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Diplomanti FINI 
predstavljajo razvojni 
potencial družbe.

O fakulteti
FINI Novo mesto je nastala na pobudo gospodarstva, njegovih jas-
no izraženih potreb in trendov razvoja. Z izvajanjem akreditiranih 
študijskih programov zagotavljamo pridobivanje znanja prihod-
nosti. Študijski programi vsebujejo znanja, ki se prepletajo, širše 
zajemajo področje strojništva in so uporabna tako za avtomobil-
sko industrijo kot za vsa področja procesne industrije.

Fakulteta zagotavlja okolje in pogoje, potrebne za implementacijo 
učenja in poučevanja, ki je osredotočeno na študente, in ki vklju-
čuje študente kot aktivne udeležence. FINI Novo mesto je majhna 
fakulteta, ki se intenzivno prilagaja potrebam študentov z organi-
zacijo terminov predavanj, z dosegljivostjo referata ter doseglji-
vostjo in razpoložljivostjo visokošolskih učiteljev.

Zakaj študij na Fakulteti za industrijski 
inženiring Novo mesto?
• vsebina študijskih programov izhaja iz opredelitev aktualnih 

potreb gospodarstva;
• študijski programi so mednarodno primerljivi s programi 

kakovostnih 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 tako strokovnjaki iz gospodarstva,  

mednarodno uveljavljeni visokošolski učitelji in raziskovalci; 
• z vidika mednarodnega sodelovanja FINI Novo mesto spodbu-

ja mobilnost študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev v 
okviru programa Erasmus+ ter omogoča sodelovanje v drugih 
mednarodnih projektih;

•  FINI Novo mesto zagotavlja študij na daljavo, ki predstavlja 
sodobno obliko študija v virtualnem učnem okolju, s pomočjo 
multimedijskih gradiv, s pedagoško in tehnično podporo;

• pridobitev bogatega znanja in praktičnih izkušenj v okviru labo-
ratorijskih vaj v visokotehnoloških podjetjih.

Razlogi za študij na daljavo
•	 Večletne izkušnje: Študij na daljavo izvajamo že več kot deset 

let, vsako leto ga nadgrajujemo z vpeljavo dodatnih orodij, s 
katerimi zagotavljamo še kakovostnejšo izvedbo študija.

•	 Enako(vredno) znanje: Študenti pridobijo enakovredno znanje 
in osvojijo enake kompetence kot študenti, ki se izobražujejo v 
klasični obliki. 

•	 Prilagodljivost: Za zaposlene, ki imate družino ali druge 
obveznosti, zaradi katerih se težko udeležujete predavanj, je 
študij na daljavo prava izbira, saj nudi možnost študija po vaši 
meri. Fleksibilnost študija na daljavo je izražena predvsem v 
prilagojenosti posameznikom, ki si lahko povsem samostojno 

in v odvisnosti od svojih zaposlitvenih ali družinskih obveznosti 
razporejajo čas, namenjen študiju. 

•	 Prihranek časa: Ni se vam potrebno večkrat tedensko voziti na 
predavanja, saj lahko do študijskih gradiv dostopate kjerkoli. 
Potrebujete le računalnik s primerno programsko opremo, 
tablico in telefon.

•	 Enostaven dostop: Ponujamo sodobno obliko študija v 
virtualnem okolju. Spletna učilnica z eno vstopno točko 
omogoča dostop do vsebin predmetov kjerkoli in kadarkoli.

•	 Voden študij: Pri študiju na daljavo ne boste prepuščeni sami 
sebi. Študij je voden s tedenskimi usmeritvami in z izvajanjem 
spletnih predavanj.

•	 Stroški: Stroški študija na daljavo so bistveno nižji od tradicio-
nalnih oblik študija, saj odpadejo stroški prevoza, parkirnin ali 
bivanja. 

•	 Izpiti: na daljavo.
•	 Laboratorijske vaje: v živo.

Mednarodno sodelovanje in raziskovalno
 delo
Fakulteta vsem svojim študentom nudi možnost sodelovanja pri 
raziskovalnem in projektnem delu, opravljanje Erasmus+ prakse 
in študija v tujini, mentorstvo in tutorstvo s strokovnim svetova-
njem, gostujoča predavanja in strokovne ekskurzije. Prav tako 
letno organizira mednarodno konferenco, v okviru katere k sode-
lovanju povabi tudi svoje študente.

Prijavni roki za vpis
Postopek prijave določa razpis za vpis v posameznem študijskem 
letu in je objavljen na spletni strani fakultete: www.fini-unm.si/
studij/razpis.

Priznavanje izpitov
Znanja, ki so jih kandidati pred vpisom na FINI pridobili v različnih 
oblikah formalnega izobraževanja, v programih za izpolnjevanje 
ali v neformalnem izobraževanju, se lahko priznajo v skladu s 
Pravilnikom o priznavanju pridobljenega znanja in spretnosti.

Stroški študija
Šolnina je določena v skladu z veljavnim cenikom fakultete in 
vključuje izvajanje izobraževalnega programa ter opravljanje iz-
pitov (3x). Fakulteta omogoča obročno plačilo šolnine in popust 
šolnine diplomantom FINI Novo mesto, ki nadaljujejo študij na 
drugi ali tretji stopnji študija.
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ONLINE INDIVIDUALNI

RAZGOVORI

Ste zamudili informativni dan?

