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1   ZAKAJ NA FINI? 
 
 

 vsebina študijskih programov izhaja iz opredelitev aktualnih potreb gospodarstva, dolgoročnih 

strateških dokumentov Evropske unije in Slovenije; 

 študijski programi so mednarodno primerljivi s programi kvalitetnih fakultet v državah 

Evropske unije; 

 študijski programi vključujejo inovativne metode izobraževanja z ustreznim razmerjem 

teoretičnega in praktičnega znanja; 

 študij zagotavlja diplomantom perspektivo na področju zaposlovanja ter nadaljnjega razvoja 

in napredovanja; 

 visokošolski učitelji so strokovnjaki iz gospodarstva in iz vrst priznanih visokošolskih učiteljev 

in raziskovalcev;  

 v okviru mednarodnega sodelovanja v programih mednarodne izmenjave FINI spodbuja 

mobilnost študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter omogoča sodelovanje v 

mednarodnih projektih; 

 šolnina za posamezni letnik se lahko poravna v 2, 4 ali 12 obrokih brez obresti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe. 
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2 UVOD 
 
 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je institucija regionalnega in nacionalnega pomena 

na področju razvoja proizvodov in tehnologij, kakovosti in inženirske dejavnosti na vseh področjih 

industrije, s poudarkom na avtomobilski industriji. Je pomemben partner gospodarstva in institucija, 

ki spremlja in izvaja znanstveno raziskovalno delo in skrbi za učinkovit prenos znanja v skladu z 

bolonjsko deklaracijo. 

 

Fakulteta ima jasno definirano poslanstvo, vizijo, cilje in programske opredelitve. Poslanstvo 

Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto je izvajanje inovativnih študijskih programov za 

izobraževanje v skladu z aktualnimi potrebami gospodarstva in negospodarstva na področju 

zahtevnih tehniških dejavnosti v nacionalnem in evropskem okolju. V izobraževalni proces in prakso 

fakulteta prenaša rezultate znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela ter na ta način zagotavlja 

razvoj družbe s prenosom lastnega in globalnega znanja. Delovanje je usmerjeno v zagotavljanje 

visoke kakovosti in svobode ustvarjalnosti.  

 

Vizija Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto je ambiciozen razvoj v priznano in prepoznavno 

visokošolsko institucijo na področju tehniških ved z osnovnim namenom razvoja stroke in trajnostnega 

razvoja ožjega in širšega okolja. Vizija vključuje usmeritev v doseganje visoke kakovostne ravni 

pedagoškega, znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela, nenehno izboljševanje izobrazbene 

in akademske strukture zaposlenih in znanja diplomantov, razvoj inovativnih in mednarodno 

primerljivih študijskih in raziskovalnih programov ter intenzivno mednarodno sodelovanje z vpetostjo 

v globalni izobraževalni in raziskovalni prostor. Fakulteta bo delovala v smeri nenehnega prilagajanja 

pedagoških in znanstvenih vsebin potrebam gospodarstva in negospodarstva ter zagotavljanja 

konkurenčnosti družbe. 

 

Študij na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto zagotavlja diplomantom perspektivo na 

področju zaposlovanja ter nadaljnjega razvoja in napredovanja. Sodoben študijski program vključuje 

inovativne metode izobraževanja z ustreznim razmerjem teoretičnega in praktičnega znanja. 

 

Fakulteta z izvajanjem akreditiranih študijskih programov zagotavlja pridobivanje znanja prihodnosti, 

uporabo informacijskih tehnologij v izobraževanju, uporabo sodobnih laboratorijev za materiale, 

tehnologijo, motorna vozila in informatiko, sodobno literaturo in mednarodno povezavo s sorodnimi 

institucijami v svetu. 

 
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (FINI) 

Šegova ulica 112,  

8000 Novo mesto 

T: 07/39 32 206 

dekanja: mag. Iris Fink Grubačević 

E-pošta: referat@fini-unm.si 

Spletna stran: http://www.fini-unm.si  

Facebook: fini.unm 

Twitter: fininm 

LinkedIn: Faculty of Industrial Engineering | Fakulteta za industrijski inženiring 

http://www.fini-unm.si/
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3   PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 
 

3.1   Podatki o programu Inženiring in avtomobilska industrija 
 

Cilj doktorskega programa je izobraziti uspešne doktorande in jih usposobiti za samostojno 

znanstvenoraziskovalno delo in ustvarjanje novega znanja na področju avtomobilske industrije in 

strojniških ved za potrebe slovenskega gospodarstva in samostojne in univerzitetne raziskovalne 

inštitute. Doktorand bo obvladoval tudi strateško delo na področjih razvoja, tehnologije ter proizvodnje 

in prispeval k novim znanjem doma in v tujini. 

 

Kandidat podiplomskega študija bo v času študija osvojil metodologijo znanstvenoraziskovalnega dela 

in si pridobil potrebne sposobnosti za samostojno in skupinsko reševanje znanstvenih nalog. 

