČ, Marija (avtor, urednik), BONČINA, Matjaž, CERAR, Janez,
HRIBAR, Barbara, LAH, Jurij, LAJOVIC, Andrej, LUKŠIČ, Miha, PRISLAN, Iztok,
ŠARAC, Bojan. Laboratorijske vaje iz fizikalne kemije. 1 izd. Ljubljana: Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-47-1.
[COBISS.SI-ID 268553216]
2. GUSEV, Marjan, TASIČ, Jurij F., RUDAN TASIČ, Darja, PATEL, Shushmaben, PATEL,
Dilip R., VESELINOVSKA, Biljana. MindGym - IPTV for elderly people. V: CIPRESSO,
Pietro (ur.), MATIC, Aleksandar (ur.), LOPEZ, Guillaume (ur.). Pervasive computing
paradigms for mental health : 4th International Symposium, MindCare 2014, Tokyo,
Japan, May 8-9, 2014, (LNICST, ISSN 1867-8211, 100). Cham [etc.]: Springer, 2014, str.
155-164, ilustr., doi: 10.1007/978-3-319-11564-1_16. [COBISS.SI-ID 4511608]
3. RUDAN TASIČ, Darja. Vaje iz agroživilske kemije. Novo mesto: Visoka šola za
upravljanje podeželja Grm, 2014. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-281-664-3. [COBISS.SIID 276985600]
doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič
1. TONKOVIČ-PRIJANOVIČ, Marica, HUMAR, Matjaž, BIZJAK, Gregor. The effect of
welding flux and welding wire on the microstructure and characteristics of the welded joint
= Vpliv varilnega praška in varilne žice na mikrostrukturo ter lastnosti zvarnega spoja.
RMZ - Materials and geoenvironment, ISSN 1408-7073, 2014, vol. 61, no. 4, str. 249-255,
ilustr. [COBISS.SI-ID 779766]
2. TONKOVIČ-PRIJANOVIČ, Marica. Laser surfacing of chromium ledeburitic steel =
Lasersko navarjanje kromovega ledeburitnega jekla. V: BEZJAK, Jožica (ur.). Technical
creativity in school's curricula with the form of project learning From idea to the product :
from the kindergarten to the technical faculty : 14th international science symposium, 23.25. April 2014, Portorož, Slovenia : proceedings = Tehnična ustvarjalnost v šolskem
kurikulumu v obliki projektnega učnega dela Od ideje do izdelka : od vrtca do fakultetnega
tehniškega študija : 14. mednarodni znanstveni posvet, [23.-25. april 2014, Portorož,
Slovenia] : zbornik prispevkov. Ljubljana: Somaru, 2014, str. 24. [COBISS.SI-ID 710646]
3. TONKOVIČ-PRIJANOVIČ, Marica, KOSEC, Ladislav, NAGODE, Aleš. Microstructural
changes during the welding process of tool steel. V: MAMUZIĆ, Ilija (ur.). Materials and
metallurgy : summaries of abstract = Materiali i metalurgija : zbornik sažetaka,
(Metalurgija, ISSN 0543-5846, vol. 53, no. 3). Šibenik: Croatian Metallurgical Society: =
Hrvatsko metalurško društvo, 2014, str. 402. [COBISS.SI-ID 1464415]
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4. TONKOVIČ-PRIJANOVIČ, Marica, KOSEC, Ladislav. Mikrostrukturne spremembe
karbidov med navarjanjem z lasrjem in mikroplazmo. V: Dan varilne tehnike 2014, Novo
mesto, 11. september 2014. POLAJNAR, Ivan (ur.), SUBAN, Marjan (ur.). Avtomatizacija
in robotizacija v varilni tehniki : zbornik predavanj. Novo mesto: Šolski center, 2014, str.
123-126, ilustr. [COBISS.SI-ID 691446]
5. BIZJAK, Gregor, HUMAR, Matjaž, TONKOVIČ-PRIJANOVIČ, Marica. Varjenje pod
praškom z različnimi dodajnimi materiali. V: Dan varilne tehnike 2014, Novo mesto, 11.
september 2014. POLAJNAR, Ivan (ur.), SUBAN, Marjan (ur.). Avtomatizacija in
robotizacija v varilni tehniki : zbornik predavanj. Novo mesto: Šolski center, 2014, str.
133-138, ilustr. [COBISS.SI-ID 779254]
dr. Sašo Murtič, viš. pred.
1. MURTIČ, Sašo. Iskanje poslovne odličnosti v transportni dejavnosti. Transport, ISSN
1580-4488, 2013, letn. 13, št. 9, str. 36-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 23458871]
2. MURTIČ, Sašo. Prometna signalizacija in predpisi EU. Transport, ISSN 1580-4488,
2013/2014, letn. 14, št. 12/1, str. 17. [COBISS.SI-ID 23459383]
3. MURTIČ, Sašo. Stavka vpliva na transportno dejavnost. Transport, ISSN 1580-4488,
2013, letn. 13, št. 6, str. 11. [COBISS.SI-ID 23459127]
mag. Marina Štros Bračko, viš. pred.
1. ŠTROS-BRAČKO, Marina. Skripta za prvi tuj jezik I. [Celje: Fakulteta za komercialne in
poslovne
vede,
2013].
http://dmoodle.fkpv.si/mod/resource/view.php?id=3302.
[COBISS.SI-ID 10633812]
2. ŠTROS-BRAČKO, Marina. Tourism : level 2. [Celje: Fakulteta za komercialne in
poslovne
vede,
2013].
http://dmoodle.fkpv.si/mod/resource/view.php?id=3505.
[COBISS.SI-ID 10632788]
mag. Silvo Lah, viš. pred.
1. BRCAR, Franc, LAH, Silvo. Outsourcing vzdrževanja - trenutno stanje in trend razvoja v
slovenskih gospodarskih službah. Vzdrževalec, ISSN 1318-2625, jun.-avg. 2013, št.
153/154, str. 20-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 2048222466]
mag. Marino Medeot, pred.
1. MOŠKON, Miha, NOVAK, Štefan, MEDEOT, Marino, LEBAR BAJEC, Iztok, ZIMIC,
Nikolaj, MRAZ, Miha. Solving the logistic problems with optimal resource assignment
using fuzzy logic methods. Journal of advanced transportation, ISSN 0197-6729, June
2013,
vol.
47,
no.
4,
str.
447-460,
ilustr.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/atr.173/abstract,
doi:
10.1002/atr.173.
[COBISS.SI-ID 8198740]
Primož Mihelič, mag., pred.
1. MIHELIČ, Primož. Predavanja iz predmeta reinženiring in inovacije : (VS). Novo mesto:
Fakulteta za idustrijski inženiring Novo mesto, 2013. 255 str., ilustr. http://www.finiunm.si. [COBISS.SI-ID 390902]
mag. Miran Šiško, pred.
1. ŠIŠKO, Miran. Delovišče vitke proizvodnje v podjetju Revoz. 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, 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 771318]
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mag. Milan Šturm, pred.
1. MAZEJ, Mitja, MUHIČ, Simon, ŠTURM, Milan, NOVAK, Peter. Low exergy thermal
barrier system for indirect heating and cooling of residential buildings. V: ANDRASSY,
Mladen (ur.). Interklima 2013 : [zbornik sažetaka]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu,
Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2013, str. 18. [COBISS.SI-ID 513642103]
2. MAZEJ, Mitja, MUHIČ, Simon, ŠTURM, Milan, NOVAK, Peter. Low exergy thermal
barrier system for indirect heating and cooling of residential buildings. V: ANDRASSY,
Mladen (ur.). Interklima 2013 : [zbornik radova]. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet
strojarstva i brodogradnje, 2013, [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513640055]
3. CERAR, Janko (lastnik avtorskih pravic, avtor), NOVAK, Peter, NOVAK, Peter, ŠTURM,
Milan. Metoda daljinske kontrole skladnosti registracije vozila z identifikacijo vozila =
Distant control method of vehicle registration and vehicle identification consistency :
patent SI 23960 A, datum objave 28. 06. 2013 : št. prijave 201100460, datum vložitve
prijave 10. 12. 2011 : razvrstitev po mednarodni klasifikaciji patentov G06K 7/00.
Ljubljana: RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za intelektualno
lastnino, 2013. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513681783]
4. MUHIČ, Simon, ŠTURM, Milan, MAZEJ, Mitja. Numerical and experimental validation
of low exergy system for heating and cooling of residential buildings. International journal
of engineering and advanced technology, ISSN 2249-8958, jun. 2013, vol. 2, iss. 5, str.
345-351. http://www.ijeat.org/attachments/File/v2i5/E1869062513.pdf. [COBISS.SI-ID
513663863]
5. CERAR, Janko (avtor, lastnik avtorskih pravic), NOVAK, Peter, NOVAK, Peter,
ŠKARJA, Metod, ŠTURM, Milan. Postopek in oprema za kontrolirano zbiranje in
ločevanje komunalnih odpadkov = Process and equipment for controlled urban waste
collection and separation : patent SI 23945 A, datum objave 28. 06. 2013 : št. prijave
201100468, datum vložitve prijave 15. 12. 2011 : razvrstitev po mednarodni klasifikaciji
patentov B09B 5/00. Ljubljana: RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad
RS za intelektualno lastnino, 2013. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513681527]
6. MUHIČ, Simon, STRNAD, Simon, BRLEK, Simon, MAZEJ, Mitja, ŠTURM, Milan.
Razširjeni energetski pregled OŠ Stična, podružnične šole Stična : poročilo št. P002-13SM. Ivančna Gorica: SimTec, Dr. Simon Muhič, s. p., 2013. 143 str., graf. prikazi.
[COBISS.SI-ID 514043255]
7. MUHIČ, Simon, STRNAD, Simon, BRLEK, Simon, MAZEJ, Mitja, ŠTURM, Milan.
Razširjeni energetski pregled OŠ Stična, podružnične šole Višnja Gora : poročilo št. P00113-SM. Ivančna Gorica: SimTec, Dr. Simon Muhič, s. p., 2013. 156 str., graf. prikazi.
[COBISS.SI-ID 514042999]
8. ŠTURM, Milan, KUŽNIK, Aleš, MUHIČ, Simon (avtor, vodja projekta). Študija možnih
izboljšav za preglednost in prijaznost katalogov izdelkov : končno poročilo : [verzija 0.3].
Novo mesto: Visoka šola za tehnologije in sisteme, 2013. 34 str., ilustr. [COBISS.SI-ID
513767031]
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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).
V študijskem letu 2013/2014 je fakulteta izvedla naslednje aktivnosti:
V študijskem letu 2013/2014 je fakulteta pridobila Erasmus univerzitetno listino novega
Erasmus Charterja (ECHE) za programsko obdobje 2014-2020 št. 266601-LA-1-2014-1-SIE4AKA1-ECHE (obvestilo dne 11. 12. 2013), pripravila vsebino spletne strani v angleškem
jeziku ter registrirala Fakulteto za industrijski inženiring Novo mesto na portalu za udeležence
(23. 12. 2013) in tako pridobila PIC kodo (št. 949406319).
Na podlagi nove ECHE listine je fakulteta marca 2014 poslala sklic za iskanje partnerjev
preko omrežja Erasmus+ (Slovenia ERAplus Partner search). Na podlagi prejetih prošenj k
podpisu med-institucionalnega sporazuma, je fakulteta sklenila sporazum s tremi partnerji na
podlagi:
strategije fakultete,
sorodnosti programov in
stopnje izvajanje študijskih programov.
V mesecu marcu 2014 je bila podpisana pogodba z Universita' Telematica Internazionale
Uninettuno iz Italije in v mesecu juliju 2014 z Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti
nad Labem iz Češke Republike in Universidade da Coruna iz Španije.
V novem programu Erasmus+ je fakulteta prejela nova sredstva (Sporazum o dodelitvi
dotacije za projekt v okviru programa Erasmus+, številka sporazuma: 14-103-000077,
obvestilo prejeto dne 01. 09. 2014), ki so namenjena mednarodni mobilnosti za terciarno
izobraževanje in sicer za 1 udeleženca za namen mobilnosti osebja z namenom poučevanja
med programskimi državami v trajanju 5 dni in za 1 udeleženca za namen študentske
mobilnosti z namenom študija med programskimi državami v trajanje 3 mesece. Obdobje
upravičenosti mobilnosti in izdatkov poteka od (vključno) 01. 06. 2014 do (vključno)
31. 05. 2016. Razpis k pozivu mobilnosti (dne 10. 07. 2014) je bil objavljen na spletni strani
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fakultete, socialnih omrežjih in na oglasni deski fakultete ter preko epošte posredovan
študentom in članom akademskega zbora.

