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UVOD 

Skupina strokovnjakov je sklep o imenovanju in gradivo za presojo prejela 04. 04. 2019. 

Skupina strokovnjakov je vsebinsko uskladila strokovno mnenje in pripravila skupno 

poročilo o izpolnjevanju meril za akreditacijo študijskega programa. 

 

Skupina strokovnjakov je opravila obisk Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto 

dne 17. 05. 2019, ki je potekal po vnaprej predlaganem urniku in usklajenem z vodstvom 

šole. Na predhodno izpeljanem pripravljalnem sestanku, ki je potekal 14. 05. 2019 v 

prostorih NAKVIS-a, je skupina strokovnjakov uskladila priprave na obisk, izmenjala 

mnenja o pregledanem gradivu, vsebinah, ki jih želi posebej preverjati in oblikovala listo 

vprašanj za razgovore z deležniki. Po opravljenem obisku je skupina vsebinsko uskladila 

strokovno mnenje in pripravila skupno poročilo o vzorčni evalvaciji visokošolskega 

strokovnega študijskega programa »Inženiring in vozila« Fakultete za industrijski 

inženiring Novo mesto.  

 
(Zunanja evalvacija študijskega programa se opravi v postopku podaljšanja akreditacije visokošolskega zavoda, 
izredne evalvacije študijskega programa ali se izvede kot evalvacija vzorca študijskih programov. 
 
Zunanja evalvacija je postopek presoje spreminjanja in posodabljanja študijskega programa, njegovega 
izvajanja ter sistema kakovosti visokošolskega zavoda v delu, ki se nanaša na zagotavljanje in izboljševanje 
kakovosti študijskega programa (samoevalvacije). Temelj za presojo je samoevalvacijsko poročilo, ki vsebuje 
evalvacijo področij presoje iz tega poglavja.) 

 

Predstavitev poteka zunanje evalvacije in deležnikov, ki so sodelovali pri razgovorih:  

 

Obisk Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto (v nadaljevanju FINI NM) je potekal 

na lokaciji šole, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto.   
 

V intervjujih so sodelovali: 

 

 predstavniki šole (5), 

 učitelji (9),  

 člani komisije za kakovost in študijske komisije (6), 

 asistenti, izvajalci laboratorijskih vaj, organizator praktičnega izobraževanja (5), 

 izredni študenti na laboratorijski vaji ELE (12),   

 upravno-administrativni in strokovni delavci (5), 

 diplomanti (7), 

 zunanji deležniki (6) 

 

Nekaj sogovornikov je nastopilo v več vlogah. 

 

Skupini strokovnjakov so bili zagotovljeni dobri pogoji za delo. Omogočen je bil vpogled v 

ključne dejavnosti šole, ogled laboratorijev in dodatno zahtevano gradivo.   

 

Na podlagi vseh predloženih dokumentov in informacij, pridobljenih v razgovorih s 

skupinami deležnikov, je skupina strokovnjakov oblikovala osnutek ustnega poročila, ki 

ga je predsednik skupine strokovnjakov ob koncu obiska predstavil vodstvu šole in 

drugim zainteresiranim deležnikom. 
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Zunanja evalvacija študijskega programa 

Področja presoje Prednost Priložnosti za 

izboljšanje 

Večje 

pomanjkljivosti 

oz. 

neskladnosti 

Notranje zagotavljanje in 

izboljševanje kakovosti 

študijskega programa 

   

Standard 1 6 5 / 

Standard 2 5 5 / 

 

Spreminjanje in posodabljanje 

študijskega programa 

   

Standard 3 3 2 / 

 

Izvajanje študijskega programa    

Standard 4 4 5 / 

Standard 5 5 2 / 
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UGOTOVLJENO DEJANSKO STANJE IN NJEGOVA PRESOJA 

Temeljna usmeritev za presojo po posameznih standardih:  

Skupina strokovnjakov vsak predpisani standard kakovosti presoja na dveh 

ravneh v skladu z določbami o presoji, ki so podrobneje opredeljene v V. 