 

S pridobljenimi znanji in izkušnjami bo doktor znanosti opravljal samostojna raziskovalna in razvojna 

dela ter bo usposobljen za vodenje znanstveno raziskovalnih nalog in projektov na fakulteti, v 

samostojnih inštitutih ter v razvojnih oddelkih industrijskih družb. 

 

Naslov študijskega programa: Inženiring in avtomobilska industrija 

 

Akreditacija programa DR: 21. 4. 2016 

 

Stopnja in vrsta programa: 3. stopnja - doktorski študijski program  

 

Trajanje programa: tri leta (6 semestrov) v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS  

 

Smeri: program ima štiri izbirne module 

 

Znanstveni naslov: doktor znanosti | doktorica znanosti oz. z okrajšavo dr. pred imenom 

 

Študijsko področje po Isced klasifikaciji: (52) tehniške vede  

 

Znanstvene discipline po Frascatijevi klasifikaciji: tehniške vede 

 
Vsebinska področja: 

 
 Razvoj virtualnih inteligentnih tehnologij, 

 projektiranje in procesi razvoja v avtomobilski industriji, 

 napredni mehatronski sistemi, 

 napredni inteligentni virtualni sistemi, 

 operacijske raziskave, 

 proizvodnja, 

 avtomobilska energetika, 

 kakovost, 

 strategija in diagnostika sistemov, 

 raziskovalne dejavnosti, 

 tehnološki procesi in njihovo upravljanje, 

 inovacije in 

 ektromehanski sistemi. 
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3.2   Oblike študija 

 
Izvedba posameznih predmetov v 1. letniku na doktorskem študiju poteka enkrat tedensko. V 2. in v 3. 

letniku ni kontaknih ur in izpitov. Obveznost študentov je individualno raziskovalno delo, ki vključuje 

pripravo članka, dispozicije in disertacije. V 3. letniku je tudi zagovor disertacije.   

 

3.3   Temeljni cilji programa, splošne in specifične kompetence 
 
Temeljni cilj podiplomskega doktorskega študijskega programa Inženiring in avtomobilska industrija  je 

je usposobiti diplomante za samostojno znanstvenoraziskovalno delo in ustvarjanje novega znanja na 

področju avtomobilske industrije in strojniške vede za potrebe gospodarstva in samostojne in 

univerzitetne raziskovalne inštitute. Doktorand bo obvladoval tudi strateško delo na področjih razvoja, 

tehnologije in proizvodnje in prispeval k novim znanjem doma in v tujini. 

 

Študenti doktorskega programa Inženiring in avtomobilska industrija bodo med procesom študija 

pridobili sposobnosti v skladu z visokimi standardi delovne uspešnosti, ki so potrebni za izobraževanje 

znanstvenikov-strokovnjakov na tehničnem področju, da bodo znali reševati najbolj zahtevne strokovne 

probleme. Samostojno znanstveno-raziskovalno in razvojno delo izhaja iz obstoječega znanja in 

ustvarja novo znanje. Pomembno je: 

 

 razumevanje temeljnih fizikalnih znanosti, ki ob ustrezni tehniški implementaciji vodi do novih 

znanj in vedenj, 

 razvijanje znanstvenega načina mišljenja, podprtega z ustreznimi metodološkimi pristopi pri 

raziskovanju, 

 razvijanje primernega in kritičnega odnosa pri presoji dosežkov drugih ter rezultatov lastnega 

dela, 

 razvijanje svojih zamisli, hipotez in rezultatov pred znanstveno-raziskovalno in strokovno 

javnostjo v svojem raziskovalnem okolju, na strokovnih srečanjih doma in v tujini ter z 

objavami v strokovni literaturi, 

 zavedanje nujnosti po stalnem spremljanju razvoja znanosti v svetu, nujnosti po timskem delu 

in interdisciplinarnem povezovanju ter izmenjavi informacij,  

 razvijanje nove znanstvenoraziskovalne metode v širšem obsegu problemov, 

 snovanje novih postpkov in tehnologij z upoštevanjem kriterijev odličnosti in kakovosti, 

družbene koristnosti in okoljske neoporečnosti, 

 prizadevanje za prenos novega znanja v gospodarsko okolje, kot osnovo napredka industije. 

 

Doktorski študij omogoča tudi razvoj predmetnih kompetenc, ki doktorandu omogočajo uporabo 

aplikativnega znanja pri simulacijah, neposredni uporabi znanja, pri reševanju problemov, študijah 

primerov, načrtovanju in vodenju znanstvenih in razvojno raziskovalnih opravilih na širokem spektru 

tehnike. 

 

Pomembno je izobraževanje doktorjev znanosti za potrebe kreativnega znanstveno raziskovalnega in 

razvojnega dela na področju strojniških ved.  