Dogovorite se za individualni 

razgovor glede študija po e-mailu na 

referat@fini-unm.si. Z vami bo Lucija 

Galič.



1. LETNIK
Izbrana poglavja iz mehanike

Metode znanstveno raziskovalnega dela

Razvoj sodobnih materialov

Izbrana poglavja iz matematike

Eksperimentalne metode

Avtomatizacija in robotizacija tehnoloških procesov

Menedžment procesov s projektno nalogo

Izbirni predmet I

2. LETNIK
Elektromehanski sistemi za vzdrževanje

Modulni predmet 1 (I, II ali III modul)

Modulni predmet 2 (I, II ali III modul)

Izbirni predmet II

Magistrska naloga

IZBIRNI MODULI
MODUL I – Razvojni inženiring v industriji

Trajnostni razvoj izdelkov, procesov in inovacij

Ciljno konstruiranje

MODUL II – Inteligentni sistemi in vzdrževanje procesov

Strojno učenje in umetna inteligenca

Inteligentno vzdrževanje procesov in naprav

MODUL III – Avtomobilska energetika

Energetski sistemi v vozilih

Informacijski in elektronski nadzorni sistemi v vozilih

IZBIRNI PREDMETI
Toplotni procesi 

Programska oprema vozil

Virtualni proizvodi in sistemi

Strateški menedžment

Mikroprocesorski sistemi v vozilih

Razvoj logističnih procesov

Gonila in pogonski sklopi

Kemija goriv in polimerov

Farmacevtika za inženirje

Utrujanje in lom materialov 

Mehanika kontakta in tribologija

Toplotna obdelava in inženiring površin kovinskih materialov

Vzdrževanje in tehnična diagnostika

Regulativa materialov

1. LETNIK
Seminar za dispozicijo

Obvezni prvi predmet modula 

Obvezni drugi predmet modula 

Izbirni predmet modula

Izbirni predmet 

Dispozicija doktorske disertacije

2. LETNIK
Individualno raziskovalno delo I

Individualno raziskovalno delo II

3. LETNIK
Individualno raziskovalno delo III

Doktorska disertacija

IZBIRNI 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 orodja umetne inteligence (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 * 

IZBIRNI PREDMETI
Sistemi z čakalnimi vrstami

Modeliranje in simulacija diskretnih procesov

Projektiranje in upravljanje verige dobaviteljev

Obdelava slik

Magistrski študijski program 
INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA 

Doktorski študijski program
 (DR)

Vpis v 1. letnik:
•	 kdor je zaključil študijski program prve stopnje ali enakovre-

dno prejšnje izobraževanje z ustreznih strokovnih področij po 
KLASIUS P-16: 0713 Elektrotehnika in energetika, 0714 Elek-
tronika in avtomatizacija, 0715 Metalurgija, strojništvo in kovi-
narstvo in 0716 Motorna vozila, ladje in letala; 

•	 kdor je zaključil študijski program prve stopnje ali enakovre-
dno prejšnje izobraževanje z drugih strokovnih področij po 
KLASIUS P-16: 07 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeni-
štvo, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti v obsegu 14 
KT po ECTS pri predmetih prve stopnje: Tehnologija, Tehnična 
dokumentacija in strojni elementi,

•	 kdor je zaključil študijski program prve stopnje ali enakovre-
dno prejšnje izobraževanje z drugih strokovnih področij, če je 
pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki jih glede na različ-
nost strokovnega področja določi komisija v obsegu od 10 do 
60 KT po ECTS.

Vpis v višji letnik po merilih za prehode:
•	 kdor izpolnjuje pogoje za vpis v 1. letnik;
•	 kdor prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija 

zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oz. učnih izidov,
•	 komur se pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS 

iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne 
predmete študijskega programa, v katerega se kandidat vpi-
suje;

•	 komur bodo v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj 
toliko kreditnih točk po ECTS, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis 
v višji letnik študijskega programa, v katerega se kandidat vpi-
suje:
- za vpis v 2. letnik: 42 KT po ECTS.

Kandidatu za vpis po merilih za prehode se določijo manjkajoče 
obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi diplomirati v novem študij-
skem programu.

Trajanje študija
Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS.

Vpis v 1. letnik:
•	 kdor je zaključil študijski program druge stopnje ali enakovre-

dno prejšnje izobraževanje.

Vpis v višji letnik po merilih za prehode:
•	 kdor izpolnjuje pogoje za vpis v 1. letnik;
•	 kdor prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija 

zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oz. učnih izidov,
•	 komur se pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz 

prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne pred-
mete študijskega programa, v katerega se kandidat vpisuje;

•	 komur bodo v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj 
toliko kreditnih točk po ECTS, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis 
v višji letnik študijskega programa, v katerega se kandidat vpi-
suje:
- za vpis v 2. letnik: 50 KT po ECTS,
- za vpis v 3. letnik: vse študijske obveznosti pri organiziranih 

oblikah študija iz 1. in 2. letnika ter odobrena temo doktor-
ske disertacije.

Kandidatu za vpis po merilih za prehode se določijo manjkajoče 
obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi diplomirati v novem študij-
skem programu.

Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.

INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA  (MAG) 


