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Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto uspešno deluje že od leta 2010 in v tem
času se je razvila v izobraževalno institucijo, kjer so študenti v ospredju delovanja in
dobijo poleg teoretičnega tudi najnovejša tehnična, tehnološka in interdisciplinarna
znanja, uporabna za vsa področja procesne industrije. Poleg uspešnega pedagoškega
dela smo uspešni tudi projektnem in znanstveno-raziskovalnem delu.

Uspeh naše fakultete je odraz dobrega dela predavateljev in raziskovalcev, referata,
vodstva, na študenta osredotočenega študija, vpetosti v mednarodno okolje ter tesne
povezanosti z industrijo skozi vsa leta delovanja. 

mag. Iris Fink Grubačević, dekanja 
Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto

Želja po tem, da se nenehno razvijamo, nas
žene do tistih meja, ki se nekaterim še vedno
zdijo nemogoče, drugim pa so izziv za
uresničenje njihovih sanj. Te sanje je do sedaj
uresničilo že 231 diplomantov. Ponosna sem na
njih, ker so si dali priložnost, da se z vsakim
novim znanjem povzpnejo stopničko višje v
strokovnem in osebnostnem razvoju. Konec
koncev, so diplomanti FINI razvojni potencial
družbe in ustvarjalci napredka, kot so bili vsi
veliki inženirji skozi zgodovino. Napredek, ki ga
doživljamo na področju inženirstva:
digitalizacija, avtomatizacija, robotika, pametna
mesta, bo potreboval vešče inženirje, saj bo
njihovo delo zagotovo osnova gospodarske
moči vsake države.

Izzive jemljemo kot gonilo našega napredka in smo za njih na nek način tudi hvaležni.
Kot je rekel Walt Disney : 

“Ne želim ponavljati uspeha, ki ga je nekdo dosegel, ampak grem po svoji lastni poti. “

mag. Iris Fink Grubačević,                   
dekanja FINI Novo mesto



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.

ŠTUDIJ NA FINI NOVO MESTO

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.



Fakulteta FINI Novo mesto je institucija regionalnega in nacionalnega pomena na področju
razvoja proizvodov in tehnologij, kvalitete 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.

O FAKULTETI

Poslanstvo FINI 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. 
 



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.

Vizija FINI 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 zagotavlja diplomantom perspektivo na področju zaposlovanja ter nadaljnjega
razvoja in napredovanja. Sodobni študijski programi vključujejo inovativne metode
izobraževanja z ustreznim razmerjem teoretičnega in praktičnega znanja.



Vizija in poslanstvo fakultete FINI, njene vrednote ter
strateški cilji nas usmerjajo v nenehno skrb za višanje
kakovosti delovanja  na področjih izobraževanja,
raziskovanja, sodelovanja z okoljem in razvoja družbe
znanja. S sprotnim spremljanjem, vrednotenjem in
zagotavljanjem kakovosti in učinkovitosti
izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega ter
strokovnega dela skrbimo, da se ena izmed temeljnih
vrednot fakultete, to je zagotavljanje čim višje kakovosti 
 delovanja,uveljavlja in živi. Kakovost delovanja na vseh
področjih iz leta v leto raste. To nam uspeva zaradi
izjemne motiviranosti vseh udeležencev,  ki v procesih
sodelujejo, na eni strani nas, ki skrbimo za organiziranje
in  izvajanje aktivnosti, ter na drugi strani študentov, ki
vsebine teh aktivnosti sprejemajo. Pozitivna in ustvarjalna
klima fakultete je hkrati vzrok in posledica njenega
kakovostnega delovanja. Je tudi razlog vsakoletno
ugotovljene visoke stopnje zadovoljstva vseh udeleženih. 
 