 

Doktorandom študijskega programa je omogčeno obvladovanje specializiranega znanstvenega 

področja v okviru tehniških ved in širše, s tem pa zaposljivost in uspešno delo v tehniških raziskovalnih 

in razvojnih oddelkih gospodarskih družb, v raziskovalnih laboratorijih raziskovalnih inštitutov, v 

izobraževalnih institucijah, strateških svetih, itd. 
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Z uspešno opravljenim študijem bodo študentke in študenti pridobili predmetno specifične kompetenc: 

 

 razvojno in raziskovalno delo na področju 

novih tehnologij in izdelkov, 

 kreacije inovativnih rešitev na področju 

energetskih in informacijskih sistemov v 

avtomobilih, 

 uporaba in sinteza različnih znanj, 

 izdelave informacijskih programov, 

 izdelava virtualnih izdelkov in sistemov, 

 izdelava diagnostik in stalni napredek v 

avtomatizaciji in robotizaciji  tehnoloških 

procesov, 

 razvojno delo na področju sistema 

obdelave slik, 

 izvajanje razvojnega inženiringa v 

industriji,  

 aplikacija mikroprocesorskih sistemov v 

vozilih,   

 razvojno delo na področju umetne 

inteligence in strojnega učenja 

 sposobnost evidentiranja problema in 

njegove analize, 

 sposobnost obvladanja standardnih 

razvojnih metod, postopkov in procesov, 

 sposobnost uporabe pridobljenega 

teoretičnega znanja v praksi, 

 avtonomnost v strokovnem delu s 

področja disertabilnih tematik, 

 sposobnost razumevanja in uporabe 

sodobnih teorij s področja tehniških, 

tehnoloških in naravoslovnih ved, 

 sposobnost matematičnega razumevanja 

tehničnih problemov in uporaba 

matematike pri reševanju le-teh, 

 sposobnost stalne uporabe informacijske 

in komunikacijske tehnologije na svojem 

strokovnem področju, 

 

 

3.4 Mednarodno sodelovanje fakultete 
 

Fakulteta mednarodno dejavnost razvija na področjih: 

 

 mobilnost študentov in visokošolskih učiteljev ter sodelavcev,  

 mobilnost mladih diplomantov, 

 organizacija mednarodnih znanstvenih konferenc, 

 sodelovanje v mednarodnih znanstveno raziskovalnih projektih, 

 individualni kontakti visokošolskih učiteljev ter sodelavcev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulteta v okviru mednarodnega sodelovanja v programih mednarodne izmenjave spodbuja 

mobilnost študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter omogoča sodelovanje v mednarodnih 

projektih. 
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3.4.1 Cilji mobilnosti študentov in diplomantov za študij in prakso 

 
 pridobivanje mednarodnih izkušenj, 

 izboljšanje znanja in spretnosti študentov in diplomantov, 

 izboljšanje učnih kompetenc, 

 izpopolnjevanje znanja tujega jezika študentov in diplomantov, 

 spoznavanje visokošolskih institucij v državah EU, 

 spoznavanje podjetij v državah EU in njihovih delovnih prioritet, 

 razvijanje kompetenc po študijskem programu na tuji fakulteti, 

 razvijanje kompetenc po meri delodajalcev v evropskem prostoru, 

 spodbujanje mreženja, 

 izpopolnjevanje znanja udeležencev, 

 spodbujanje kakovosti izobraževanja, 

 povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve, 

 povečanje iniciativnosti in podjetništva, 

 povečanje samozavesti in samospoštovanja. 

3.4.2 Cilji mobilnosti učnega osebja z namenom poučevanja 

 
 pridobivanje mednarodnih izkušenj, 

 izmenjava znanj, 

 povezovanje na področju znanstveno-raziskovalnih projektov, konferenc, delavnic in 

seminarjev, 

 analiziranje metod poučevanja in odzivnosti študentov na drugačne metode (za namen 

učinkovite analize bo del metod prikazan preko izvedbe poučevanja), 

 povezovanje predmetnih področij gostujoče in matične institucije, 

 izmenjava dobrih praks, inovativnih metod, 

 spodbujanje mreženje, 

 primerjanje nivoja znanja (zahtevnostne stopnje) pri posameznih predmetih, 

 odpiranje možnosti visokošolskega sodelovanja med visokošolskimi institucijami, 

 odpiranje možnosti gospodarskega sodelovanja med podjetji iz regije, kjer se izvajajo 

izmenjave in sodelovanje pri podjetniških spodbudah. 
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3.4.3 Cilji mobilnosti zaposlenih z namenom usposabljanja 

 
 ugotoviti metode zagotavljanja dobrega sodelovanja med pedagoškim in drugim osebjem 

(administracija, knjižnica, tehnično osebje…) in študenti ter spoznati sistem institucije 

gostiteljice, 

 izmenjava dobrih praks, inovativnih metod, 

 spoznati inovativne pristope usposabljanja kadrov, 

 proučiti sodobne metode (pristope) usposabljanja na področju študijskega programa 

industrijskega inženiringa, 

 spoznati metode opismenjevanja in usposabljanja predavateljev, študentov in strokovnih 

sodelavcev za izvajanje izobraževanja na daljavo. 