poglavju meril (OBRAZCI VLOG). Na prvi objektivno presodi in z argumenti 

podpre izpolnjevanje standarda. S tem presoja skladnost, obstoj ali izvajanje 

predpisanega. Na drugi ravni pa ugotovljeno stanje kvalitativno vrednoti v 

obsegu nad (ali pa pod) sprejemljivim in s tem presodi tudi kakovost. Na tej 

ravni presoje z argumenti strokovno oceni, kaj je zelo dobro, dobro, kaj ni 

oziroma kaj bi lahko bilo bolje. Če je nekaj skladno s predpisom, še ni nujno 

dobro. Nasprotno nekaj ni nujno slabo, če ni (povsem) skladno s predpisom, saj 

je visoko šolstvo raznoliko, dobro pa se lahko skriva ravno v posebnosti ali 

izjemnosti. Medtem ko nekateri standardi kakovosti vsebujejo kvalifikatorje, kot 

je 'kakovosten', drugi izrecno sprašujejo zgolj po primernosti, ustreznosti ali le 

obstoju oziroma izvajanju nečesa. Skupina strokovnjakov temu navkljub vselej 

presoja na dveh ravneh – iz prve ravni na koncu posameznega standarda 

povzame morebitne neskladnosti ali večje pomanjkljivosti, iz druge pa prednosti 

in priložnosti za izboljšanje, tako kot izhajajo iz ugotovitev in ocen, in ne po 

načelu, da morajo biti številčno uravnotežene, ali po kakšnem drugem načelu. 

NOTRANJE ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI ŠTUDIJSKEGA 

PROGRAMA 

 

1. standard: Visokošolski zavod evalvira in posodablja vsebino, sestavo in 

izvajanje študijskega programa.  

 

a) samoevalvacija študijskega programa omogoča njegovo razvijanje in 

posodabljanje, tako da se ohranja njegova aktualnost ter ustvarja 

kakovostno izobraževalno okolje: 

 

Pravno podlago za razvijanje in spremljanje kakovosti študijskega programa "Inženiring 

in vozila" na FINI NM predstavlja Poslovnik o sistemu spremljanja in zagotavljanja 

kakovosti na FINI Novo mesto (veljaven od 20. marca 2016). Le-ta natančno določa 

sistem kakovosti, opredeljuje postopke in instrumente za zagotavljanje kakovosti na 

fakulteti. V skladu s pravilnikom temelji razvijanje in spremljanje kakovosti na naslednjih 

aktivnostih: 

1. sprotno spremljanje kakovosti, konkurenčnosti in učinkovitosti svoje dejavnosti, ki 

vključuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in strokovno delo, 

2. načrtovanje periodične samoevalvacije, 

3. zbiranje in analiziranje podatkov o učnih izidih študentov in celotnega 

izobraževanja ter drugih, z njimi povezanih dejavnosti, 

4. ugotavljanje pomanjkljivosti v izvajanju svoje dejavnosti ter odstopanju od 

načrtovanih aktivnosti in dosežkov in 

5. vključevanju v presojo kakovosti svojega delovanja vseh zaposlenih, študentov in 

drugih relevantnih deležnikov. 
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Kot je razvidno iz pravilnika, ima FINI NM natančno opredeljen sistem spremljanja in 

razvijanja kakovosti. Predvsem je potrebno izpostaviti, da je iz pravilnika razvidna 

intenca po celostni vzpostavitvi t. i. kroga kakovosti. 

 

Ključna orodja pri razvijanju kakovosti na fakulteti predstavljajo Strategija Fakultete za 

industrijski inženiring Novo mesto 2016-2020 in letna samoevalvacijska poročila. 

Strateške usmeritve in cilji ter integrirani programi FINI NM temeljijo na SWOT in Pest 

analizi. Tako kvantitativni kot tudi kvalitativni kazalniki strateških ciljev in ukrepov do 

leta 2020 kažejo ambicioznost vodstva po kontinuiranem razvoju FINI NM.  

Analiza samoevalvacijskih poročil za študijska leta 2017/18, 2016/17 in 2015/16 kaže na 

usklajenost prioritet razvoja in ukrepov s strateškimi cilji, ter natančno oblikovan akcijski 

načrt. 

 

Na podlagi zapisanega skupina strokovnjakov ugotavlja, da ima FINI NM vzpostavljen 

sistem redne samoevalvacije, ki omogoča razvijanje in posodabljanje študijskega 

programa "Inženiring in vozila". 