Zaradi nadaljnjega uspešnega zaključevanja zanke
kakovosti bomo tudi v bodoče posodabljali učne
programe, skrbeli za uporabljivost interaktivnih učnih in
komunikacijskih orodij, sledili trendom tehnološkega in
družbenega razvoja, ohranjali intenzivne stike z
gospodarstvom in širšim družbenim okoljem tako na
izobraževalnem, strokovnem kot tudi znanstveno-
raziskovalnem področju. Močna prisotnost  v programih
mednarodne mobilnosti bo fakulteti še naprej omogočala
delovanje na področjih izobraževanja in trga dela v
evropskem prostoru. Že prisotno znanstveno-
raziskovalno sodelovanje z evropskimi univerzami in
inštituti se bo še bolj okrepilo.  
 

 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Aplikativna naravnanost študija na fakulteti FINI, ki bodočim diplomantom zagotavlja takojšnji
transfer pridobljenih teoretičnih in strokovnih znanj,  kompetenc In veščin v proizvodne in
razvojne procese, je komparativna prednost, ki ji daje izjemne priložnosti nadaljnjega razvoja.
Zavedamo se, da je prehod s stopnje doseganja in zagotavljanja visoke kakovosti delovanja k
odličnosti dolgotrajen in naporen proces.  

SLEDIMO ODLIČNOSTI

doc. dr. Darko Števančec,
Prodekan za kakovost



" Za nadaljevanje svoje izobrazbe in pridobitve magistrskega naziva sem leta 2018
izbral fakulteto FINI. Dodatno izobrazbo sem potreboval zaradi svoje osebne rasti
in poslovne usmeritve. Izbira pa je bila pravzaprav zelo preprosta. Poleg zanimivih
predmetov, z usmeritvijo na industrijo, in s predavatelji z bogatimi teoretičnimi ter
proizvodnimi izkušnjami je veliko vlogo odigrala tudi fleksibilnost fakultete. Na
fakulteti imajo posluh za zaposlene študente in skladno s tem tudi prilagojene
urnike predavanj. Poleg klasične prisotnosti na predavanjih sem izkoristil tudi
možnost predavanja na daljavo. Tak način je uporaben predvsem v primeru
odsotnosti ali dislociranosti. Vem, da sem se pravilno odločil, ko sem se vpisal na
FINI, prav tako pa že razmišljam o možnosti nadaljevanja študija. Vsem
potencialnim študentom svetujem obisk fakultete in pregled študijskega programa
in s tem nadgradnjo svojega znanja. "

" Za vpis na FINI sem se odločil glede na razpisan program, ki so ga predstavljali.
Zelo mi je ustrezal glede na potrebe moje zaposlitve, pa tudi zaradi priporočil
prijateljev, ki so bili tam že vpisani. Najbolj mi je bil všeč prilagodljiv urnik glede
na naravo mojega dela in pa seveda prilagodljivost in razumevanje tako
predavateljev kot samega referata; vedno so mi bili pripravljeni pomagati, če sem
imel kakršna koli vprašanja ali težave.Sam sem bil prisoten tudi v Študentskem
svetu kot tudi v pripadajočih drugih komisijah, kjer se pokaže pripravljenost in
vpetost študentov v delovanje fakultete. O samem sodelovanju med fakulteto in
študenti lahko govorim samo v superlativih, referat se je vedno potrudil po svojih
najboljših močeh, da je delo potekalo gladko in da smo bili na koncu vsi
zadovoljni. "

POGLED ŠTUDENTOV IN DIPLOMANTOV FINI

" Fakulteta za industrijski inženiring študentom nudi uveljavljene strokovnjake, ki
nosijo s seboj neprecenljivo zakladnico znanja, dosežkov ter izkušenj, ki jih
strokovno in z veseljem delijo med nas študente. Naučijo nas, kje poiskati znanje,
ko ga v določeni situaciji potrebuješ. Z znanjem, ki ga pridobiš na fakulteti, je
veliko lažje in hitreje rešiti problem, ko naletiš nanj, saj te naučijo vztrajnosti,
potrpežljivosti, razvoja veščin in spretnosti v uporabi znanja, ki ga potrebuješ na
svojem konkretnem strokovnem delovnem področju. Poleg znanja pridobiš tudi
zelo pomembne socialne veščine. "

