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Velikost pisave

Fakulteta izvaja visokošolski, univerzitetni, magistrski in doktorski študijski program.
Programe strojništva je približala potencialnim študentom in zagotovila povečan vpis v
tehniške programe.

SESTRSKE VEZI
Nova telenovela

Razlogi za povečan vpis so:
 Zelo visoka stopnja zaposljivosti. V Sloveniji, EU in globalno je prisotna visoka stopnja zaposljivosti
diplomantov na področju strojništva. Delodajalci izražajo potrebo po strokovnih kadrih, katerih znanja obsegajo
tehnična in tehnološka znanja.
 Diplomanti visokošolskega in univerzitetnega študijskega programa pridobijo strokovni naslov diplomirani
inženir strojništva/diplomirana inženirka strojništva, diplomanti magistrskega študijskega programa magister
inženir strojništva/magistrica inženirka strojništva, diplomanti doktorskega študijskega programa pridobijo
znanstveni naslov doktor znanosti/doktorica znanosti.

Danes

Pet

Sob

Ned

Pon

20°C

21°C

21°C

21°C

21°C

6°C

8°C

10°C

9°C

9°C

LUNIN KOLEDAR za 22.9.2016

HOROSKOP ZA DANES
Danes je dober dan za zabavo,
druženje, trgovanje, intelektualno
delo, nastope, manjše nakupe,
hujšanje ...
Danes je slab dan za naporno in
težaško delo, podpis pogodbe ...
PREBERI VEČ
Podelitev diplom na fakulteti

 Je edina fakulteta v Sloveniji, ki poleg izrednega študija izvaja študij strojništva na daljavo v kombinirani
obliki. Študenti v domačem okolju razvijajo svoje ustvarjalne in poslovne ideje, imajo možnosti za osebni in
poklicni razvoj (eučilnica, multimedijska gradiva, posneta predavanja, izpiti na daljavo). Tudi stroški študija so v
domačem okolju nižji.
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 Neposredno v 2. letnik visokošolskega študijskega programa se lahko vpišejo diplomanti kateregakoli
študijskega programa višje strokovne šole.
 Zaposlenim študentom se v 3. letniku visokošolskega študijskega programa lahko prizna predmet Strokovna

Kaj menite, da je pravi razlog za Angelinino in
Bradovo ločitev?
Angelinino ljubosumje.

praksa v obsegu 20 KT.

Različni pogledi na vzgojo otrok.

 Na magistrski študijski program se lahko vpišejo diplomanti visokošolskih in univerzitetnih bolonjskih študijskih
programov.

Bradovi izbruhi jeze.

 Neposredno v 2. letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpišejo diplomanti, ki so končali študijski

Po 12 letih je njuna ljubezen preprosto
ugasnila.

Naveličala sta se drug drugega.

program za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004.
 Na doktorski študijski program se lahko vpišejo diplomanti bolonjskega magistrskega študijskega programa,
diplomanti univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004 in diplomanti študijskih programov za
pridobitev specializacije naravoslovnotehničnih usmeritev, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program.
 Neposredno v 2. letnik doktorskega študijskega programa se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili študijski
program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004.
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nogomet
 Povečuje se interes kandidatov, ki so diplomirali na suficitarnih družboslovnih študijskih programih, vendar
zaposlitve dolgoročno doma in v tujini ne morejo dobiti. V skladu z Merili za prehode se lahko vpišejo
neposredno v 3. letnik visokošolskega študijskega programa in do oddaje teme diplomske naloge opravijo
diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med programoma.
 Znanja, ki so jih kandidati pred vpisom na fakulteto pridobili v različnih oblikah formalnega izobraževanja, v
programih za izpopolnjevanje ali v neformalnem izobraževanju, se v celoti ali delno lahko priznajo v skladu s
Pravilnikom o priznavanju pridobljenega znanja in spretnosti.
 Študenti, ki so se v visoko šolstvo vpisali pred uvedbo novih študijskih programov, se lahko izobražujejo in
končajo študij pod pogoji, ki so veljali ob njihovem vpisu, vendar najdlje do 30.9.2016. Tudi ti kandidati se lahko
v odvisnosti od opravljenih obveznosti na prvotnem študijskem programu vpišejo neposredno v višji letnik in v
novem študijskem programu končajo študij v daljšem obdobju.

24ur.com
180,722 likes

Like Page

Use App

Be the first of your friends to like this

24ur.com
5 mins

Na Facebooku se širi zapis, da naj bi v
Polju v parku skušali ugrabiti deklico. Kaj
se je dogajalo, smo preverili pri policiji.

Policija še preverja okolišči…
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MOJA MAMA KUHA BOLJE!
 Fakulteta zagotavlja okolje in pogoje, potrebne za implementacijo učenja in poučevanja, ki je osredotočeno
na študente in ki vključuje študente kot aktivne udeležence. Študenti so kot partnerji aktivno vključeni v vse
procese izobraževanja in spremljanja kakovosti.
 Fakulteta se intenzivno prilagaja potrebam študentov z organizacijo terminov predavanj, z dosegljivostjo
referata, z dosegljivostjo in razpoložljivostjo visokošolskih učiteljev.
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 Fakulteta omogoča permanentno vključevanje študentov v prakse podjetij gospodarsko najmočnejših držav
sveta
Oddajte informativno prijavo ali prijavo za vpis. Za dodatne informacije lahko pokličete na 07 3932 206.
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