3.7.2 Predvideni ukrepi na področju mednarodnega sodelovanja
Tabela 13: Predvideni ukrepi v študijskem letu 2014/2015 na področju mednarodnega
sodelovanja

3.8

Št.

UKREPI

ODGOVORNA
OSEBA

ROK

1

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

prodekan za
mednarodno
sodelovanje

02. 02. 2015

2

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

Erasmus
koordinator

30. 01. 2015

3

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

prodekan za
mednarodno
sodelovanje

10. 04. 2015

4

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

prodekan za
mednarodno
sodelovanje

10. 04. 2015

VPIS TUJIH ŠTUDENTOV

Fakulteta izvaja izredno obliko študija. V študijskem letu 2013/2014 ni bilo vpisanih tujih
študentov.

3.9 VKLJUČEVANJE IZSLEDKOV ZNANSTVENO
RAZISKOVALNEGA IN STROKOVNEGA DELA V IZOBRAŽEVANJE
Fakulteta je v študijskem letu 2013/2014 vključevala izsledke znanstveno raziskovalnega in
strokovnega dela v izobraževanje s sprotnim prenavljanjem in aktualizacijo učnih vsebin in
objavo na spletni strani.
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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.
Arex d.o.o., Šentjernej
Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Nova Gorica
Ferročrtalič d.o.o.
GOPACK d.o.o. Nova Gorica, Solkan
Gospodarska zbornica Posavje
Iskra Avtoelektrika d.d., Šempeter pri Gorici
Kolpa d.d. Metlika
Komunala Novo mesto d.o.o.
Kovinoplastika Lož d.d., Stari trg pri Ložu
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdoviščina
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.
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 145 vpisanih je bilo v študijskem letu 2013/201 zaposlenih 113).

3.11 POSODABLJANJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV NA PODLAGI
DOSEŽENIH UČNIH IZIDOV IN KOMPETENC DIPLOMANTOV
Prve diplomske listine je fakulteta podelila v decembru 2014 in posledično v študijskem letu
2013/2014 ni bilo mogoče posodabljanje študijskih programov na podlagi rezultatov anket za
diplomante in rezultatov anket o veščinah in kompetencah za delodajalce.
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Vsebina študijskega programa se posodablja, dopolnjuje in sledi zahtevam trga v segmentih
študijskega programa v učnih načrtih.

3.12 SPREMLJANJE NAPREDOVANJA ŠTUDENTOV PO
ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH
Fakulteta redno spremlja napredovanje študentov po študijskih programih.
V študijskem letu 2013/2014 je bilo skupno vpisanih 145 študentov, od tega 53 absolventov.
V 1. letnik je bilo vpisanih 15 študentov ter 1 študent, ki je ponavljal letnik. V 2. letnik je bilo
vpisanih 53 študentov, od tega se je na novo vpisalo 29 študentov ter 7 študentov, ki so
ponavljali letnik. Iz 1. v 2. letnik je napredovalo 62,5 % študentov, pri čemer se je 1 študent
izpisal, 2 študenta sta napredovala v višji letnik že tekom študijskega leta (hitrejše
napredovanje), medtem ko 2 študenta nista izpolnila pogojev za napredovanje v višji letnik. Iz
2. v 3. letnik je napredovalo 83,64 % študentov, pri čemer sta se 2 študenta izpisala, 4
študentje pa so napredovali v 3. letnik tekom študijskega leta (hitrejše napredovanje). V
3. letnik je bilo vpisanih 23 študentov.

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
prav tako javno objavljeno ter v Samoevalvacijskem poročilu. (http://www.finiunm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/)
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/)
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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 študijskem letu 2013/2014, 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, Univerrsita Telematica Internazionale Uninettuno, Italija in The
University of J. E. Purkyne in Usti nad Lebem, Faculty of Production Technology and
Managament, Češka.
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 in
posledično v študijskem letu 2013/2014 ni bilo mogoče posodabljanje študijskih
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.
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3.13.2 Predvideni ukrepi

Tabela 14: Ukrepi v študijskem letu 2014/2015
Št. UKREPI

ODGOVORNA ROK
OSEBA

1

strategija za obdobje od 2016 – 2021;

dekan

30. 09. 2015

2

prenova in aktualizacijo učnih vsebin v
učnih načrtih;

dekan
prodekan za
izobraževanje

30. 09. 2015

3

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

dekan
prodekan za
izobraževanje

30. 09. 2015

4

ustanovitev notranje organizacijske enote
Alumni kluba FINI Novo mesto*;

dekan

06. 03. 2015

5

ustanovitev notranje organizacijske enote
Kariernega centra FINI Novo mesto*;

dekan

31. 03. 2015

6

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

dekan

2014/2015

7

spodbujanje mednarodne izmenjave
visokošolskih učiteljev in strokovnih
sodelavcev;

dekan
prodekan za
mednarodno
sodelovanje

2014/2015

8

spodbujanje mednarodne izmenjave
študentov;

dekan
prodekan za
mednarodno
sodelovanje
vodja referata
Erasmus
koordinator
visokošolski
učitelji in
sodelavci

2014/2015

9

krepitev službe za mednarodno izmenjavo in
evropske projekte;

dekan,
prodekan za
mednarodno
sodelovanje
Erasmus
koordinator

30. 09. 2015
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10

pridobitev novih sredstev iz sredstev Ključne dekan
aktivnosti 1 (KA1) Erasmus+;
prodekan za
mednarodno
sodelovanje
Erasmus
koordinator

04. 03. 2015

11

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

dekan
prodekan za
mednarodno
sodelovanje,
vodja referata
Erasmus
koordinator

01. 07. 2015

12

končna poročila za realizacijo projektov
Erasmus+;

prodekan za
mednarodno
sodelovanje
Erasmus
koordinator

rok Cmepius

13

pridobivanje novih partnerskih
univerz/fakultet;

dekan
prodekan za
mednarodno
sodelovanje
Erasmus
koordinator

2014/2015

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

04. 03. 2015
(KA1)
30. 03. 2015
(KA2)

15

usklajevanje znanstveno raziskovalnega dela
in mednarodne dejavnosti;

dekan
prodekan za
znanstveno
raziskovalno
delo

2014/2015

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. 09. 2015

18

izdajanje znanstvene revije s področja

dekan

30. 06. 2015
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industrijskega inženiringa;

prodekan za
znanstveno
raziskovalno
delo

19

organizacija znanstvene konference;

dekan
prodekan za
znanstveno
raziskovalno
delo

30. 09. 2015

20

raziskovalna skupina;

dekan
prodekan za
znanstveno
raziskovalno
delo

30. 04. 2015

21

imenovanje novega predstojnika Inštituta;

dekan

30. 12. 2015

22

redefiniranje habilitacijskih področij;

dekan

30. 12. 2015

23

redefiniranje kateder in imenovanje novih
predstojnikov.