Robert Gazvoda, diplomant VS programa

Tatjana Šuštarič, diplomantka VS programa

" Fakulteta za industrijski inženiring je zgodba o uspehu, alternativa klasičnemu
študijskemu programu, v katerem je poudarek predvsem na tesnem in
prilagodljivem sodelovanju med študenti in izvajalci študijskih programov.
Povezanost in vpetost v industrijo pomagata pripraviti študente na nezavidljive
situacije, v katerih se kasneje vsakodnevno srečujemo v službah in jih uspešno
premagujemo. Trdno delo, vztrajnost, samodisciplina in znanje so le nekatere
odlike, s katerimi se srečujemo na fakulteti. "

Tilen Kavšek, diplomant VS programa in
študent MAG programa

Veljko Goleš, diplomant MAG programa
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3. stopnja - doktorski študijski program

18202 - doktorsko izobraževanje (tretja
bolonjska stopnja)

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

program ima štiri izbirne module

doktor znanosti | doktorica znanosti 
oz. z okrajšavo dr. pred imenom

(52) tehniške vede

0715

tehniške vede 

  
SOK raven: 10
EOK raven: 8
EOVK raven: Tretja stopnja
 

Naslov študijskega programa:
  
  
Akreditacija programa:  
  
  
Stopnja in vrsta programa: 

KLASIUS-SRV :
  
  

Trajanje programa:     
  
  
 Smeri:
  
  
 Znanstveni naziv:
  
  
   
Študijsko področje po 
Isced klasifikaciji:

Klasifikacija po Klasius:

  
Znanstvene discipline po 
Frascatijevi klasifikaciji:

Raven izobrazbe:

PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Doktorski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija



Doktorski študijski program Inženiring in avtomobilska zajema
naslednja vsebinska področja pridobivanja znanja:

VSEBINSKA PODROČJA

TEMELJNI CILJI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

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.

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 znanstveno
raziskovalnega 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.

Doktorski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija



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.

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:

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.

Doktorski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija



PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE

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.

Predmetno specifične kompetence, ki jih študenti pridobijo s študijem in z raziskovalnim
delom, so naslednje: 

Pomembno je izobraževanje doktorjev
znanosti za potrebe kreativnega znanstveno
raziskovalnega in razvojnega dela na
področju strojniških ved. 

Doktorski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija



POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB
OMEJITVI VPISA

Merila za prehode

Prehod med študijskimi programi  je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu
in nadaljevanje študija na študijskem programu Fakultete za industrijski inženiring Novo
mesto. Za prehod se ne šteje sprememba študijskega programa zaradi neizpolnitve
obveznosti v prvem študijskem programu.

kdor je zaključil študijski program druge stopnje ali enakovredno prejšnje izobraževanje.  

povprečna ocena: 20%, 
ocena diplomskega ali magistrskega dela: 10%
uspeh pri izbirnem pisnem izpitu: 70% (Vsebina izbirnega pisnega izpita je opredeljena
glede na nameravano področje doktorskega izobraževanja. Kandidat lahko do 60%
deleža, ki odpade na izbirni pisni izpit, nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in
strokovnega dela na področju študijskega programa.)

V doktorski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija se lahko vpiše:

V primeru omejitve vpisa v 1. letnik bodo kandidati izbrani glede na uspeh na predhodnem
študiju, preverjanju znanja pri izbirnem pisnem izpitu in morebitnih dosežkih na znanstvenem
in strokovnem področju, in sicer upoštevaje naslednje deleže:

kandidat za vpis izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik doktorskega študijskega programa
tretje stopnje Inženiring in avtomobilska industrija (DR):

kandidat za vpis prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja
pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
se kandidatu za vpis pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega
študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete doktorskega študijskega
programa tretje stopnje Inženiring in avtomobilska industrija (DR),
bo kandidatu za vpis v postopku priznavanja ob prehodu priznanih vsaj toliko kreditnih
točk po ECTS, da bodo izpolnjeni pogoji za vpis v višji letnik doktorskega študijskega
programa tretje stopnje Inženiring in avtomobilska industrija (DR):

Vpis v višji letnik v doktorskega študisjkega programa Inženiring in avtomobilska industrija je
možen, če:

      - kdor je zaključil študijski program druge stopnje ali enakovredno prejšnje izobraževanje.            