3.4.4 Povezava med vsemi oblikami mobilnosti 

 
 zagotoviti študentom izobraževanje, ki jim zagotavlja kompetence, zahtevane s strani 

delodajalcev in s strani študijskega programa, 

 vzpostavljanje stikov z delodajalci s ciljem iskanja novih možnosti izvajanja prakse naših 

študentov in diplomantov v tujini, 

 krepitev kakovosti skozi mobilnost in mednarodnega sodelovanja, 

 povezovanje visokošolskega izobraževanja, raziskav in gospodarstvo k odličnosti in regijskim 

razvojem, 

 širitev mreže mednarodnega sodelovanja, promocija fakultete v evropskem prostoru, 

 izboljšanje jezikovnih sposobnosti, 

 povečanje medkulturne zavesti, 

 aktivnejše sodelovanje v družbi, 

 boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot, 

 povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje 

po opravljeni mobilnosti. 
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4   POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA  
 

4.1 Pogoji za vpis 
 
Na doktorski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija se lahko vpišejo kandidati, ki so 

zaključili: 

a) študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij); 

b) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 (star, tj. pred 

bolonjskim sistemom); 

c) študijski program za pridobitev specializacije naravoslovno-tehničnih usmeritev, ki so pred 

tem končali visokošolski strokovni program. Za izravnavo vstopnega znanja kandidatom pred 

vpisom v doktorski študijski program, komisija za doktorski študij FINI Novo mesto določi, glede 

na nameravano področje doktorskega izobraževanja, dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 

60 kreditnih točk po ECTS; 

d) študijski program za pridobitev magisterija (stari programi - znanstveni magisterij). Tem 

kandidatom se v doktorskem študijskem programu priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 

kreditnih točk po ECTS. 

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi kandidati tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene 

izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje 

izobraževanja, skladno s statutom FINI Novo mesto. 

 

4.2 Nadaljevanja študija po Merilih za prehode 
 
Prehod med študijskimi programi (v nadaljevanju prehod) je prenehanje izobraževanja na prvem 

študijskem programu in nadaljevanje študija na študijskem programu Fakultete za industrijski inženiring 

Novo mesto.  S prehodom so zagotovljene primerne možnosti za nadaljevanje in dokončanje študija. 

Prvi študijski program je program, iz katerega študent prehaja. Prvi študijski program so lahko tudi vsi 

študijski programi iste stopnje, pri katerih je kandidat že opravil študijske obveznosti in se lahko 

priznavajo na študijskem programu Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto. 

 

Prehodi so možni med študijskimi programi: 

 ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in 

 med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem 

prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se 

nanašajo na obvezne predmete študijskega programa FINI. Primerjava se nanaša na študijski 

program v celoti, ne glede na dejansko opravljene študijske obveznosti študenta na prvem 

programu. 

Ne glede na ostale določbe pogojev o prehodih v študijski program na FINI je prehod možen le, če 

študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program na FINI in če so na voljo prosta vpisna mesta. 

 

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se 

lahko študent vpiše v isti ali v višji letnik v študijskem programu na FINI. 

 

Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa FINI, če mu je v postopku priznavanja zaradi 

prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik študijskega programa 

FINI. 

 

Pri prehodu se lahko priznavajo predhodno pridobljena znanja, ki jih študent izkazuje z ustreznimi 

dokumenti:  
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 primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu;  

 neformalno pridobljena primerljiva znanja.  

 

Priznavanje opravljenih izpitov na prvem programu se opravi v skladu s Pravilnikom o priznavanju 

pridobljenega znanja in spretnosti.  

 

Vpis v 2. letnik 

 

Po Merilih za prehode se v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Inženiring in avtomobilska industrija 

lahko vpiše kandidat, ki je zaključil: 

 študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11.6.2004, in se mu ob vpisu 

prizna 60 kreditnih točk po ECTS, 

 univerzitetni študijski program, sprejet pred  11.6.2004,  in  študijski  program  za pridobitev 

specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 kreditnih točk po ECTS,  

pri čemer pa mora do konca drugega semestra 2. letnika predložiti dispozicijo svoje doktorske 

disertacije. 

 

 

5   PRIJAVNI IN VPISNI POSTOPEK 
 
 
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ 

http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se kandidat prijavlja: 

 

̶ z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture), natisnjenega obrazca po 

pošti ne pošilja, temveč ga izpolni in elektronsko podpiše v eVŠ.  

̶ s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo 

za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati 

visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti.  

̶ brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom, ki ga sam ustvari 

v SI-PASS), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in 

ga s prilogami priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti v roku in na naslov, ki sta 

določena z razpisom.  

 

Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z AAI-računom, 2) prijava, ki 

je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka, 3) prijava, ki 

je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, 

podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu v roku, določenem z razpisom, ki je lahko 

največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ na naslov: Fakulteta 

za industrijski inženiring Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto. 

 

Ne glede na način prijave kandidat pošlje priloge k prijavi priporočeno po pošti ali jih osebno dostavi v 

skladu z razpisom. Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni in hkrati obveščeni o datumu vpisa. 