 

b) načini in postopki zbiranja informacij ali predlogov za spreminjanje 

študijskega programa ter njihovega analiziranja: 

 

Za potrebe priprave samoevalvacijskega poročila FINI NM so predvideni naslednji merski 

inštrumenti: 

1. anketni vprašalniki za študente (anketa o zadovoljstvu z izvedbo predmeta in 

izvajalci, anketa o zadovoljstvu s fakulteto in z organizacijo študijskega procesa, 

anketa o zadovoljstvu s knjižnico FINI NM, anketa o strokovni praksi, anketa o 

mednarodni mobilnosti in anketa o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov FINI 

NM), 

2. anketni vprašalniki za predavatelje in visokošolske učitelje o zadovoljstvu s 

fakulteto in organizacijo študijskega procesa,  

3. anketni vprašalniki za zaposlene (anketa o zadovoljstvu na fakulteti in anketa o 

mednarodni mobilnosti), 

4. anketni vprašalniki za mentorje strokovne prakse v podjetjih in 

5. anketni vprašalniki za delodajalce. 

 

Izsledki anket se uporabljajo za: 

 preoblikovanje, posodabljanje in razvijanje študijskih programov, 

 izboljšanje pedagoškega dela, 

 razvoj podpornih storitev, 

 oblikovanje mnenj Študentskega sveta v postopkih izvolitve v naziv, 

 informacije organom fakultete o splošnem stanju pedagoškega dela, 

 zagotavljanje kakovosti dela študentskega referata in 

 zagotavljanje ustreznih materialnih pogojev. 

 

Kljub obsežni navedbi različnih merskih inštrumentov pa samoevalvacijska poročila za 

zadnja tri študijska leta izpostavljajo zlasti rezultate anketiranja študentov in zaposlenih. 

Vsebina anketiranja slednjih se predvsem nanaša na organizacijsko identiteto, sistem 

nagrajevanja, zadovoljstvo z delom itd. 
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Za potrebe neposrednega razvijanja in posodabljanja študijskega programa "Inženiring in 

vozila" študenti odgovarjajo na štiri vsebinske sklope, ki se nanašajo na izvedbo 

posameznih učnih enot, in sicer: 

1. vsebina predmeta, 

2. ustreznost učnega gradiva, 

3. primernost števila kreditnih točk in 

4. pedagoško delo in izvajalci predmeta. 

 

Rezultati anketiranja študentov kažejo na relativno visoko stopnjo zadovoljstva študentov 

s študijskim programom in njegovo izvedbo. Kljub pozitivnim rezultatom anketiranja 

študentov FINI NM želi izboljšati obstoječe stanje in nadgraditi pomanjkljivosti tako 

samega postopka anketiranja kot tudi rezultatov. Na podlagi rezultatov anketiranja 

študentov FINI NM oblikuje akcijski načrt in ukrepe za izboljšanje stanja. Le-ti nastajajo 

v okviru različnih komisij in organov fakultete, predvsem Komisije za kakovost in 

evalvacije.  

 

Iz pogovora z vodstvom in predstavniki Komisije za kakovost in evalvacije je razvidno, da 

se vodstvo fakultete zaveda majhnega deleža vključenosti študentov v anketiranje in 

posledično posplošljivosti rezultatov, kar poskuša kompenzirati z aktivnim sodelovanjem 

študentov v različnih organih fakultete. Vendar bi bilo potrebno poiskati način 

anketiranja, ki bi dodatno motiviral študente. Le-to bi omogočalo vodstvu, da dobi 

celovitejši vpogled v kvaliteto študijskega programa in neposredno pedagoško delo. 

 

Ob navedenih anketnih vprašalnikih za študente in zaposlene pa FINI NM sukcesivno 

spremlja kvantitativne podatke o vpisu in prehodnosti študentov iz letnika v letnik ter 

kadrovski strukturi. Neuresničevanje posameznih zastavljenih ciljev iz strategije je 

podkrepljeno z akcijskim načrtom. 

 

Na podlagi pogovora z vodstvom in predstavniki delodajalcev je bilo razvidno, da obstaja 

tesno sodelovanje z lokalnim okoljem, kar pomembno vpliva tudi na samo vzpostavitev in 

razvijanje študijskega programa. Rezultat interakcije med FINI NM in lokalnimi 

delodajalci se odraža v spreminjanju učnih enot, npr. dodajanju novih izbirnih 

predmetov.  

 

c) primernost obveščanja deležnikov o uresničevanju načrtovanih nalog 

oziroma o izsledkih in ugotovitvah pri samoevalvaciji študijskega 

programa: 

 

Priprava samoevalvacijskega poročila je v domeni dekanje FINI NM, s podpornimi 

službami ter Komisije za kakovost in evalvacije. Sama obravnava samoevalvacijskega 

poročila pa se izvede na organih fakultete, in sicer: Komisija za kakovost in evalvacije, 

Študentski svet, Upravni odbor, Akademski zbor in Senat FINI NM. Slednji je odgovoren 

za njegovo sprejetje. 