       - 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 doktorske disertacije.

Doktorski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija



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

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi kandidat, ki je končal primerljiv študijski program v tujini in mu
je v skladu z veljavno zakonodajo o vrednotenju in priznavanju izobraževanja priznana
pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu tretje stopnje.

v drugi ali višji letnik visokošolskega študijskega programa, kadar gre za prenehanje
izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem
študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski
program na isti stopnji;
vpis višješolskega diplomanta v drugi letnik visokošolskega študijskega programa prve
stopnje.

ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih
izidov in
med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred
vpisom v program, 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 Novo mesto.

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

Prehod med študijskimi programi je vpis:

Prehodi so mogoči med študijskimi programi:

 
Ne glede na ostale določbe teh meril je prehod v študijske programe na FINI Novo mesto
možen le, če:

Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa FINI Novo mesto, če mu je v
postopku priznavanja priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji
letnik študijskega programa FINI Novo mesto.

Za vpis v višji letnik po merilih za prehode se kandidat prijavi kot ostali kandidati. Obvezne
priloge k prijavi so potrdilo o opravljenih obveznostih na študiju visokošolskega zavoda, na
katerem je bil vpisan, ter potrjeni učni načrti predmetov, ki jih je kandidat opravil, oziroma
diploma. Kandidatu se ob vpisu določijo manjkajoče obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi
diplomirati v visokošolskem študijskem programu, v katerega se vpisuje.

Priznavanje opravljenih izpitov na prvem programu se opravi v skladu s Pravilnikom o
priznavanju znanj in spretnosti FINI Novo mesto.

Vloge za prehod med študijskimi programi obravnava Komisija za študijske in študentske
zadeve. 

Prijava za vpis v višji letnik šteje za oddano vlogo za vpis po merilih za prehode med
študijskimi programi. 

Doktorski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija



PREDMETNIK

Elektromehanski sistemi
Inteligentni sistemi
Avtomobilska energetika
Operacijski menedžment

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.

Izbirni predmeti in moduli omogočajo študentu izbirnost v določenem področju. Študent lahko
izbira med štirimi moduli:

Doktorski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija



1. letnik 
 

2. letnik 
 

PREDMETNIK DOKTORSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA

kreditne točke po ECTS 
 

30
30

10
10
10
10
10
10

Metode znanstvenega raziskovanja
Obvezni prvi predmet modula
Obvezni drugi predmet modula
Izbirni predmet  modula
Izbirni predmet 
Tema doktorske disertacije

Individualno raziskovalno delo I
Individualno raziskovalno delo II

Individualno raziskovalno delo III
Doktorska disertacija

3. letnik 
 30

30

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 moduli: 
 

*Sistemi z čakalnimi vrstami
*Modeliranje in simulacija diskretnih procesov
*Projektiranje in upravljanje verige dobaviteljev
*Obdelava slik

Izbirni predmeti: 
 

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.

Doktorski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija



NAČIN IZVAJANJA -
KLASIČNA OBLIKA IZREDNEGA ŠTUDIJA  

 
  
  
   
 
 
 

Podiplomski doktorski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija se izvaja kot
izredni študij in je organiziran kot mentorski sistem. Temelji na individualnem pristopu študija
glede na smer izbranega modula.

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 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.



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.

 Z namenom omogočiti študentom čim bolj
kvalitetno udejstvovanje v mednarodnem
prostoru že tekom študija, da bi tako postali
odlični diplomanti s pridobljenimi ustreznimi
mednarodnimi izkušnjami in kompetencami,
fakulteta nenehno išče nove partnerje v
Evropi in širše. Bilateralne sporazume kot
osnovo medsebojnega povezovanja sklepa
tako v okviru programa Erasmus+, ki
vsekakor zavzema bistven del 
 mednarodnega sodelovanja, kot tudi izven
njega z namenom skupnih prijav na razpise
mednarodnih projektov, z namenom
mobilnosti svojih visokošolskih učiteljev za
znanstveno -                raziskovalno delo in
tudi z namenom sodelovanja s tujimi podjetji
in inštituti.