 

 

6   POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU 
 
 
Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent doseči najmanj 30 kreditnih točk po ECTS iz 

prvega letnika, imeti odobreno temo doktorske disertacije, izbrati mentorja in morebitnega somentorja, 

ter oddati na Komisijo za znanstveno raziskovalno delo dispozicijo doktorske disertacije, kar se dokazuje 

https://mail.fini-unm.si/owa/redir.aspx?C=b7fbb3839b6944faba54900f66a02b0b&URL=http%3a%2f%2fportal.evs.gov.si%2fprijava%2f
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s podpisom mentorja na predpisanem obrazcu.  

 

Pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik so opravljene vse obveznosti prvega letnika v obsegu 

60 kreditnih točk po ECTS, vključno s potrjeno dispozicijo in opravljeno individualno raziskovalno delo 

drugega letnika v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS. 

 

Senat fakultete lahko odobri napredovanje v višji letnik, tudi če študent ni dosegel zahtevanih pogojev 

v primeru naslednjih okoliščin: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske ali socialne okoliščine, 

sodelovanje na vrhunskih kulturnih, športnih ali strokovnih prireditvah. Študent mora v tem primeru 

predložiti ustrezna dokazila. 

 

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, 

lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi 

neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu. 

 

 

7   POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA 
 

Pogoji za dokončane študija so: 

 

 uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti; 

 objava ali sprejetje v objavo enega znanstvenega članka v reviji abstrahirani v SCI ali 

SSCI/SCIE ali A&HCI ali SCOPUS ali dveh znanstvenih člankov v mednarodnih znanstvenih 

revijah abstrahiranih na seznamu ARRS Mednarodne bibliografske baze podatkov in revije 

oziroma abstrahiranih v ABI/INFORM Global, EBSCO, IEEE Xplore, ProQuest Materials 

Science Journals, STMA-Z oziroma v drugih ekvivalentnih mednarodnih bazah, ki so 

pomembna za področja, ki jih razvija fakulteta, in sicer s področja teme doktorske disertacije; 

 priprava in uspešen zagovor doktorske disertacije. 

 

 

8   PREVERJANJE ZNANJA IN OCENJEVANJE 
 
 
Predvideni načini preverjanja in ocenjevanja znanja so: ustni in pisni izpiti, kolokviji, testi, seminarske 

naloge, raziskave, projektne naloge, projektno poročilo, ustne predstavitve, izdelki, portfolio, 

predstavitev drugih del, zaključne naloge, elektronski izpiti, vrstniško ocenjevanje ter druge oblike, 

določene s študijskim programom. 

 

Opravljene obveznosti študenta/-ke se ocenjujejo skladno z ocenjevalno lestvico po ECTS in s 

Pravilnikom o ocenjevanju in preverjanju znanja Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto. 

 

Načini ocenjevanja in preverjanja znanja so določeni v učnih načrtih posameznih predmetov in so 

prilagojeni preverjanju doseženih ciljev pri posameznih predmetih, predvidenim študijskim dosežkom 

in razvoju splošnih in predmetnospecifičnih komepetenc. Študent mora doseči za pozitivno oceno pri 

posameznem predmetu najmanj 55 % zahtevanega znanja 
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Tabela 1: Ocenjevalna lestvica po ECTS 

 

Opis znanja 
Razpon 

ocen v % 
Ocena po ECTS 

 
Ocena 

 

Izjemni rezultati z 
zanemarljivimi 
napakami 

 
95,6 - 100 

 
excellent 

 
A 

 
odlično 

 
10 

Nadpovprečno znanje 
z nekaj napakami 

84,3 - 95,6  
very good 

 
B 

 
prav dobro 

 
9 

Solidni rezultati 
70,8 - 84,2 

good C prav dobro 8 

Znanje z manjšimi 
napakami 

 
59,6 - 0,7 

 
satisfactory 

 
D 

 
dobro 

 
7 

Znanje ustreza 
minimalnim kriterijem 

 
55 - 59,6 

 
sufficient 

 
E 

 
zadostno 

 
6 

Znanje ne ustreza 
minimalnim 
kriterijem 

 
0 - 54,9 

 
fail 

 
F 

 
nezadostno 

 
5-1 

 
 
 

9   PREDMETNIK Z OVREDNOTENIMI ŠTUDIJSKIMI OBVEZNOSTMI 
 

 

Program Inženiring in vozila je oblikovan skladno z določili Zakona o visokem šolstvu Uradni list RS, št. 

32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – 

ZUPŠ in 65/17) in Meril za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, 

št. 101/04). Upoštevana so priporočila bolonjske deklaracije, ki se nanašajo na trajanje študija, letno 

obremenitev študenta, študijske dosežke in mednarodno mobilnost. 

 

Celoten študijski program obsega organizirane oblike študijskega dela in individualno delo študenta 

ter obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Traja tri leta. Tvorijo ga obvezni študijski predmeti, izbirni 

predmeti in izbirni modularni predmeti. Predpisane učne enote, ki se izvajajo kot organizirane 

oblike študijskega dela, so predavanja in vaje. Študijski program vsebuje štiri izbirne module in 

doktorsko disertacijo. Moduli imajo obvezne in izbirne modulne predmete. Dva predmeta v modulu 

sta obvezna, dva predmeta pa sta izbirna, študent pa izbere enega izbirnega izmed dveh. 