 

Seznanjanje vseh zaposlenih s samoevalvacijskim poročilom poteka predvsem s pomočjo 

Akademskega zbora, na katerem so prisotni tudi predstavniki študentov. Le-ti 

posredujejo podane informacije nadalje ostalim kolegom. 

 

Ob tem je potrebno izpostaviti, da so samoevalvacijska poročila za obdobje zadnjih šest 

študijskih let javno dostopna na spletni strani fakultete. 
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Iz zapisanega je razvidno, da vodstvo fakultete na ustrezen način obvešča deležnike o 

izsledkih in ugotovitvah samoevalvacije fakultete, čigar del je posredno tudi 

samoevalvacija samega študijskega programa. 

 

Prednosti 

 

 FINI NM ima natančno normativno urejeno področje spremljanja in razvijanja 

kakovosti delovanja. 

 FINI NM ima natančna in razdelana navodila za uporabo e-učilnice in pripravo 

gradiv, za posamezne učne vsebine, v elektronski obliki. 

 Posamezni predavatelji, ki prihajajo iz gospodarstva vsako leto dopolnjujejo 

vsebine predmetov glede na razvoj stroke. 

 Obvezna prisotnost vseh študentov na laboratorijskih vajah, ki se izvajajo v 

laboratorijih FINI NM oziroma v visoko-tehnološko razvitih podjetjih, s katerimi 

ima fakulteta sklenjene dogovore o sodelovanju v pedagoškem procesu. 

 Študenti in diplomanti so na razgovorih izkazali izrazito zadovoljstvo s študijskim 

programom in pripravljenostjo predavateljev pri nudenju pomoči. 

 Vodstvo FINI NM na ustrezen način obvešča deležnike in širšo javnost o svojem 

delovanju, preko samoevalvacijskih poročil. 

  

Priložnosti za izboljšanje 

 

- Zagotoviti sistemsko posodabljanje učnih vsebin pri vseh predmetih. 

- FINI NM bi lahko okrepilo tekoče spremljanje študijskih programov, z vidika 

pridobljenih kompetenc študentov. 

- FINI NM svetujemo da izvaja ustrezno ocenjevanje dejanske obremenjenosti 

študentov in primernosti ovrednotenja posameznih predmetov z ECTS točkami. 

- Aktivno vključiti Alumni klub pri posodabljanju študijskega programa. 

- V skladu z željo po izboljšanju kakovosti dela FINI NM svetujemo razvijati sistem 

kakovosti na ravni evalviranega študijskega programa in določiti koordinatorja 

študijskega programa "Inženiring in vozila", ki bo odgovoren za njegovo kakovost 

in razvoj. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 Ni bilo zaznanih posebnih pomanjkljivosti in neskladnosti. 

 

 

2. standard: Uresničevanje nalog, načrtovanih na podlagi izsledkov 

samoevalvacije študijskega programa, je razvidno iz samoevalvacijskih poročil. 

 

Uresničevanje nalog, povezanih s samoevalvacijo študijskega programa, v 

zadnjih treh letih in: 

 sodelovanje deležnikov pri sprejemanju ukrepov za izboljšave, 

spremljanju njihovega uresničevanja in nastajanju samoevalvacijskega 

poročila ter 

 sklenjenost kroga kakovosti: 
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Samoevalvacijska poročila FINI NM se sprejemajo na letni ravni in v skladu s 

Poslovnikom o sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti na FINI Novo mesto. Iz 

samoevalvacijskih poročil je razvidno, da gre za celostno spremljanje delovanja fakultete, 

kar se predvsem odraža v obsegu, vsebini in strukturi poročil, ki vsebujejo natančne 

kvantitativne podatke o delovanju fakultete in dejanskem stanju v evalviranem obdobju.  

V kolikor bi vodstvo FINI NM želelo pridobiti podrobnejši vpogled v razloge za odmikih 

dejanskih vrednosti posameznih kvantitativnih kazalnikov od načrtovanih, bi bilo (po 

mnenju skupine strokovnjakov) smiselno nadgraditi samoevalvacijsko poročilo s 

kvalitativnimi podatki. To pa predvsem zaradi prenašanja ukrepov za izboljšanje stanja iz 

leta v leto, kar kaže na to, da krog kakovosti ni v celoti sklenjen. 