Fakulteta mednarodno dejavnost razvija na
področjih:
 

 Janja Šašek, Erasmus+ koordinatorka

»Zavedamo se, da so mednarodne izkušnje
priložnost za poslovno in osebno rast. Erasmus
izmenjava je tako odlična priložnost za vse, ki želijo
spoznati življenje v tujini, dobiti nove izkušnje in
znanja ter stkati nove prijateljske vezi. V želji, da bi
bili diplomanti FINI Novo mesto še naprej odličen in
iskan kader, se trudimo mobilnost približati
študentom, na drugi strani pa s tujimi institucijami
vzpostaviti dobre partnerske odnose. Želimo, da jih
na tej poti vodi slogan ''Znanje je bogastvo in z
majhnimi koraki lahko dosežemo velike
spremembe''.

MEDNARODNO SODELOVANJE

Fakulteta v okviru mednarodnega sodelovanja v programih mednarodne izmenjave spodbuja
mobilnost študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter omogoča sodelovanje v
mednarodnih projektih.

»Računalniško podprt inženiring in virtualno
prototipiranje sta zelo pomembna dela digitalne
transformacije in s tem tudi med prednostnimi
prioritetami EU. Fakulteta za industrijski inženiring
Novo mesto želi postati ena izmed vodilnih inštitucij
na tem področju, tako z implementacijo teh vsebin v
študijski in raziskovalni proces, kakor tudi pri
transferju tega znanja tekom projekta SRC-EDIH.
Fakulteta je pred kratkim pridobila licenco
programske oprema TCAE, ki se že uporablja v
študijskem procesu. Razvijalec programske opreme,
podjetje CFD Support iz Prage je izdal novo verzijo
programske opreme in ponudil dvodnevno
izobraževanje, ki sem ga z veseljem izkoristil, za kar
se še posebej zahvaljujem gospodu direktorju dr.
Lubošu Pirklu, za gostoljubnost in izvedbo
izobraževanja.«

prof. dr. Simon Muhič, visokošolski učitelj na Fakulteti
za industrijski inženiring Novo mesto



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.

Cilji mobilnosti študentov in diplomantov za študij in prakso:

»V okviru projekta Erasmus+ sem se, vezano
na mednarodno izmenjavo osebja za namen
poučevanja, odzval na povabilo partnerske
inštitucije Technological Educational Institute
(T. E. I.) of Crete v Grčiji. Izkušnja mi bo ostala
za vedno v lepem spominu.« 

doc. dr. Tomaž Aljaž, visokošolski učitelj, na
Technological Educational Institute (T. E. I.) of
Crete, Grčija

»Bivanje v študentskem domu, v katerem smo
prebivali izključno mednarodni študenti iz
različnih programov mobilnosti, torej študentje s
celotnega sveta, mi je prineslo veliko novih
poznanstev in izkušenj. Prav tako sem spoznal
kulturo ljudi na Portugalskem, ki je kar 2500 km
oddaljena od moje domače Slovenije.«

»Delo sem opravljal v kletnih prostorih univerze,
kjer imajo veliko opreme za metalografijo,
analizo polimerov in druge vrste naprav.
 