dekan

30. 12. 2015

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

Kot je razvidno iz zgornje tabele so predvideni naslednji ukrepi v študijskem letu 2014/2015:
priprava strategija za obdobje od 2016 – 2021;
prenova in aktualizacijo učnih vsebin v učnih načrtih;
prenova študijskega programa Inženiring in vozila skladno z doseženimi učnimi izidi
študentov in kompetencami diplomantov;
ustanovitev notranje organizacijske enote Alumni kluba FINI Novo mesto, ki bo
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 (fakulteta je v decembru 2014 podelila
diplomske listine prvi generaciji diplomantov);
ustanovitev notranje organizacijske enote Kariernega centra FINI Novo mesto, ki bo
namenjena svetovanju, informiranju in ozaveščanju študentov, diplomantov,
visokošolskih učiteljev in zaposlenih 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;
sprejem novih oziroma sprejem spremembe in dopolnitev internih pravnih aktov;
spodbujanje mednarodne izmenjave visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev;
spodbujanje mednarodne izmenjave študentov;
krepitev službe za mednarodno izmenjavo in evropske projekte;
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pridobitev novih sredstev iz sredstev Ključne aktivnosti 1 (KA1) Erasmus+, katerega
rok oddaje je 04. 03. 2015;
realizacija mobilnosti v okviru razpisa programa Erasmus skladno z rezultati internega
razpisa, in sicer:
a) Študenti:
- študij v tujini: 1 študenta/študentki
- praksa v tujini): 0 študenta/študentki
b) Predavatelji in zaposleni:
- predavanja na tuji univerzi: 1 udeleženci
- usposabljanje na tuji univerzi): 0 udeleženca.
priprava dokumentacije za sprejem tujih študentov na fakulteto in asistenca
prijavljenim/sprejetim tujim študentom pred prihodom, v času bivanja v Sloveniji in
po vrnitvi v domovino - priprava zajema oblikovanje informativnih vsebin v
angleščini za spletno stran fakultete, oblikovanje prijavnic za tuje študente ter vso
potrebno korespondenco s partnerskimi inštitucijami, koordinatorji in udeleženci;
priprava končnih poročil za realizirane projekte in vmesnih poročil za projekte v
izvajanju skladno z določili programa Erasmus;
pridobivanje novih partnerskih univerz/fakultet za Erasmus mobilnost in ostale
Erasmus programe;
organizacija informativnih sestankov za udeležbo v programu Erasmus ter
individualne konzultacije za izbrane kandidate;
udeležba na seminarjih in sestankih za Erasmus koordinatorje (3-5) ter tematskih
konferencah, ki jih organizira CMEPIUS;
pridobivanje dodatnih sredstev za študente na mobilnosti (javni skladi);
nudenje pomoči pri jezikovni podpori (OLS) za študente, ki odhajajo na mobilnost;
prijave na razpis v okviru Erasms+ Ključna Aktivnost 1 (KA1) in Erasmus+ Ključna
Aktivnost 2 (KA2), kot partnerji v projektu;
vodenje dokumentacije v učnem orodju (Mobility Tool), jezikovnem portalu (OLS) in
portal za udeležence (Participants Portal);
usklajevanje znanstveno raziskovalnega dela in mednarodne dejavnosti;
krepitev povezav z gospodarskimi subjekti na področju aplikativnih projektov;
vzpostavitev sistema za spodbujanje znanstveno raziskovalnega dela (osebni letni
delovni načrt) ter redefiniranje habilitacijskih področij;
ustvarjanje pogojev za izdajanje znanstvene revije s področja industrijskega
inženiringa;
organiziranje znanstvenih konferenc;
formiranje raziskovalnih skupin in imenovanje novega predstojnika inštituta.
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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 15: Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci v študijskem letu 2013/2014

Vrsta
Redni
sodelovanja profesor
Redno
zaposleni
Pogodbeni
sodelavci
SKUPAJ

Izredni Docent
profesor

Višji
predavatelj

0,2

0,2

Predavatelj

Asistent

1,25

0,26

1,19

1,15

1,0

0,08

1,25

0,26

1,39

1,35

1,0

0,08

V študijskem letu 2013/2014 je procesu delovanja fakultete sodelovalo skupaj 19
visokošolskih učiteljev in sodelavcev v skupnem obsegu 5,33 FTE. Na podlagi pogodbe o
zaposlitvi jih sta sodelovala 2 visokošolska učitelja (0,4 FTE). Na podlagi avtorskih in
podjemnih pogodb je sodelovalo skupaj 17 (4,93 FTE) visokošolskih učiteljev in sodelavcev).
Od skupnega števila visokošolskih učiteljev in sodelavcev je bilo 7 upokojenih, vsi
raziskovalno aktivni.
Ob upoštevanju števila vpisanih študentov (145 študentov) je bilo razmerje med
visokošolskimi učitelji in sodelavci in študenti 7,6 študenta na enega visokošolskega učitelja
in sodelavca, ob upoštevanju FTE pa 27,2 študenta/FTE.
Fakulteta je v študijskem letu 2013/2014 izvajala le visokošolski strokovni program
Inženiring in vozila v obliki izrednega študija, zaradi česar je težko realizirati 100 %
zaposlitev posameznih visokošolskih učiteljev in sodelavcev. V študijskem letu 2013/2014 je
fakulteta objavila razpis. Iz razgovora s kandidati je bilo razvidno, da niso zainteresirani za
zaposlitev s krajšim delovnim časom.
Z redno zaposlenimi visokošolskimi učitelji in sodelavci ima fakultete sklenjene pogodbe o
zaposlitvi ter z sodelujočimi visošolskimi 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 za sodelujoče
visokošolske učitelje in strokovne sodelavce).
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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
2013/2014. 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.
Tabela 16: Člani Senata fakultete iz vrst članov Akademskega zbora in zastopanost področij v
študijskem letu 2013/2014
Člani
prof. dr. Anton Jezernik – dekan

Področje izvolitve v naziv
Računalništvo in konstruiranje z
računalnikom
Inženirski materiali

doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič –
prodekanja za ZRD
doc. dr. Tomaž Savšek – prodekan za
izobraževanje in kakovost
izr. prof. dr. Boris Bukovec
prof. dr. Mihael Japelj
prof. dr. Ante Pavič

Avtomobilizem in konstruiranje
Menedžment
Organska kemijska tehnologija
Obrada odvajanjem čestica
Alati i naprave
Elektromehanski sistemi
Ekonomika in organizacija
Menedžment proizvodnje
Mehanika
Organizacija in menedžment
Poslovna informatika

prof. dr. Rudolf Pušenjak
mag. Vera Smodej
mag. Miran Šiško
prof. dr. Maks Oblak – dekan
doc. dr. Ljupčo Krstov

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
2013/2014, so imeli veljavno izvolitev oziroma so bili v postopku izvolitve.
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V študijskem letu 2013/2014 je fakulteta vodila tri postopke za izvolitve v nazive, enega je
zaključila, ostale pa prenesla v reševanje v študijsko leto 2014/2015.
Skupno število SICRIS točke (Z1+Z2) članov Akademskega zbora v zadnjem petletnem
obdobju je znašalo 2023,15 oz. v povprečju 65,27 na člana Akademskega zbora. Največ
SICRIS točk imajo člani akademskega zbora iz habilitacijskih področij procesna tehnika,
materiali in tehnologije, kemija, matematika, organizacija, elektromehanski sistemi
in dinamika konstrukcije.

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 in izobraževalne
in znanstveno raziskovalne dejavnosti fakultete in so definirane v Aktu o organiziranosti in
sistemizaciji delovnih mest.
Tabela 17: Strokovno, upravni in tehnični sodelavci v študijskem letu 2013/2014
Delovno mesto

Redno zaposleni

direktor
dekan
vodja referata
strokovni sodelavec v referatu
informatik

Pogodbeni sodelavci

0,20
0,20
0,50
1,00
0,2

računovodja
vodja knjižnice
SKUPAJ:

2,10

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.
Fakulteta je v študijskem letu 2013/2014 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,
računovodja, knjižničar). Z navedenimi upravnimi in tehničnimi delavci je fakulteta sklenila
podjemne pogodbe.
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Študijski program se je v študijskem letu 2013/2014 izvajal v skladu z akreditiranim
študijskim programom z izvedenimi manjšimi spremembami, skladno z merili NAKVIS.

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 za sodelujoče visokošolske učitelje in strokovne sodelavce).
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 2013/2014 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 Predvideni ukrepi
Tabela 18: Predvideni ukrepi v študijskem letu 2014/2015

Št.