 

Iz (delne) SWOT analize in pogovora z vodstvom fakultete je razvidno, da se na FINI NM 

zavedajo pomanjkljivosti. Hkrati pa izkazujejo željo po izboljševanju kakovosti 

pedagoškega dela, kar želijo vzpostaviti z novo strategijo delovanja zavoda.  

 

Iz pogovora z deležniki je razvidno, da so pomembni lokalni gospodarstveniki pogosto 

tudi predavatelji na FINI NM in tesno vpeti v delovanje fakultete od njene ustanovitve. 

Slednje pomeni, da natančno poznajo delovanje fakultete in so tesno vpeti v njen razvoj.  

 

Glede na obliko izvedbe študijskega programa (izredni študij na lokaciji  in možnost e-

izobraževanja) bi šola lahko dodatno okrepila vlogo e-študentov pri nadaljnjem razvijanju 

fakultete. Obstaja namreč nevarnost, da se v delovanje FINI NM intenzivneje vključuje le 

manjša skupina študentov, in sicer tisti, ki so pogosteje prisotni na fakulteti. 

 

Prednosti 

 

 Dobro strukturirano in poglobljeno samoevalvacijsko poročilo. 

 Aktivno sodelovanje FINI NM z gospodarstvom in družbenim okoljem JV regije. 

 Podpora in sodelovanje ustanovitelja in lokalne skupnosti pri načrtovanju in razvoju 

novih študijskih modulov, znotraj evalviranega študijskega programa. 

 Obsežno spremljanje različnih indikatorjev delovanja zavoda. 

 Dobro strukturiran poslovnik kakovosti. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

- Čim prej pripraviti novo strategijo FINI NM. 

- Kljub izdelanemu akcijskemu načrtu ukrepov za izboljšanje, nekateri ukrepi niso 

realizirani in se prenašajo v naslednje leto. Zmanjšati delež nerealiziranih ukrepov! 

- Ni jasno opredeljene odgovornosti za izvajanje posameznih ukrepov v akcijskem 

načrtu (ker je imenovanih več odgovornih oseb za posamezni ukrep). 

- Povečati vlogo študentov, ki se izobražujejo na daljavo (e-študij). 

- Redno ažuriranje poslovnika kakovosti. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

 

 Ni bilo zaznanih posebnih pomanjkljivosti in neskladnosti. 
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SPREMINJANJE IN POSODABLJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

3. standard: Visokošolski zavod spremlja izvajanje študijskega programa, ga 

pregleduje in izboljšuje ob upoštevanju razvoja študijskih, znanstvenih, 

strokovnih, raziskovalnih oziroma umetniških področij in disciplin (razvoja 

stroke), v katera se primerno umešča, ob evalviranju doseganja postavljenih 

ciljev, kompetenc oziroma učnih izidov ter potreb po znanju in ciljev družbe – 

odvisno od vrste in stopnje študijskega programa. Spremembe in posodobitve 

upoštevajo temeljne cilje programa ter ohranjajo povezanost njegovih vsebin 

oziroma predmetov.  

 

Ali je ob vsebinskem razvijanju in spreminjanju študijski program še vedno 

vsebinsko in po sestavi dovršen, ali se ohranja povezanost učnih načrtov in 

predmetnika s cilji in kompetencami študijskega programa ter ali so vsebine 

povezane po horizontalni in vertikalni osi; ob upoštevanju 17. člena meril: 

 

Visokošolski strokovni študijski program "Inženiring in vozila" na FINI NM je nastal kot 

rezultat iniciative in potreb lokalnih gospodarskih subjektov, ki so povezani z 

avtomobilsko industrijo (Revoz, skupina TPV, Adria Mobil in dr.) v poslovnem okolju 

Dolenjske in Bele krajine, kot najbolj izvozne regije v Sloveniji.  

 

Študijski program je nastal po vzoru na TU München, ob veliki angažiranosti posameznih 

predavateljev, ki so priznani strokovnjaki v gospodarstvu in imajo ustrezne izvolitve. 