Erasmus izmenjava je zelo pozitivna izkušnja.
Priporočil bi jo vsem, ki si želijo obiskati druge
kraje, spoznati različne ljudi in njihovo kulturo.
Na izmenjavi spoznaš študente iz različnih delov
sveta, s katerimi si izmenjaš kontakte, tako
postane praksa v tujini odskočna deska za obisk
drugih dežel.«

David Šajn, študent na izmenjavi za namen prakse na
Universidade Da Coruña, Španija

Rok Brezovšek, študent na izmenjavi za namen
študija na University of Coimbra, Portugalska



ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST

prof. dr. Simon Muhič, 
Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo 

Na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto
dajemo velik poudarek znanstvenoraziskovalnemu
delu. Od leta 2016 intenzivno krepimo
znanstvenoraziskovalno dejavnost s pridobivanjem
in izvajanjem novih znanstvenoraziskovalnih ter
razvojnih projektov, z integracijo v močne
mednarodne mreže z uveljavljenimi institucijami, s
sodelovanjem z uveljavljenimi raziskovalci, s
sodelovanjem z lokalno industrijo ter z uvajanjem
študentov v znanstvenoraziskovalno delo na
fakulteti. V zadnjih letih smo oblikovali raziskovalno
skupino, ki deluje na fakulteti v okviru Inštituta za
znanstveno-raziskovalno dejavnost (IZRD) pod
vodstvom prof. dr. Juliusa Kaplunova, ob
sodelovanju raziskovalcev s Keele University iz
Velike Britanije. Leto 2018 je bilo za nas prelomnica,
saj smo bili uspešni na razpisu dveh velikih triletnih
projektov, in sicer smo postali nosilec temeljnega
raziskovalnega ARRS projekta in ključen
raziskovalni partner pri projektu z dvema
industrijskima partnerjema. S tem smo močno utrdili
izvajanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti na
fakulteti in znatno okrepili našo raziskovalno
skupino. 

Posebno pozornost namenjamo aplikativnim raziskavam v sodelovanju z lokalno industrijo. Tako
pripomoremo k integraciji vrhunskih akademskih znanj v razvojne izzive podjetij dolenjske regije, kot
sta na primer TPV, d. o. o. in SiEVA, d. o. o. Aktivno medsebojno sodelovanje med našo
raziskovalno skupino in industrijskimi partnerji nam omogoča, da skupaj oblikujemo nove
znanstvenoraziskovalne in razvojne izzive, ki jih rešujemo z uvajanjem vrhunskih temeljnih in
empiričnih znanj, ki so potrebna za razvoj izdelkov z visoko dodano vrednostjo ter za razvoj
ustreznih tehnologij. 

Preko delavnic, seminarjev, predavanj in znanstvenih konferenc skrbimo za prenos specifičnih
temeljnih akademskih znanj v svet inženirstva ter oblikujemo nove pristope k iskanju inovativnih,
trajnostno naravnanih razvojnih rešitev. Od leta 2016 organiziramo mednarodno znanstveno
konferenco o razvoju industrijskega inženiringa, na kateri se srečajo številni strokovnjaki iz
akademskega sveta, industrije in študenti ter izmenjujejo znanja in dobre prakse. Ob tem dogodku
na fakulteti izide zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov. 

Konec leta 2018 smo začeli izvajati tudi znanstvenoraziskovalne seminarje. Ti dogodki so
namenjeni predstavitvam vsebin, s katerimi širimo znanja in kompetence tako na naši fakulteti kakor
tudi v širšem družbenem prostoru. Seminarji so priložnost, da raziskovalci FINI predstavijo svoje
dosežke in rezultate na znanstvenoraziskovalnem področju. Obenem seminarji odpirajo prostor kjer
lahko tuji in domači predavatelji, študenti ter gosti predstavijo svoje pobude za sodelovanje in
prispevajo v zakladnico znanj in pri predstavitvi novih znanstvenoraziskovalnih ter razvojnih izzivov. 

Študente seznanjamo z znanstvenoraziskovalnim delom tudi preko vključevanja v tekoče
znanstvenoraziskovalne in razvojne projekte. S pomočjo mentorjev lahko študenti v okviru
projektnih aktivnosti, ki potekajo kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijajo inovativnost,
kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim omogočajo lažji prehod iz procesa izobraževanja
na trg dela. S takim pristopom študentom omogočamo, da razvijajo in krepijo kompetence in
praktične izkušnje, ki jim bodo pomagale pri reševanju konkretnih problemov, s katerimi se bodo
srečali pri svojem delu tekom svoje profesionalne kariere.