UKREPI

ODGOVORNA
OSEBA

ROK

1

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

dekan

05. 01. 2015

2

zmanjšanje števila upokojenih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev,

dekan

30. 09. 2015

3

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

dekan

30. 09. 2015

4

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

dekan

2014/2015

5

spodbujanje usposabljanja strokovnega osebja dekan
in posodabljanja pedagoškega dela preko prodekan za
izmenjave in dodatnega usposabljanja;
mednarodno
sodelovanje

2014/2015

6

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

dekan

2014/2015

7

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

dekan

30. 09. 2015
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5

ŠTUDENTI

Organ študentov fakultete je Študentski svet, ki je bil izvoljen na volitvah 18. 10. 2013. 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 19: Število študentov v organih upravljanja

Organi upravljanja

2012/2013

2013/2014

Število študentov v Upravnem odboru
Število študentov v Senatu
Število študentov v Akademskem
zboru
Število študentov v komisijah
Število študentov v Študentskem svetu

1
2
5

1
2
5

2
7

2
7

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 študijski 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 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 oglasnih desk, spletne strani in
socialnih omrežij, SMS sporočil in preko predstavnikov študentov.
Vsem študentom fakulteta zagotovljeni 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 svojih diplomantov.
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.
Fakulteta je v študijskem letu 2013/2014, v decembru 2013, pridobila Erasmus Standard
University Charter in s tem izpolnila pogoje za realizacijo izmenjave študentov v študijskem
letu 2014/2015. V študijskem letu 2013/2014 so bili podpisani bilateralni sporazumi z
naslednjimi visokošolskimi inštitucijami v EU za mobilnost zaposlenih in visokošolskih
učiteljev:
Universidade da Coruña, Španija
Univerrsita Telematica Internazionale Uninettuno, Italija
The University of J. E. Purkyne in Usti nad Lebem, Faculty of Production Technology
and Managament, Češka
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 tri 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 študijskim
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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 obdobju od leta 2011 do 2014 se je izpisalo skupno 7 študentov.
Fakulteta v študijskem letu 2013/2014 ni izvajala univerzitetnega študijskega programa Inženiring in vozila.
Tabela 20: Vpis in prehodnost študentov posamezne generacije
Generacija 2011/2012
Vpisani v 1. letnik
Napredovali v 2. letnik
Vpisani v 2. letnik (vpis po Merilih za prehode)
Napredovali v 3. letnik
Diplomanti

Generacija 2012/2013

fk

fk%

fk

fk%

14
11
58
63
15

100 %
78,6 %
100 %
87,5 %
20,8 %

18
16
24
36
3

100 %
88,9 %
100 %
85,7 %
7,1 %

Generacija 2013/2014
fk
fk%
15
100 %
7
46,7 %
29
100 %
32
72,7 %

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. Razvidno je, da je delež prvič vpisanih moških za vse preučevane generacije več kot 90 %.
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Tabela 21: Razporeditev študentov po spolu za posamezna študijska leta

Spol/Leto

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Moški

fk
69

fk%
95,83

fk
38

fk%
90,48

fk
41

fk%
93,18

Ženski

3

4,17

4

9,52

3

6,82

SKUPAJ

72

42

44

V študijskem letu 2011/2012 je bilo več kot 66 % novovpisanih študentov, večina iz Mestne
občine Novo mesto in okoliških občin JV regije. Delež novovpisanih študentov iz Mestne
občine Novo mesto in okoliških občin se je v študijskem letu 2013/2013 v primerjavi s
preteklim študijskim povečal za dodatnih 15 %. V študijskem letu 2013/2014 se je delež
novovpisanih študentov iz Mestne občine Novo mesto in okoliških občin prepolovil, ostalih
67 % novovpisanih študentov prihaja iz občin na Gorenjskem ter občin na Primorskem.

Tabela 22: Razporeditev študentov po občini bivanja
Razporeditev študentov po občini bivanja
Občina\Leto
2011/2012
2012/2013
fk
fk%
fk
fk%
Ajdovščina
2
2,8%
1
2,4%
Bistrica ob Sotli
1
1,4%
0
0%
Bled
2
2,8%
0
0%
Brežice
2
2,8%
4
9,5%
Cerklje na Gorenjskem
0
0%
0
0%
Cerknica
1
1,4%
0
0%
Cerkno
1
1,4%
0
0%
Črnomelj
1
1,4%
0
0%
Domžale
0
0%
0
0%
Gorenja vas - Poljane
0
0%
0
0%
Gorje
Gornja Radgona
Grosuplje
Hrastnik
Ivančna Gorica
Izola
Kamnik
Kočevje
Komen
Koper

0
0
0
1
6
2
1
1
0
2

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

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

2013/2014
fk
fk%
1
2,3%
0
0%
0
0%
2
4,5%
0
0%
0
0%
1
2,3%
0
0%
1
2,3%
3
6,8%
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0

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

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
Trebelno-Mokronog
Trbovlje
Trebnje
Velike Lašče
Vipava
Zagorje ob Savi
Železniki
Žiri
Žužemberk
Skupaj

0
0
4
2
2
0
1
0
1
1
1
23
0
0
0
2
0
1
0
0
0
1
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
3
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0%
0%
5,5%
2,8%
2,8%
0%
1,4%
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%
1,4%
0%
0%
1,4%
1,4%
1,4%
0%
0%
0%
4,1%
100%

1
0
3
0
0
0
1
3
0
0
1
8
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
3
42

2,4%
0%
7,1%
0%
0%
0%
2,4%
7,1%
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%
2,4%
0%
0%
0%
2,4%
2,4%
2,4%
7,1%
100%

0
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
5
4
1
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
3
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
4
4
0
44

0%
2,3%
2,3%
0%
2,3%
2,3%
2,3%
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%
2,3%
0%
0%
0%
2,3%
9,0%
9,0%
0%
100%

V primerjavi s študijskim letom 2011/2012 in 2012/2013 se je v letu 2013/2014 v prvi letnik
visokošolskega programa vpisalo manj študentov s poklicno maturo kot tistih s klasično
maturo, medtem ko se je delež vpisanih s klasično maturo iz leta v leto povečuje. Iz Tabele 23
in Tabele 24 je razvidno, da je bil delež vpisanih na fakulteto v vseh treh gledanih obdobjih
večji na podlagi vpisa po Merilih za prehode.
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Tabela 23: Zaključena oblika srednješolskega izobraževanja
Način zaključka srednje šole
Način\Leto

Matura
Poklicna matura
Skupaj

2011/2012

2012/2013

2013/2014

fk

fk%

fk

fk%

fk

fk%

3
9
12

25,0
75,0

4
14
18

22,2
77,8

5
10
15

33,3
66,7

Tabela 24: Število študentov z višješolska diploma
Višješolska diploma
Način\Leto

5.1

2011/2012

2012/2013

2013/2014

fk

fk%

fk

fk%

fk

fk%

Višje šolska diploma

60

83,33

24

57,14

29

65,91

Skupaj

60

24

29

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
zapisnikov KŠŠZ) in svetovalne storitve, povezane z vpisom, in 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, oglasnih desk in socialnih omrežij.

3.

Fakulteta je v decembru 2013 pridobila Erasmus Standard University Charter in s tem
izpolnila pogoje za realizacijo izmenjave študentov v študijskem letu 2014/2015. V
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študijskem letu 2013/2014 je pred pridobitvijo Erasmus Standar University Charter
pripravila vse potrebne podlage za pomoč pri izmenjavah študentov.
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 (145) je bilo razmerje med visokošolskimi učitelji in sodelavci in študenti 7,6
študentov na visokošolskega učitelja in sodelavca, ob upoštevanju FTE pa 27,2
študenta/FTE.

6.

Študenti sodelujejo pri vrednotenju in posodabljanju izvajanja študijskih programov
posredno preko študentskih anket in neposredno s sodelovanjem v organih upravljanja
in komisijah Senata.

7.

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 18. 10. 2013. 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-knjiga pritožb in pohval, ki je
namenjena predvsem študentom fakultete pa tudi drugim deležnikom.

8.

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.

9.

Fakulteta študentom poklicno svetuje in jih obvešča o zaposljivosti svojih diplomantov.
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 in jih obvešča o možni zaposljivosti svojih diplomantov.

10.

Fakulteta spodbuja študente k pripravi plana in izvedbi obštudijskih dejavnosti, katere
tudi finančno podpira. Nekatere obštudijske dejavnosti se izvajajo tradicionalno v okolju
v sodelovanju s Konzorcijem UNM (drugi visokošolski zavodi v regiji) z namenom tudi
promocije fakultete in aktivnosti študentov.
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11.

Fakulteta spremlja obremenitev 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 Predvideni ukrepi
Tabela 25: Predvideni ukrepi v študijskem letu 2014/2015

Št.

UKREPI

ODGOVORNA
OSEBA

ROK

1

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

dekan

24. 04. 2015

2

aktivna pomoč študentom za določitev in
realizacijo smernic za obštudijske
dejavnost.

dekan
prodekan

2014/2015
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6

MATERIALNI POGOJI

6.1 PROSTORI IN OPREMA
Fakulteta nima premoženja v obliki nepremičnin, deluje v najetih (pogodba o uporabi
poslovnih prostorov) prostorih Šolskega centra Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo
mesto, ki je eden od dveh soustanoviteljic FINI Novo mesto. Po Pogodbi o uporabi prostorov
fakulteta uporablja prostore, v katerih se nahajajo:
referat za študente,
strokovne službe,
kabinet za dekana,
kabinet za profesorje,
sejna soba in
sanitarije.
Za potrebe izvajanja izobraževalne dejavnosti fakulteta uporablja prostore, v katerih se
nahajajo:
velika predavalnica št. 251, ki sprejme 132 študentov,
predavalnica št. 255, ki sprejme 32 študentov,
predavalnica št. 254, ki sprejme 32 študentov,
računalniška učilnica št. N1, ki sprejme 16 študentov,
računalniška učilnica št. DE9, ki sprejme 20 študentov,
računalniška učilnica št. 212, ki sprejme 16 študentov,
učilnica št. 209, ki sprejme 32 študentov,
učilnica št. 213, ki sprejme 32 študentov,
učilnica št. 215, ki sprejme 32 študentov,
učilnica št. 219, ki sprejme 32 študentov,
knjižnica in
čitalnica.
Vsi prostori za izvedbo programa so opremljeni s sodobno učno tehnologijo in laboratorijsko
opremo.