Študijski program "Inženiring in vozila" v sedanji obliki vsebuje nekatere predmete, ki 

sodijo v avtomobilsko inženirstvo (Automotive Engineering) in ne k splošnem strojništvu, 

zato obstajajo značilne razlike pri izvajanju presojanega študijskega programa v 

primerjavi s klasičnimi programi strojništva, ki se izvajajo na primerljivih fakultetah in 

visokih šolah v Sloveniji oziroma v tujini – za primerjavo glej: Top 5 Universities in 

Germany to Study Industrial Engineering, www.studying-in-germany.org/top-

universities-germany-study-industrial-engineering/ 

 

Primerjava programov pokaže, da ima evalvirani študijski program premalo predvidenih 

ECTS kreditnih točk za področje Tehniške mehanike (učne vsebine Statika, Kinematika, 

Dinamika in Trdnost so vse vsebovane v enem samem predmetu Tehniška mehanika 

(3+3 ur)), nadalje Termodinamika in prenos toplote (del železnega repertoarja študija 

strojništva) se ne poučuje kot samostojni predmet, prav tako ne Mehanika tekočin 

(fluidov). Na kakšen način lahko diplomant evalviranega študijskega programa 

"Inženiring in vozila" nadomesti manjkajoče vsebine in doseže kompetence, ki jih 

predvideva s programom pridobljen strokovni naziv (dipl. inž. str.) v mednarodnem 

prostoru? 

 

Skupina strokovnjakov meni, da FINI NM lahko na podlagi primerjave s študijskimi 

programi omenjenih eminentnih univerz na področju industrijskega inženiringa razvija in 

z dodajanjem manjkajočih vsebin v prihodnje še izboljša obstoječi visokošolski strokovni 

študijski program "Inženiring in vozila". 

 

Fakulteta nima koncesije za izvajanje rednega študija, zato se izvaja samo izredni študij 

v dveh oblikah: kot klasični izredni študij na lokaciji FINI NM, ter kot študij na daljavo (e-

študij). FINI NM ima težave s financiranjem razvoja in obstoja tega študijskega programa 

http://www.studying-in-germany.org/top-universities-germany-study-industrial-engineering/
http://www.studying-in-germany.org/top-universities-germany-study-industrial-engineering/
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zaradi (pre)majhnega števila vpisanih študentov, ki pa kaže trend nadaljnjega upadanja. 

Večina vpisanih študentov je zaposlena.  

V študijskem letu 2017/18 se je na FINI NM na novo vpisalo 53 študentov, od tega 34 

študentov v 1. letnik. Po merilih za prehode med študijskimi programi se je 18 študentov 

vpisalo v 2. letnik in 1 študent v 3. letnik. 

Kljub takšnim okoliščinam FINI NM spremlja izvajanje študijskega programa, ga 

pregleduje in izboljšuje, na način da se informacije in predloge za spreminjanje 

študijskega programa zbira s pomočjo anket o zadovoljstvu, tako študentov kot tudi 

visokošolskih učiteljev ter sodelavcev.  

 

Predloge za posodabljanje in spreminjanje študijskega programa študenti podajo preko 

svojih predstavnikov v komisijah in organih fakultete, še posebej pa preko svojih 

predstavnikov v Študentskem svetu FINI NM. Spremljanje in presojanje študijskih 

programov poteka v skladu s Poslovnikom o sistemu spremljanja in zagotavljanja 

kakovosti na FINI NM in angažiranjem Komisije za kakovost in evalvacije. Vendar pa se 

po sestankih s posameznimi deležniki zdi, da se zgodi največ sprememb zahvaljujoč 

željam in naporom posameznih predavateljev za posodabljanjem učnih vsebin, in ne po 

formalnih mehanizmih spremljanja programa. 

  

FINI NM organizira Informativne dneve, na zadnjem so imeli samo 9 zainteresiranih. 

Naslednji redni informativni dan se načrtuje za 20. 06. 2019 na sedežu fakultete. 

Ukrepi za izboljšanje študijskega programa se analizirajo na letnih sejah Akademskega 

zbora. Vsak predavatelj je dolžan sprotno posodabljati vsebine učnih načrtov, študenti in 

ostali deležniki pa so s tem seznanjeni.  

Delodajalci potrdijo smernice razvoja programa, in sicer na posvetih z delodajalci ter na 

obiskih v podjetjih.  