Fakuleta vsako leto organizira Mednarodno
konferenco o razvoju industrijskega inženiringa:
PRILOŽNOSTI, POTENCIALI, IZZIVI, katere se s
svojimi prispevki udeležujejo tudi naši študenti.

Konferenca uveljavlja prakso sodelovanja med
gospodarstvom ter raziskovalnimi in izobraževalnimi
organizacijami. Osnovni cilj konference je
zagotavljanje skladnosti razvojnih tendenc z
dejanskimi potrebami po kadrih v tehnoloških in
industrijskih panogah. Nove potrebe trga dela,
gospodarskega razvoja in konkurenčnosti podjetij
predstavljajo izzive, ki se jim danes ni mogoče
izogniti.

V okviru tematskih sklopov se konference
udeležujejo strokovnjaki iz Slovenije in tujine, iz
gospodarstva, univerz oziroma visokošolskih
zavodov, inštitutov ter druga strokovna javnost.

KONFERENCA O RAZVOJU
INDUSTRIJSKEGA INŽENIRINGA

Mednarodna konferenca o razvoju industrijskega inženiringa: PRILOŽNOSTI, POTENCIALI, IZZIVI



PRIJAVNI IN VPISNI POSTOPEK

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 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.

Kandidati za vpis lahko oddajo prijavo za študij na FINI Novo mesto v treh prijavnih rokih:

1. prijavni rok: od 17. 2. 2023 do 3. 7. 2023
2. prijavni rok: od 16. 8. 2023 do 21. 9. 2023
3. prijavni rok: od 25. 9. 2023 do 27. 9. 2023 oziroma do zapolnitve prostih mest. Rok bo razpisan
le, če bodo še ostala prosta mesta.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ
http://portal.evs.gov.si/prijava. Če se kandidat prijavlja:

1) z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture), natisnjenega obrazca po
pošti ne pošilja, temveč ga izpolni in elektronsko podpiše v eVŠ. 
2) s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za
vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. 
3) 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.

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 in oddana v eVŠ. 

Oddaja prijavnih obrazcev in dokazil/prilog bo potekala elektronsko preko spletnega portala
eVŠ. 

Prijave in dokazila/priloge po koncu prvega prijavnega roka preko portala eVŠ bo možno oddati
najkasneje do 5. 7. 2023, po koncu drugega prijavnega roka do 25. 9. 2023 ter po koncu tretjega
prijavnega roka do 27. 9. 2023. 

O objavi zahteve za dopolnitev prijave na portalu eVŠ bo kandidat obveščen na e-naslov, naveden
v prijavi, in na SMS številko, če jo bo v prijavi navedel. 

Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni.



POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

Oblike  preverjanja  in  ocenjevanja  znanja  so: izpiti, kolokviji, seminarske naloge in
seminarska dela ter naloge pri vajah, seminarske naloge z zagovorom, aktivno sodelovanje
pri vajah in seminarjih, testi, nastopi, poročila s strokovne prakse, predstavitev drugih del,
zaključne naloge, elektronski izpiti ter druge oblike, določene s študijskim programom.

Preverjanje znanja je lahko ustno ali pisno oziroma ustno in pisno, ali s preverjanjem pisnih
in drugih izdelkov oziroma nalog in njihovega zagovora, ali s preverjanjem posebnega
nastopa. 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.

PREVERJANJE  ZNANJA  IN  OCENJEVANJE

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 predmetno
specifičnih komepetenc.

Ocenjevalna lestvica 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.

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.

Pogoji za dokončane študija so:



ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV

kovinsko predelovalni industriji (npr. v avtomobilski industriji, industriji osebnih in tovornih
prikolic itd.),
procesni industriji (farmacevtski, kemijski, živilski),
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.

Delodajalci izražajo potrebe po strokovnih kadrih, katerih znanja obsegajo tehnična in
tehnološka ter interdisciplinarna znanja, uporabna na več področjih.  FINI Novo mesto 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:

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.
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