6.2 KNJIŽNICA
6.2.1 Splošni podatki o knjižnici
V študijskem letu 2013/2014 je vzpostavljeno delovanje knjižnice fakultete, ki je vključena v
omrežje COBISS in IZUM, prav tako je urejen dostop do elektronskih baz podatkov.
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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. V študijskem
letu 2013/2014 je postala 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 2013/2014 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.

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 in obsega 344 enot monografskih
publikacij (vključno z diplomskimi nalogami) in 4 serijske tiskane publikacije (časopisov in
revij).
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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
SpringerLink - služi za iskanje znanstvene in strokovne literature iz področij
biomedicine, naravoslovja, medicine, fizike, matematike, informatike, humanistike in
ekonomije Obsega bibliografske podatke z abstrakti in besedila člankov iz preko 1800
naslovov znanstvenih časopisov. Vključuje naslove založnika Springer in Kluwer
Academic Publishers.
ProQuest - omogoča ločeno ali hkratno iskanje po bazah podatkov ProQuest Central in
ProQuest Dissertations and Theses - A&I. Članke v polnem besedilu lahko online
pregledamo, tiskamo ali si jih pošljemo po elektronski pošti.
Scopus - je multidisciplinarna bibliografska zbirka s citatnim indeksom, ki jo gradi
največji založnik mednarodne znanstvene literature Elsevier B.V. Scopus trenutno
zajema vsebino 21.750 naslovov revij (od teh 20.698 recenziranih ter 2.800
odprtodostopnih) preko 5.000 založnikov in vsebuje več kot 51 milijonov
bibliografskih zapisov (30.3 milijonov z referencami za obdobje po l. 1995 (84 % z
izvlečki) ter 21.3 milijonov za obdobje med 1823-1995). Scopus vsebuje še prispevke
iz 389 serij znanstvenih monografij, 12.000 knjig ter 5.5 milijonov prispevkov s
posvetovanj. Iskanje vključuje tudi 25.2 milijona patentov petih patentnih uradov (US
Patent & Trademark Office, European Patent Office, Japan Patent Office, World
Intellectual Property Organization in UK Intellectual Property Office). Omogoča
izbirno in ukazno iskanje, iskanje avtorjev in referenc ter več načinov omejevanja
števila oz. analize rezultatov iskanja in načina razvrščanja izpisanih dokumentov. Prav
tako omogoča povezave iz bibliografskega zapisa na celotno besedilo dokumentov,
izvoz rezultatov iskanja v orodja za urejanje bibliografij (Mendeley, RefWorks in
EndNote), nastavitve obveščanja o novostih (po e-pošti, RSS ali HTML feed). Nudi
tudi različna orodja za analizo citiranosti avtorjev (h-indeks) ali dokumentov,
odmevnosti revij (alternativna kazalnika SNIP in SJR) ali celih inštitucij. Zapisi iz
Scopusa so indeksirani v globalnih indeksih orodij za odkrivanje informacij kot so
EBSCO EDS, Primo ali Summon. Zbirka se dopolnjuje tedensko.
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
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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 ŠC Nm
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 študijskem letu 2013/2014 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
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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;
ArnesAAI omogoča boljše varovanje osebnih podatkov, saj se obdelava izvaja na
organizaciji in ne pri ponudniku spletnih storitev;
svojim uporabnikom omogoča enostavnejši dostop do storitev pri izmenjavah in
sodelovanju na mednarodnih projektih;
iste identitete je mogoče uporabiti 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 sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca Novo
mesto od 08. 03. 2010. V študijskem letu 2013/2014 je fakulteta 01. 09. 2014 sklenila dodaten
sporazum s Knjižnico Mirana Jarca, na podlagi katerega sta fakulteta in knjižnica zagotovili
vsem študentom fakultete brezplačen vpis v članstvo knjižnice ter študentom, zaposlenim in
drugim udeležencem izobraževanja zagotovili nemoten dostop do informacijskih virov,
knjižničnega oz. študijskega gradiva, s katerim razpolaga knjižnica. V skladu s pogodbo bodo
strokovni sodelavci pogodbenih strank medsebojno sodelovali pri sprejemanju knjižničnega
razvoja in izobraževanja ter skrbeli za nemoteno medsebojno informacijsko dejavnost.

6.3 INFORMATIZACIJA
Fakulteta je imela v študijskem letu 2013/2014 na razpolago tri računalniške učilnice, 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.

6.4 FINANCIRANJE
Fakulteta izvaja le izredno obliko študija in ne pridobiva virov financiranja iz proračunskih
sredstev na podlagi koncesijske pogodbe.
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je nastala na pobudo gospodarstva JV regije
in njegovih jasno izraženih potreb in trendov razvoja ter s podporo lokalne skupnosti in
uspešnih gospodarskih subjektov iz vse Slovenije. Kljub široki podpori slednjih je bila
fakulteta v poslovnem letu 2014 neuspešna pri pridobivanju donatorskih sredstev, kar je
razvidno iz strukture prihodkov, prikazanih v Tabeli 26.
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Tabela 26: Struktura prihodkov po denarnem toku v študijskem letu 2013/2014

Vrsta prihodkov
Prihodki od šolnin
Študija odločanja in oblikovanja tveganj
Prihodki javnega sklada
CMEPIUS mobilnost
Javna dela-Zavod RS
URS Novo mesto
Finančni prihodki
Ostali prihodki (povračilo Ministrstvo)
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.

2.

Vsem deležnikom, še posebej študentom, je na voljo sodobna informacijskokomunikacijska ter druga učna tehnologija in oprema oprema, potrebna za izvajanje
študijskih programov ter strokovne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Fakulteta
ima na razpolago štiri računalniške učilnice 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.
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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 Predvideni ukrepi
Tabela 27: Predvideni ukrepi v študijskem letu 2014/2015

Št.

UKREPI

ODGOVORNA
OSEBA

ROK

1

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

dekan

2014/2015

2

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

dekan
prodekan

2014/2015

3

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

dekan
prodekan

2014/2015
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7

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

7.1 SPREMLJANJE KAKOVOSTI Z ANALIZO ANKET
Fakulteta je v študijskem letu 2013/2014 izvedla naslednje ankete:
Študenti:
anketa o zadovoljstvu z izvedbo predmeta in izvajalci
anketa o zadovoljstvu s fakulteto in z organizacijo študijskega procesa
Predavatelji in visokošolski učitelji:
anketa o zadovoljstvu predavateljev s fakulteto in organizacijo študijskega procesa
Zaposleni:
anketa o zadovoljstvu zaposlenih na fakulteti
Primer 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.

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.
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V študijskem letu 2013/14 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. 2013 je bilo do odgovarjanja upravičenih 142
študentov visokošolskega strokovnega študija.
Tabela 28: Število vpisanih študentov na dan 31. 10. 2013

Študijski program1. 1. letnik 2. letnik
3. 3. letnik
VS

15

51

23

Absolventski staž
53

Zbirnik podatkov o uspehu posameznih visokošolskih učiteljev in sodelavcev je ponderiran na
sledeč način.
Izračunano je povprečno število odgovorov za posameznega visokošolskega učitelja
oz. sodelavca. To naredimo tako, po vseh vprašanjih seštejemo števila odgovorov za
dotičnega visokošolskega učitelja oz. sodelavca, nato pa to vsoto delimo 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. Ta 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;
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;
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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 29 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 predavatelja na predavanjih in na vajah.
Tabela 29: Povprečna ocena visokošolskih učiteljev in sodelavcev

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

PRIIMEK IN IME

PREDMET

Barbič Janez
Bračko Štros Marina
Bračko Štros Marina
Japelj Mihael
Krstov Ljupčo
Krstov Ljupčo
Lah Silvo
Lah Silvo
Medeot Marino
Medeot Marino
Medic Vinko
Mihelič Primož
Mihelič Primož
Moravec Primož
Muhič Mitja
Novak Peter
Oblak Maks
Pavić Ante
Pušenjak Rudolf
Pušenjak Rudolf
Pušenjak Rudolf
Pušenjak Rudolf
Savšek Tomaž
Simončič Drago
Simončič Drago
Simonič Igor
Smodej Vera
Smodej Vera
Smodej Vera
Šiško Miran
Šiško Miran
Šturm Milan
Tasič Rudan Darja

KEM
ANJ1
ANJ2
KEM
IKT
RVI
CKP
TPI
VPD
LOG
MAP1
RIN
MPD
MAP2
MPD
EKOL
NMS
TEH
MER
EL
NMS
MEH
AVT
TDOK
THEM
KEM
PKO
TR
EKO
MP
CVP
EKOL
KEM

PREDAVANJA
Povp. št.
Povprečna
odgovorov
ocena
7
4,52
5
4,31
35
4,42
7
4,32
17
3,53
1
4,62
28
4,08
4
4,91
21
4,52
6
4,66
2
5
8
4,86
8
4,74
14
4,65
35
4,22
9
3,81
7
4,92
5
4,44
35
4,34
25
4,00
32
4,65
6
4,72
8
4,46
35
4,38
4
4,97
42
4,83
8
4,55
2
5
20
4,81
35
4,43
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VAJE
Povp. št.
Povprečna
odgovorov
ocena
35
4,51
7
4,72
5
4,70
7
4,34
17
3,73
1
4,62
28
3,86
4
4,91
21
4,33
6
4,66
2
5
8
4,54
8
4,74
35
4,44
9
4,10
7
4,92
5
4,44
35
4,25
25
3,90
32
4,55
6
4,57
8
4,22
35
4,07
4
4,97
42
4,65
8
4,49
2
5
20
4,69
14
4,62
-

Tonkovič P. Marica
Tonkovič P. Marica

34.
35.