 

Prvi letnik:  Prvi letnik predstavlja skupno osnovo študija. V prvem letniku se realizirajo predavanja in 

vaje iz treh obveznih predmetov in dveh izbirnih predmetov (en izbirni predmet modula in prosto izbirni 

predmet) ter priprave teme doktorske disertacije.  

 

Drugi letnik: Namenjen je individualnemu raziskovalnemu delu, potrditev doktorske dispozicije iz 

Senata, delo na doktorski disertaciji ter objavi članka z vsebinami lastnega raziskovanja v mednarodno 

priznanih revijah. 

Tretji letnik: Namenjen je individualnemu raziskovalnemu delu in objavi članka z vsebinami lastnega 

raziskovanja v mednarodno priznanih revijah ter izdelavi in zagovoru doktorske disertacije. 

 

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti je, da 

kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti v obsegu 180 kreditnih točk 

po ECTS. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4320
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3209
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4355
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Izbirni predmeti in moduli omogočajo študentu izbirnost v določenem področju. Študent lahko izbira med 

štirimi moduli: 

 

MODUL I – Elektromehanski sistemi  

 Nelinearna dinamika v tehniki (OBV) 

 Napredni mehatronski sistem (OBV)  

 Metode raziskovanja v nelinearni dinamiki* 

 Servo-hidravlični in pnevmatski sistemi* 

MODUL II – Inteligentni sistemi  

 Metode in orodje umetne intelligence (OBV) 

 INteligentni sistemi za vodenje – krmiljenje naprav in avtomobilov (OBV) 

 Izbrana poglavja iz matematičnih metod* 

 Integrirani inteligentni senzorji * 

MODUL III – Avtomobilska energetika  

 Avtomobilska energetika (OBV) 

 Avtomobilska energetska senzorika (OBV) 

 Snovanje virtualnih prototipov* 

 Integrirani inteligentni senzorji* 

MODUL IV – Operacijski menedžment 

 Izbrana poglavja iz matematičnih metod (OBV) 

 Sistemski pristop in zgradba Sistema (OBV) 

 Operacijsko raziskovanje* 

 Procesi razvoja v avtomobilski industriji* 

 
 
Tabela 2: Predmetnik 

 

Doktorski študijski program  
 INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA 

Zap.št Predmet 

Organizirano študijsko delo IDŠ 

LOŠ 
kreditnih 
točk po 
ECTS 

Zimski Letni 
OŠD RD IŠ 

P V P V 

 PRVI LETNIK          

1 

Metode znanstvenega 
raziskovanja 

60 30   90  180 270 10 

2 Obvezni prvi predmet modula 60 30   90  180 270 10 

3 Obvezni drugi predmet modula 60 30   90  180 270 10 

4 Izbirni predmet modula   60 30 90  180 270 10 

5 Izbirni predmet    60 30 90  180 270 10 

6 Dispozcija doktorske disertacije   30  30 240  270 10 

 Skupaj 1. letnik  180 90 150 60 480 240 900 1620 60 

 DRUGI LETNIK   
  
         

7 Individualno raziskovalno delo I 75    75 735  810 30 

8 Individualno raziskovalno delo II   75  75 735  810 30 

  Skupaj 2. letnik  75  75  150 1470  1620 60 

Doktorski študijski program  
 INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA 

 TRETJI LETNIK          

9 Individualno raziskovalno delo III 75    75 735  810 30 

10 Doktorska disertacija   90  90 720  810 30 

 Skupaj 3. letnik  75  90  165 1455  1800 60 

IZBIRNI MODULI          

     MODUL I:  Elektromehanski sistemi    

1 Nelinearna dinamika v tehniki 60 30   90  180 270 10 

http://www.fini-unm.si/wp-content/uploads/2019/04/DR_31001_MZD_2016_02.pdf
http://www.fini-unm.si/wp-content/uploads/2019/04/DR_31001_MZD_2016_02.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31003_Nelinearna_dinamika_v_tehniki_03.pdf
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(OBV) 

2 
Napredni mehatronski 
sistem  (OBV) 

60 30   90  180 270 10 

3 

Metode raziskovanja v nelinearni 
dinamiki* 

  60 30 90  180 270 10 

4 
Servo-hidravlični in pnevmatski 
sistemi * 

  60 30 90  180 270 10 

     MODUL II: Inteligentni sistemi     

1 
Metode in orodja umetne 
inteligence  (OBV) 

60 30   90  180 270 10 

2 

Inteligentni sistemi za vodenje - 
krmiljenje naprav in avtomobilov 
(OBV) 