 

Kot primer dobre prakse skupina strokovnjakov navaja upoštevanje potreb delodajalcev 

iz regionalnega okolja in širše, na osnovi katerih je Senat FINI NM za študijsko leto 

2019/2020 sprejel spremembo oz. dopolnitev študijskega programa na način, da je v 3. 

letniku ob treh sedanjih modulih, ki so že od začetka v predmetniku, potrdil uvedbo še 

četrtega modula: Tehnologije sočasnega načrtovanja, vodenja in robotike s predmeti 

Avtomatizacija in robotika, Sočasni inženiring in Senzorji. S tem se študijski program ne 

spreminja, temveč zgolj posodablja in študentu ponuja novo izbirno možnost modulnih 

predmetov v skladu z razvojem potreb gospodarstva in novimi tehnologijami. 

 

Na razgovorih so študenti izrazili željo po modernizaciji vsebin in metodologije izvajanja 

nekaterih predmetov, še posebej so poudarili da je treba dodati več gradiva na intranet, 

in ne samo skenirane kopije knjig.  

V splošnem ocenjujejo študijski program kot dober program za nadgradnjo predhodnega 

znanja in bi ga priporočili tudi drugim. Izvedbo in vsebino študijskega programa 

ocenjujejo z oceno 4 (na lestvici od 1 do 5).  

 

Za FINI NM je karakteristična obsežna raziskovalna dejavnost, pri tem bi študente in 

diplomante med študijem lahko bolj vključevali v projektno delo posameznih 

predavateljev. V obdobju 2017/2018 je FINI NM izvajal 8 raziskovalno-razvojnih 

projektov, od katerih so 3 že bili v teku, 5 pa so pridobili na novo. Uspešno so zaključili 4 

projekte v sodelovanju z gospodarstvom (TPV, SiEVA, Alpineon), in 1 industrijsko-

aplikativni projekt s podjetjem AquafilSLO d.o.o. 
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Vsebine predmetov v posameznem letniku se navezujejo in dopolnjujejo, s čimer je 

zagotovljena horizontalna povezava vsebin. Predmeti so tudi vertikalno povezani in 

ustrezno razvrščeni po semestrih in letnikih. Vertikalna povezanost je zapisana v učnih 

načrtih, kjer je določeno, katere obveznosti mora študent opraviti, da lahko pristopi k 

izpitu iz posameznega predmeta. 

 

Iz razgovora z delodajalci in diplomanti FINI NM je skupina strokovnjakov dobila vtis, da 

so eni in drugi zadovoljni s pridobljenimi kompetencami.  

 

Prednosti 

 

 Vsebina evalviranega študijskega programa "Inženiring in vozila" sledi potrebam 

gospodarstva JV regije. 

 Na FINI NM kljub majhnemu številu študentov v letnikih izvajajo posamezne  

predmete in s tem ohranjajo horizontalno in vertikalno povezanost vsebin 

študijskega programa.  

 Predavatelji so pripravljeni zagotoviti dodatne kontaktne ure, kadar študenti izrazijo 

željo ali potrebo za to. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

- Primerjati kompetence obstoječega evalviranega študijskega programa "Inženiring 

in vozila" s kompetencami, ki jih predvideva s programom pridobljen strokovni 

naziv (dipl. inž. str.) v mednarodnem prostoru.  

- Dopolniti obstoječi visokošolski strokovni študijski program "Inženiring in vozila" z 

manjkajočimi vsebinami, da bo primerljiv s programi priznanih tujih fakultet na 

področju industrijskega inženiringa. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 Večjih pomanjkljivosti in neskladnosti vezanih na 3. standard nismo opazili. 

 

 

 

IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 

4. standard: Način, oblika in obseg izvajanja študijskega programa ustrezajo 

njegovi vsebini, sestavi, vrsti in stopnji, tako da so kakovostno prilagojene in 

zagotovljene študijske vsebine, izvedbene prakse in viri (kadrovski in 

materialni). 

 

a) načini in oblike poučevanja, njihov razvoj oziroma prilagojenost (vključno 

z viri):  

- različnim skupinam študentov, 

- različnim študijskim potrebam in načinom študija (na študenta osredinjen 

študij in poučevanje),  

- potrebam visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 
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Izvajanje študijskega programa "Inženiring in vozila" poteka v dveh oblikah izrednega 

študija; klasično – na lokaciji fakultete, ter na daljavo v obliki e-študija.  

Način in oblika študija je prilagojena študentom vseh starostnih skupin in omogoča študij 

tudi študentom, ki so redno zaposleni, ter na daljavo študentom iz oddaljenih krajev po 

vsej Sloveniji.  