MA

3
9

TEH

4,69
4,01

3
9

4,55
4,30

Tabela 30 prikazuje povprečne ocene visokošolskih učiteljev in sodelavcev v študijskem letu
2013/2014. Iz tabele je razvidna tudi primerjava za študijsko leto 2011/2012 in 2012/2013.
Razvidno je, da je povprečna ocena pri posameznih predavateljih, ki jih je mogoče primerjati
za vsa tri točkovna obdobja enaka ali višja kot v prejšnjih študijskih letih.
Tabela 30: Povprečna ocena visokošolskega učitelja/sodelavca (padajoče)

PREDAVANJA/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.
25.
26.
27.
28.

PRIIMEK IN IME

Skupna
povprečna ocena
2013/2014

Skupna
povprečna ocena
2012/2013

Skupna
povprečna ocena
2011/2012

Mihelič Primož
Šiško Miran
Smodej Vera
Muhič Mitja
Medeot Marino
Novak Peter
Šturm Milan
Savšek Tomaž
Medic Vinko
Moravec Primož
Bračko Štros Marina
Simončič Drago
Barbič Janez
Tonkovič P. Marica
Japelj Mihael
Tasič Rudan Darja
Pušenjak Rudolf
Oblak Maks
Lah Silvo
Simonič Igor
Krstov Ljupčo
Pavić Ante
Murtič Sašo
Kastrevc Mitja
Domazet Dragan
Jurejevčič Tomaž
Suljanović Nermin
Mujčić Aljo

4,94
4,88
4,76
4,74
4,67
4,65
4,62
4,59
4,57
4,57
4,56
4,52
4,5
4,44
4,43
4,43
4,39
4,33
4,23
4,22
3,97
3,92
-

4,79
4,45
4,22
4,44
4,17
4,71
5,0
5,0
4,82
4,45
4,81
4,96
4,61
4,56
4,27
4,17
3,91
3,86
4,75
4,75
4,62

4,64
3,58
4,4
3,57
3,49
3,71
4,4
4,02
4,38
4,67
3,65
-
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29.
30.
31.
32.
33.
34.

Vodopivec Robert
Hren Gorazd
Predin Andrej
Krope Jurij
Breščak Dragica
Jezernik Anton

-

4,57
4,55
4,36
4,26
4,17
3,05

-

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. Kljub dolgoročnim
željam po ohranjanju in izboljševanju stanja se pričakuje, da se bo trend začel približevati
normalni porazdelitvi.

Tabela 31: Rangiranje visokošolskih učiteljev 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.

PRIIMEK IN IME

Skupna
povprečna ocena

Mihelič Primož
Šiško Miran
Smodej Vera
Moravec Primož
Medeot Marino
Medic Vinko
Novak Peter
Savšek Tomaž
Simončič Drago
Pušenjak Rudolf
Tasič Rudan Darja
Japelj Mihael
Bračko Štros Marina
Simonič Igor
Tonkovič P. Marica
Lah Silvo
Oblak Maks
Krstov Ljupčo
Pavić Ante

4,93
4,9
4,78
4,74
4,7
4,66
4,65
4,65
4,59
4,43
4,43
4,42
4,41
4,38
4,35
4,31
4,22
3,93
3,81
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Tabela 32: Rangiranje visokošolskih učiteljev po povprečni oceni vaj (padajoče)

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

Mihelič Primož
Šiško Miran
Muhič Mitja
Bračko Štros Marina
Bračko Štros Marina
Smodej Vera
Medic Vinko
Medeot Marino
Šturm Milan
Savšek Tomaž
Moravec Primož
Barbič Janez
Oblak Maks
Tonkovič P. Marica
Simončič Drago
Pušenjak Rudolf
Lah Silvo
Pavić Ante
Simonič Igor
Krstov Ljupčo

Skupna
povprečna ocena
5
4,85
4,74
4,7
4,7
4,7
4,66
4,62
4,62
4,55
4,54
4,51
4,44
4,42
4,4
4,38
4,24
4,1
4,07
4,03

Tabela 33 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
Možni odgovori:
1. se sploh ne strinjam s trditvijo
2. strinjam se s trditvijo
3. delno se strinjam s trditvijo
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4. strinjam se s trditvijo
5. se popolnoma strinjam s trditvijo
Tabela 33: Prisotnost študentov na organiziranih oblikah izobraževalnega dela in ocena
primernosti obsega snovi

PREDMET

PRIIMEK IN IME

Prisotnost
predavanja
(%)

Prisotnost
vaje (%)

Primernost
obsega snovi

Matematika z aplikacijami 1
Tehniška mehanika
Kemija

Medic Vinko
Simončič Drago
Japelj Mihael/Tasič R.
Darja/Simonič Igor
Krstov Ljupčo

80,0
55,0
80,9

90,0
62,0
84,9

3,33
2,75
3,80

76,7

76,7

3,29

Bračko Štros Marina
Bračko Štros Marina
Pušenjak Rudolf
Moravec Primož
Tonkovič Prijanovič
Marica
Simončič Drago

56,7
68,0
78,0
70,0
67,0

56,7
78,0
86,0
80,0
83,3

2,71
2,60
2,80
3,88
3,00

76,0

80,0

2,67

Mihelič Primož/Muhič
Mitja
Tonkovič Prijanovič
Marica/Pavić Ante
Pušenjak Rudolf
Lah Silvo

79,4

81,4

1,50

63,3

63,3

3,44

80,4
67,2

76,4
74,2

3,48
3,35

Smodej Vera

78,0

80,0

2,50

Smodej Vera
Savšek Tomaž
Medeot Marino
Pušenjak Rudolf/Oblak
Maks
Medeot Marino
Smodej Vera
Lah Silvo

50,6
80,2
82,0
72,0

55,7
78,6
78,0
77,0

3,13
2,80
2,50
3,69

60,1
77,2
90,0

64,4
80,5
90,0

2,81
2,52
1,00

Novak Peter/Milan
Šturm
Krstov Ljupčo

81,3

86,2

3,08

85,8

86,3

2,71

Šiško Miran
Mihelič Primož
Pušenjak Rudolf
Šiško Miran

90,0
90,0
83,5
77,02

90,0
90,0
84,8
80,9

2,50
1,00
2,57
1,92

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
Ekonomika organizacije
Avtomobilizem
Varstvo pri delu
Nihanje mehanskih sistemov
Logistika
Trženje
Celovita kakovost in poslovna
odličnost
Ekologija in obnovljivi viri
Računalniško vodeni
inženiring
Menedžment proizvodnje
Reinženiring in inovacije
Meritve in merilne naprave
Celovito vzdrževanje
proizvodnje
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Prisotnost študentov na predavanjih se giblje med 55 % in 90 %, v povprečju so bila
predavanja obiskana 75 %. V povprečju je udeležba na vajah je 78,5 % . 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 2013/2014, v primerjavi s študijskim letom 2012/2013.

Tabela 34: Splošna ocena predavanj po posameznih ocenjevanih kategorijah

2013/2014

2012/2013

Snov pri predmetu se mi zdi preobsežna.

2,76

2,36

Študijska literatura je ustrezna.

3,88

3,85

Snov pri predmetu se mi zdi prezahtevna.

2,70

2,14

Vsebina predmeta je zanimiva.

4,05

3,98

Obveznosti pri predmetu so dobro pojasnjene na začetku izvajanja.

4,46

4,42

Vaje so bile usklajene s predavanji.

4,36

4,43

Znanje, pridobljeno pri tem predmetu ocenjujem kot koristno.

4,20

4,09

Gledano v celoti je bilo delo izvajalca ustrezno.

4,42

4,36

Snov je bila podana povezano in razumljivo.

4,26

4,34

Izvajalec je vzbudil pri študentih zanimanje za snov.

4,15

4,22

Izvajalec je bil dobro pripravljen.

4,46

4,63

Menim, da ima izvajalec veliko strokovnega znanja.

4,63

4,56

Izvajalec ima korekten odnos do študentov.

4,65

4,64

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

4,55

4,53

4,70

4,68

Predavanja so se končala v predvidenem času.

4,70

4,69

POVPREČNA OCENA

4,18

4,12

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 skoraj vseh trditvah
v študijskem letu 2013/2014 višje kot v študijskem letu 2012/2013. Sklepamo, da so študentje
s študijem in organizacijo na fakulteti zadovoljni. Poročilo o rezultatih letošnje študentske
anket kaže na dobre ocene izvajanja študijskega programa na fakulteti.
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Najvišje ocenjene trditve:
Predavanja so se začela v predvidenem času (4,70).
Predavanja s končala v predvidenem času (4,70).
Izvajalec ima korekten odnos do študentov (4,65).
Najnižje ocenjene trditve:
Študijska literatura je ustrezna (3,88).
Največji napredek glede na preteklo obdobje pri naslednjih trditvah:
Snov pri predmetu se mi zdi preobsežna (iz 2,36 na 2,76).
Snov pri predmetu se mi zdi prezahtevna (iz 2,14 na 2,70).
Znanje, pridobljeno pri tem predmetu ocenjujem kot koristno (iz 4,09 na 4,20).
Največje nazadovanje glede na preteklo obdobje pri naslednjih trditvah:
Vaje so bile usklajene s predavanji (iz 4,43 na 4,36).
Snov je bila podana povezano in razumljivo (iz 4,34 na 4,26).
Izvajalec je bil dobro pripravljen (iz 4,63 na 4,46).
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 4,12 na 4,18). 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 imamo izredne študente, ki imajo
svoje delovne urnike zelo zapolnjene. Največje nazadovanje je zaznano pri »Izvajalec je bil
dobro pripravljen« in najnižja ocenjena trditev je bila »študijska literatura je ustrezna«, vendar
je narastlo v primerjavi s preteklim študijskem letom.
Vse ocene nad 3.8 so skladne s postavljenimi cilji Komisije za kakovost in evalvacije (KKE).