60 30   90  180 270 10 

3 
zbrana poglavja iz matematičnih 
metod* 

  60 30 90  180 270 10 

4 Integrirani inteligentni senzorji*   60 30 90  180 270 10 

     MODUL III: Avtomobilska energetika    

1 Avtomobilska energetika (OBV) 60 30   90  180 270 10 

2 
Avtomobilska energetska 
senzorika  (OBV) 

60 30   90  180 270 10 

3 Snovanje virtualnih prototipov *   60 30 90  180 270 10 

4 Integrirani inteligentni senzorji *   60 30 90  180 270 10 

MODUL IV: Operacijski menedžment 

1 
Izbrana poglavja iz matematičnih 
metod (OBV) 

60 30   90  180 270 10 

2 
Sistemski pristop in zgradba 
sistema  (OBV) 

60 30   90  180 270 10 

3 Operacijsko raziskovanje *    60 30 90  180 270 10 

4 

Procesi razvoja v avtomobilski 
industriji *  

  60 30 90  180 270 10 

   IZBIRNI PREDMETI            

1 Sistemi s čakalnimi vrstami   60 30 90  180 270 10 

2 
Modeliranje in simulacija 
diskretnih procesov 

  60 30 90  180 270 10 

3 
Projektiranje in upravljanje verige 
dobaviteljev 

  60 30 90  180 270 10 

4 Obdelava slik   60 30 90  180 270 10 

5 Utrujanje in lom materialov   60 30 90  180 270 10 

6 
Toplotna obdelava in inženiring 
površin kovinskih materialov 

  60 30 90  180 270 10 

7 Mehanika kontakta in tribologija   60 30 90  180 270 10 

8 
Vzdrževanje in tehnična 
diagnostika 

  60 30 90  180 270 10 

9 Regulativa materialov   60 30 90  180 270 10 

Dodatni izbirni predmeti so nanizani na spletni strani fakultete http://www.fini-unm.si/si/programi/inzeniring-in-
avtomobilska-industrija-DR/?v=predmetnik  
Opomba: * Zvezdica pri predmetu pomeni možnost kandidata izbire enega ali drugega predmeta. 
OŠD - organizirano študijsko delo, IDŠ - individualno delo študentov, RD - raziskovalno delo, IŠ - individualni študij, 
LOŠ - letna obveza študenta 

Izbirni predmet je lahko katerikoli predmet iz neizbranega modula. Izbirni predmet II pa je lahko tudi 
zunanji izbor (iz katerekoli druge fakultete).  

  

http://www.fini-unm.si/media/DR_31004_NPMS_2016_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31004_NPMS_2016_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31005_Metode_raziskovanja_v_nelinearni_dinamiki_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31005_Metode_raziskovanja_v_nelinearni_dinamiki_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR__31007_Modul_II_1___Metode_in_orodja_umetne_inteligence_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR__31007_Modul_II_1___Metode_in_orodja_umetne_inteligence_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31008__Inteligentni_sistemi_za_vodenje___krmiljenje_naprav_in_avtomobilov_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31008__Inteligentni_sistemi_za_vodenje___krmiljenje_naprav_in_avtomobilov_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31009_IPMATDR_2016_Izbrana_poglavja_iz_matematicnih_metod_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31009_IPMATDR_2016_Izbrana_poglavja_iz_matematicnih_metod_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31010_Integrirani_inteligentni_senzorji__MZ_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31012_Modul_III_2___Avtomobilska_energetska_senzorika__03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31012_Modul_III_2___Avtomobilska_energetska_senzorika__03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31010_Integrirani_inteligentni_senzorji__MZ_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31009_IPMATDR_2016_Izbrana_poglavja_iz_matematicnih_metod_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31009_IPMATDR_2016_Izbrana_poglavja_iz_matematicnih_metod_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31014__Obvezni___Sistemski_pristop_in_zgradba_sistema_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31014__Obvezni___Sistemski_pristop_in_zgradba_sistema_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31015_ORAZ_Opreracijkso_raziskovanje_2016_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31016_PRI_2016_Procesi_razvoja_v_avtomobilski_industriji_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31016_PRI_2016_Procesi_razvoja_v_avtomobilski_industriji_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31017___SCV___Sistemski_s_cakalnimi_vrstami_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31018_MSDP_Modeliranje_in_simulacija_diskretnih_procesov_2016_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31018_MSDP_Modeliranje_in_simulacija_diskretnih_procesov_2016_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31019_Izbirni_3___Projektiranje_in_upravljanje_z_verigo_dobaviteljev_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31019_Izbirni_3___Projektiranje_in_upravljanje_z_verigo_dobaviteljev_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31020_Obdelava_slik_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31021_Utrujanje_in_lom_materialov_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31025_Toplotna_obdelava_in_inzeniring_povrsin_kovinskih_materialov_2016_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31025_Toplotna_obdelava_in_inzeniring_povrsin_kovinskih_materialov_2016_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31022_Mehanika_kontakta_in_tribologija_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31023_Vzdrzevanje_in_tehnicna_diagnostika_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31023_Vzdrzevanje_in_tehnicna_diagnostika_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/DR_31024_Regulativa_materialov_03.pdf
http://www.fini-unm.si/si/programi/inzeniring-in-avtomobilska-industrija-DR/?v=predmetnik
http://www.fini-unm.si/si/programi/inzeniring-in-avtomobilska-industrija-DR/?v=predmetnik
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10 PODATKI O NAČINIH IZVAJANJA ŠTUDIJA 
 
 

Podiplomski doktorski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija se izvaja kot izredni študij. 