7.2.2 Predvideni ukrepi
Tabela 35: Predlog 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

2

v okviru prenove
študijskega programa
preveriti obseg gradiva
glede na število KT;

3

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

KKE
dekan
prodekan za izobraževanje

2014/2015

april 2015
dekan
prodekan za izobraževanje

4

analizirati ustreznost
obsega snovi pri
izpostavljenih predmetih
v rezultatih ankete;

KKE
dekan
prodekan za izobraževanje

2014/2015

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

6

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

KKE
dekan
prodekan za izobraževanje

2014/2015

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 2013/2014 in je zajemala ocenjevanje:
1. primernosti prostorov za študij,
2. delo referata,
3. zadovoljstva z računalniško opremo,
4. zadovoljstva s spletno stranjo,
5. organizacijo izpitov,
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6. zadovoljstva s študijem na fakulteti.

Tabela 36 prikazuje stanje za študijsko leto 2013/2014, v primerjavi s študijskim letom
2012/2013.
Tabela 36: Zadovoljstvo s fakulteto in organizacijo študijskega procesa

VPRAŠANJA
Predavalnice so dovolj prostorne za študente.
Prostor, kjer potekajo predavanja, je dovolj 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

POVPREČNA POVPREČNA
OCENA
OCENA
2013/2014
2012/2013
4,64
4,40
4,52
4,38
4,22
4,03
4,30
4,13
4,57
4,13
4,43
4,80
4,35
4,50
4,35
4,65
4,04
4,30
4,39
4,30
4,35
4,35
4,17
4,43

4,80
4,72
4,36
4,03
3,71
4,00
4,63
4,63
4,18
4,47

4,04

4,31

4,33

4,34

7.3.1 Ocena ankete o zadovoljstvu s fakulteto in organizacijo študijskega procesa
V povprečju je ocena zelo dobra in se je v primerjavi s študijskem letom 2012/2013
nespremenjena. Razvidno je, da nobena spraševana kategorija v študijskem letu 2013/2014
nima povprečne ocene pod 4,00. Razvidno je, da so povprečne ocene pri nekaterih
spraševanih kategorijah boljše v primerjavi z lanskim študijskim letom.
Najvišje ocenjene trditve:
Gledano v celoti sem z delom referata zadovoljen (4,65).
Predavalnice so dovolj prostorne za študente (4,64).
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Najnižje ocenjene trditve:
Delovni čas referata je ustrezen (4,04).
Zadovoljstvo s študijem (4,04).

Največji napredek glede na preteklo obdobje pri naslednjih trditvah:
Preglednost spletne strani (iz 3,71 na 4,39).
Največje nazadovanje glede na preteklo obdobje pri naslednjih trditvah:
Na moja vprašanja se v referatu odzovejo ažurno (iz 4,80 na 4,43).
V povprečju je ocena o fakulteti in strokovnih službah zelo dobra in se je v primerjavi s
študijskem letom 2012/2013 nespremenjena. Celoten sklop je ocenjen približno enako kot leto
poprej (4,34 na 4,33). Pomembno je poudariti, da smo v obravnavanem obdobju povečali
delež študentov, s katerimi je delo preko študentskega referata komunikacijsko bolj
intenzivno.
Analiza rezultatov ocen zadovoljstva z delom na fakulteti kaže povprečno oceno 3,7, pri
čemer so visokošolski učitelji in sodelavci najbolj zadovoljni z urnikom ter 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).

7.3.2 Predvideni ukrepi
Tabela 37: Predlog ukrepov v študijskem letu 2014/2015

Št.

UKREPI

ODGOVORNA
OSEBA

ROK

1

usposabljanje strokovnih delavcev v
referatu;

dekan

2014/2015

2

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

dekan

30. 09. 2015
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7.4 ANKETA
O
ZADOVOLJSTVU
PREDAVATELJEV
FAKULTETO IN ORGANIZACIJO ŠTUDIJSKEGA PROCESA

S

Anketo o zadovoljstvu predavateljev s fakulteto in organizacijo študijskega procesa so
predavatelji izpolnjevali po koncu predavanj v študijskem letu 2013/2014 in je zajemala
ocenjevanje:
1. zadovoljstvo z možnostjo usposabljanja in pripravljenost po dodatnem usposabljanju,
2. zadovoljstvo z delom in organizacijo študijskega procesa na fakulteti,
3. zadovoljstvo z delom referata in razmerami v predavalnicah na fakulteti.
V študijskem letu 2013/2014 je v procesu delovanja fakultete sodelovalo skupaj 19
visokošolskih učiteljev in sodelavcev, na anketo pa je skupno odgovorilo 12 visokošolskih
učiteljev in sodelavcev, kar predstavlja 63 % odgovorov.
Ugotavljamo, da polovici (50 %) visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete poučevanje
predstavlja njihovo primarno dejavnost.
Graf 1: Prevladujoči delež poučevanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev

Ali je poučevanje primarno delo ?

50%

50%

DA

NE

Tretjina visokošolskih učiteljev in sodelavcev poučuje že več kot 21 let (33 %), medtem ko
tretjina visokošolskih učiteljev in sodelavcev poučuje od 11 do 15 let (34 %). Preostala
tretjina visokošolskih učiteljev in sodelavcev na fakulteti poučuje 1 leto oziroma do 5 let (25
%), sledijo visokošolski učitelji in sodelavci, ki poučujejo od 6 do 10 let. Na fakulteti ne
beležimo visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki poučujejo od 16 do 20 let (0 %).
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Graf 2: Število let poučevanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev

Koliko let že poučujete?
Od 1 do 5 let.

25%

33%
Od 6 do 10 let.

8%

Od 11 do 15 let.

Od 16 do 20 let.
Več kot 21 let.

34%
0%

Tabela 38: Povprečna ocena zadovoljstva visokošolskih učiteljev in sodelavcev v možnostjo
usposabljanja

POVPREČNA
OCENA 2013/2014
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.
SKUPAJ

4,25
4
4,08
2,5
3,7

Rezultati ankete so pokazali, da si 33 % visokošolskih učiteljev in sodelavcev na fakulteti želi
dodatno usposabljanje na strokovnem področju, kar 42 % pa si želi dodatnega usposabljanja
tako na pedagoško-andragoškem kot na strokovnem področju (glej Graf 3).
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Graf 3: Področje usposabljanja

Področje usposabljanja
Pedagoškoandragoškem in
strokovnem
področju.

17%

42%

8%

Strokovnem
področju.

33%
Pedagoškoandragoškem
področju.

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 (42%),
sledijo področja individualizacije in diferenciacije izobraževalnega procesa (15 %), motivacija
študentov za izobraževanje (15 %) ter psihologije učenja (15 %).
Graf 4: Področja na katerem bi visokošolski učitelji in sodelavci potrebovali največ dodatnega
znanja

Področje dodatnega znanja
Napotki za pripravo dispozicije diplomskega dela.

16,67%

Različne metode samoevalvacije.

8,33%
8,33%

Sodobne oblike preverjanja in ocenjevanja znanja.
Svetovanje v izobraževanju odraslih.

0%

Mentorstvo študentov pri samostojnem učenju.

25,00%

Motivacija študentov za izobraževanje.

33,30%
33,30%

Psihologija učenja.
Uporaba sodobnih virov znanja.

25,00%

Individualizacija in diferenciacija izobraževalnega…
Ugotavljanje predhodnega znanja udeležencev.

33,30%
0%

Sodobne oblike in metode poučevanja in učenja.

41,70%

Zadovoljiv je podatek, da si 58 % visokošolskih učiteljev in sodelavcev želi dodatnega
usposabljanja »več dni v študijskem letu«.
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Graf 5: Čas dodatnega usposabljanja

Čas dodatnega usposabljanja
En dan v študijskem letu.

0%

17%

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

25%

58%

V Tabeli 39 so prikazane povprečne ocene, kjer so visokošolski učitelji in sodelavci
ocenjevali zadovoljstvo z delom na fakulteti. Povprečna ocena zadovoljstva je 3,7, pri čemer
so visokošolski učitelji in sodelavci najbolj zadovoljni z urnikom ter da ima vodstvo posluh za
njihove pobude.
Tabela 39: Povprečna ocena zadovoljstva visokošolskih učiteljev in sodelavcev z delom na
fakulteti

POVPREČNA
OCENA 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

3,08
3,92
3,67
3,58
3,5
3,83
3,5
3,7
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Graf 6: Mnenje visokošolskih učiteljev in sodelavcev kaj FINI Novo mesto ločuje od ostalih
fakultet

Mnenje kaj FINI Novo mesto ločuje od ostalih
fakultet
Posluh za potrebe in želje
študentov.
Ugodne šolnine.

6%
35%

23%
Konkurenčnost znanja
diplomatov.
Prepoznavnost šole.
Enkratnost študijskih vsebin.

12%
12%

Povezanost z okoljem.
Drugo

12%

0%

V povprečju so visokošolski učitelji in sodelavci z delom referata in razmerami v
predavalnicah na fakulteti zadovoljni (grej Tabela 40).

Tabela 40: Povprečna ocena zadovoljstva visokošolskih učiteljev in sodelavcev z delom
referata in razmerami v predavalnicah

POVPREČNA
OCENA 2013/2014

Prostorske razmere so zadovoljive.

4,08

Opremljenost predavalnic je zadovoljiva.
Podpora referata je zadovoljiva.