 

Za podiplomski doktorki študijski program Inženiring in avtomobilska industrija je organiziran mentorski 

sistem. Mentor bo vodil študenta skozi ves čas študija in ga spodbujal.  Pomembno vlogo pri izdelavi 

doktorske disertacije prevzema mentor. Mentor je oseba, ki ima ustrezen naziv visokošolskega učitelja 

(docent, izredni profesor, redni profesor) oziroma znanstvenega delavca in ima izkazano raziskovalno 

aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije (Pravilnik o 

doktorskem študiju). 

 

V prvem letniku letniku kandidat izbere mentorja (in morebitnega somentorja) na podlagi zaželene teme 

študija. Izbiro svojega mentorja kandidat formalno opravi z oddajo predpisanega obrazca.  

 

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent doseči najmanj 30 kreditnih točk po ECTS iz 

prvega letnika, imeti odobreno temo doktorske disertacije, izbrati mentorja in morebitnega somentorja, 

ter oddati na Komisijo za znanstveno raziskovalno delo dispozicijo doktorske disertacije, kar se dokazuje 

s podpisom mentorja na predpisanem obrazcu. Ob oddaji s strani mentorja podpisanega obrazca z 

dispozicijo doktorske disertacije Komisiji za znanstveno raziskovalno delo se študentu prizna 10 

kreditnih točk po ECTS za predmet Tema doktorske disertacije.  

 

Pogoj za napredovanje iz drugega v tretji letnik so opravljene vse obveznosti prvega letnika v obsegu 

60 kreditnih točk po ECTS, vključno s potrjeno dispozicijo in opravljeno individualno raziskovalno delo 

drugega letnika v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS. 

 

Individualno raziskovalno delo se v drugem in tretjem letniku posebej dokazuje s podpisom mentorja na 

predpisanem obrazcu.  Individualno raziskovalno delo za vsak letnik šteje ustrezno število kreditnih točk 

po ECTS ter se nanaša tudi na pripravo dispozicije in disertacije. 

 

 

11 ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV 
 
 

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial. 
 
Delodajalci izražajo potrebe po strokovnih kadrih, katerih znanja obsegajo tehnična in tehnološka ter 

interdisciplinarna znanja, uporabna na več področjih.  FINI sledi potrebam trga dela, gospodarskega 

razvoja in konkurenčnosti gospodarstva. Vsa področja, v okviru katerih se spodbuja razvoj tehnologij in 

njihova uporaba v industrijskih sektorjih, so vsebovana v študijskih programih FINI: tehnologije za URE, 

vključno z varčno porabo energije, tehnologije za OVE, tehnologije za povečevanje snovne učinkovitosti, 

tehnologije za trajnostno mobilnost, nanotehnologije, mikro in nanoelektronika, tehnologije vozil, 

napredni materiali, napredne proizvodne in procesne tehnologije. 

 

Doktorandi Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto bodo z znanjem, pridobljenim s študijem, 

projektnim in strokovnim izobraževanjem v delovnem okolju ter svojo usposobljenostjo za 

interdisciplinarno delo lahko uspešno zaposlovali v: 

 

 kovinsko predelovalni industriji (npr. v avtomobilski industriji, industriji osebnih in tovornih 

prikolic itd.), 

 procesni industriji (farmacevtski, kemijski, živilski), 
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 lesni industriji, 

 proizvodnji hišne tehnike (industriji bele tehnike, kompresorjev in hladilne tehnike, 

klimatizacijskih in ogrevalnih naprav itd.), 

 projektivi in razvojnem inženiringu, 

 izobraževalnih zavodih, kot pedagoški kader, 

 servisih za aktivno vzdrževanje naprav, procesov ali proizvodnje, 

 malih in srednjih podjetjih različnih usmeritev (vključujemo tudi možnost samozaposlitve – 

samostojni podjetnik) 

 domačem in tujem okolju, predvsem kot nosilci znanja in nadaljnjega razvoja industrije. 

 

Slovenija s svojimi podjetji deluje v širšem evropskem in svetovnem prostoru, prav tako v Sloveniji kot 

odprtem gospodarstvu delujejo številna tuja podjetja. V dokumentih strategij Evropske unije in Slovenije 

je izražena vedno večja potreba po znanjih študijskih programov FINI, ki sledijo smernicam 

izobraževanja visoko izobraženih kadrov. Ob načrtovani kakovosti učnih izidov in kompetenc je 

zaposljivost doktorandov zagotovljena. 

 

 

 

Fakulteta  za industrijski inženiring Novo mesto (FINI) 
 

Šegova ulica 112, 8000 Novo  mesto 

 
www.fini-unm.si 
referat@fini-unm.si 
 
 
 

  PREDSTAVITVENI VIDEO FINI (avtor: NAKVIS) 

FINI PROMO VIDEO 
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