4
4,33

Informiranje je dobro.

4,08

S fleksibilnostjo in pripravljenostjo reševanja težav sem
zadovoljen.
SKUPAJ

4,17
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4,13

7.4.1 Ocena ankete o zadovoljstvu predavateljev s fakulteto in organizacijo
študijskega procesa
Povprečna ocena zadovoljstva predavateljev z možnostjo usposabljanja je 3,7, pri čemer je
potrebno izpostaviti, da večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev želi s fakulteto aktivno
sodelovati pri razvoju novih visokošolskih študijskih programov (povprečna ocena 4).
Rezultati ankete kažejo, da je v povprečju večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev
mnenja, da je izpopolnjevanje na področju pedagoškega dela zelo pomembno, medtem ko je
v povprečju povprečna ocena o dodatnem usposabljanju na fakulteti v študijskem letu
2013/2014 za namen poučevanja zelo nizka (2,5). Rezultati nakazujejo željo in potrebo po
dodatnem usposabljanju.
Analiza rezultatov ocen zadovoljstva z delom na fakulteti kaže povprečno oceno 3,7, pri
čemer so visokošolski učitelji in sodelavci najbolj zadovoljni z urnikom ter 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).

7.4.2 Predvideni ukrepi
Tabela 41: Predlog ukrepov v študijskem letu 2014/2015

Št.

UKREPI

ODGOVORNA
OSEBA

ROK

1

sprememba ankete v spletno
anketo;

KKE
dekan

2014/2015

2

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

dekan
prodekan za
izobraževanje

2014/2015

3

vključevanje visokošolskih
prodekan za
učiteljev v mednarodne projekte; znanstveno
raziskovalno delo
predstojnik
Inštituta
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april 2015

7.5

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

5

aktiviranje intenzivnejšega
delovanja kateder.

dekan
prodekan za
izobraževanje

2014/2015

ANKETA ZA ZAPOSLENE NA FAKULTETI

Anketo za zaposlene so zaposleni izpolnjevali v septembru 2014 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 2013/2014 (do septembra 2014) so bile na fakulteti zaposlene 4 osebe
(skupaj 2,5 FTE), na anketo so odgovorili vsi zaposleni.
Vsi zaposleni so opravljali nepedagoško delo, 1 oseba pa poleg nepedagoškega dela je
opravljala tudi pedagoško delo.
Ocenjujemo, da je stopnja pripadnosti fakulteti zelo visoka (povprečna ocena 4,6). Vsi
zaposleni so mnenja, da so ponosni, da delajo na fakulteti in o fakulteti v okolju govorijo
pozitivno.
Tabela 42: Stopnja pripadnosti zaposlenih na fakulteti
POVPREČNA
OCENA 2013/2014

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
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5
4,75
5
3,75
4,6

Na podlagi povprečnih ocen ugotavljamo, da so odnosi med zaposlenimi na fakulteti zelo
dobri.
Tabela 43: Odnos med zaposlenimi na fakulteti
POVPREČNA
OCENA 2013/2014

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

5
4,75
4,75

Vem, kaj nadrejeni pričakuje od mene.

4,75

Med sodelavci ni škodljivega tekmovanja.

4,75
4,8

SKUPAJ

Zaposleni na fakulteti se trudijo, da bi čim boljše opravljali svoje delo in so v povprečju
zadovoljni s sistemom nagrajevanja.

Tabela 44: Sistem nagrajevanja zaposlenih
POVPREČNA
OCENA 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

Zaposleni so dobro seznanjeni z delom, ki ga opravljajo, za delo, ki ga opravljajo dobijo
primerne informacije in navodila.

Tabela 45: Poznavanje pričakovanj vodstvenega kadra
POVPREČNA
OCENA 2013/2014

Razumem vsebino (naravo) dela, ki ga opravljam
Pri opravljanju svojega dela sem samostojen.
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5
4,75

Imam vse možnosti, da sledim spremembam, ki
vplivajo na moje delo.
Za delo dobim primerne informacije.
Komunikacija z vodstvom je ustrezna.

5
4,75
4,75
4,85

SKUPAJ

Zaposleni ocenjuje, da fakulteta omogoča možnosti za usposabljanja in dodatno
izobraževanje, vendar ne možnost napredovanja.

Tabela 46: Možnosti za usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
POVPREČNA
OCENA 2013/2014

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

3,75
3,25
2,5
1,25
2,7

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

Tabela 47: Zadovoljstvo zaposlenih z delom na fakulteti
POVPREČNA
OCENA 2013/2014

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

7.5.1 Ocena ankete za zaposlene
Večina segmentov zaposlenih je bila ocenjena z oceno višjo od 3.8, razen možnosti
usposabljanja, katerega so ocenili s povprečno oceno 2.7, ugled fakultete z oceno 3.75 ter
upoštevanje s strani vodstva z oceno 3.35.
Vse ocene nad 3.8 so skladne s postavljenimi cilji Komisije za kakovost in evalvacije (KKE).

7.5.2 Predvideni ukrepi
Tabela 48: Predlog ukrepov v študijskem letu 2014/2015

Št.

UKREPI

ODGOVORNA
OSEBA

ROK

1

sprememba ankete v spletno
anketo;

KKE
dekan

2014/2015

2

povečanje obsega usposabljanja
(2.7):

dekan

2014/2015

3

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

dekan

2014/2015

7.6 OCENA PODROČJA KAKOVOSTI IN PREDVIDENI UKREPI
7.6.1 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.
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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, izvajanje se redno spremlja,
ugotavljajo se nepravinosti 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 2013/2014 ni izvedla naslednjih anket iz navedenih razlogov:
Študenti:
študentska anketa o praksi, ker v študijskem letu 2013/2014 ni imela študentov na
praksi – velika večina študentov je zaposlenih;
anketa o zadovoljstvu udeležencev mednarodnih izmenjav, ker je v decembru 2014
prejela Erasmus listino in realizacija mednarodne izmenjave ni bila možna v
študijskem letu 2013/2014;
anketa o diplomantih, ker je imela fakulteta prve diplomante v decembru 2014.
Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci ter zaposleni:
anketa o zadovoljstvu udeležencev mednarodnih izmenjav, ker je v decembru 2014
prejela Erasmus listino in realizacija mednarodne izmenjave ni bila možna v
študijskem letu 2013/2014.
Delodajalci:
anketa za delodajalce, ker je imela fakulteta prve diplomante v decembru 2014.
Knjižnica:
ankete o knjižnici, ker je fakulteta formirala lasno knjižnico ob koncu leta 2014.
Mentorji:
ankete za mentorje, ker v študijskem letu 2013/2014 ni imela študentov na praksi –
velika večina študentov je zaposlenih.
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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/ )
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/)

7.6.2 Predvideni ukrepi
Tabela 49: Predlog ukrepov v študijskem letu 2014/2015

Št.

UKREPI

ODGOVORNA
OSEBA

ROK

1

vsi navedeni ukrepi v poglavjih
pri posameznih anketnih
vprašalnikih;

KKE
dekan
prodekani

2014/2015

2

priprava in sprejem pravilnika o
anketiranju;

KKE
dekan

2014/2015

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

Novo mesto, 23.3. 2015

mag. Vera Smodej
v. d. dekanja FINI Novo mesto
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PRILOGA 1: VZORCI ANKET
A. Študentska anketa o zadovoljstvu z izvedbo predmeta in izvajalci
B. Študentska anketa o zadovoljstvu s fakulteto in z organizacijo študijskega
procesa
C. Anketa o zadovoljstvu predavateljev s fakulteto in organizacijo študijskega
procesa
D. Anketa za zaposlene na fakulteti
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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 kakovostnega
izobraževalnega procesa in za zagotavljanje ustreznih pogojev za študijsko dejavnost. Del
tega procesa je tudi pridobivanje mnenj o zadovoljstvu študentov z izvedbo predmetov in z
izvajalci.
Vaši odgovori nam bodo dragocena pomoč pri vzpostavljanju in zagotavljanju kakovosti
izobraževalnega procesa, ki ga ob koncu študijskega leta analiziramo v okviru
samoevalvacijskega poročila.

Študijsko leto: 2013/2014
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 kakovostnega
izobraževalnega procesa in za zagotavljanje ustreznih pogojev za študijsko dejavnost. Del
tega procesa je tudi pridobivanje mnenj o zadovoljstvu študentov s fakulteto in z organizacijo
študijskega procesa.
Vaši odgovori nam bodo dragocena pomoč pri vzpostavljanju in zagotavljanju kakovosti
izobraževalnega procesa, ki ga ob koncu študijskega leta analiziramo v okviru
samoevalvacijskega poročila.

Študijsko leto: 2013/2014
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.
Imam vpliv na določanje obsega ur pri
mojem predmetu.
Sodelovanje s predavatelji, ki poučujejo
sorodne predmete je dobro.

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

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.
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Rad hodim na delo.
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Ponosen sem, da delam na fakulteti.
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Mislim, da je naša fakulteta ugledna ustanova.
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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.
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Sodelavcem zaupam.
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Vem, kaj nadrejeni pričakuje od mene.
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Med sodelavci ni škodljivega tekmovanja.
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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
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»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).
Trudim se, da bi čim boljše opravljal svoje delo.
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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.
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Pri opravljanju svojega dela sem samostojen.
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Imam vse možnosti, da sledim spremembam, ki
vplivajo na moje delo.
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Za delo dobim primerne informacije.
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Komunikacija z vodstvom je ustrezna.
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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.
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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.
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Delovni pogoji (oprema, prostori …) so ustrezni.
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S sodelavci se dobro razumem.
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Vodstvo me upošteva.
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Delovni čas mi ustreza.
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