Prisotnost na laboratorijskih vajah, ki se izvajajo v laboratorijih na FINI NM in v visoko-

tehnoloških podjetjih, s katerimi ima fakulteta sklenjene dogovore, je obvezna za vse 

študente v celotnem obsegu ur. 

 

FINI NM spodbuja uporabo sodobnih metod poučevanja, ki spodbujajo večjo aktivnost 

študentov, v obliki skupinskega dela, samostojnega projektnega dela in laboratorijskih 

vaj. Izbira oblik poučevanja je prepuščena posameznemu predavatelju. Predavatelji pri 

predavanjih in vajah študente v veliki meri spodbujajo k razmišljanju, diskusijam ter 

izražanju njihovih pogledov v zvezi z obravnavano tematiko. Aktivnosti študentov pa so v 

končni fazi tudi ustrezno ovrednotene.  

Iz učnih načrtov je razvidno, da je ocena študentov sestavljena iz ocene pisnih in ustnih 

izpitov, seminarskih nalog, predstavitev seminarskih nalog, diskusij na elektronskem 

forumu, laboratorijskih vaj, ter projektov.  

Iz razgovorov smo izvedeli, da študenti metode poučevanja ocenjujejo kot ustrezne.  

 

Vsebina študijskega programa je tesno povezana z aktualnimi vsebinami iz gospodarstva, 

saj številni predavatelji prihajajo iz industrije. V študijsko gradivo so vključeni tudi 

izsledki znanstveno-raziskovalnega dela iz tega področja. 

 

Predavatelji so študentom na voljo za konzultacije in dodatna pojasnila pred in po 

predavanjih, prav tako tudi preko spletnih komunikacijskih kanalov. 

 

Skupina strokovnjakov ocenjuje, da so načini in oblike poučevanja ustrezni, primerno 

prilagojeni različnim študijskim potrebam in načinom študija, osredinjeni na študenta ter 

prilagojeni potrebam visokošolskih učiteljev. 

 

 b) število izvedenih kontaktnih ur, določenih s študijskim programom, ali 

drugih oblik dela s študenti: 

 

Pri klasični obliki izrednega študija na lokaciji FINI NM so kontaktne ure v obliki 

predavanj v obsegu ene tretjine obsega neposredne pedagoške obveznosti, preostali 

delež se izvede v obliki individualnih konzultacij.  

Visokošolski učitelji so študentom na razpolago za delo vse delovne dni v tednu izvajanja 

predmeta.  

Pri izvajanju študija na daljavo (e-študij) je en teden dela v spletni učilnici enakovreden 

obsegu 25-30 ur študijskih aktivnosti in ovrednoten z 1 ECTS točko. 

 

FINI NM glede na možnosti izrednih študentov prilagaja organizacijo, časovno 

razporeditev predavanj, seminarjev in vaj. Študentom poleg neposrednih kontaktnih ur 

ponudijo  tudi individualne konzultacije, seminarje in dodatne projektne naloge, v katerih 

študenti obdelajo manjkajočo vsebino.  

Študenti so na razgovorih povedali, da jim takšen obseg in način dela zadostuje ter 

ustreza, saj študirajo ob delu. 
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c) študijska gradiva in njihova prilagojenost načinom in oblikam poučevanja 

ter potrebam študentov: 

 

Študijska gradiva za posamezne predmete so študentom v elektronski obliki na voljo 

preko portala Moodle. V fizični obliki pa so študentom v primernem številu na voljo v 

knjižnici Šolskega centra Novo mesto, kjer imajo študentje FINI NM ločene knjižne police 

z gradivom, namenjenim posebej njim.  

 

Študijsko gradivo v elektronski obliki je enako za študente, ki študirajo na klasičen način 

kot tudi za tiste, ki študirajo v obliki e-študija.  

Študentom, ki študirajo na daljavo so pri nekaterih predmetih na voljo tudi posneta 

predavanja, ki jih predavatelji posnamejo s pomočjo konferenčnega sistema Adobe Vox. 

Vsa gradiva, ki so namenjena študiju na daljavo, niso posebej prilagojena temu načinu 

študija.  

Študenti sicer ocenjujejo, da je študijsko gradivo primerno za obe obliki študija. 

 

Pri predmetu Tehnična mehanika so kot študijsko gradivo za obe obliki študija predložene 

skenirane knjige avtorjev, ki niso nosilci predmeta, oziroma niso povezani z delom FINI 

NM; viri (naslovi in avtorji knjig) niso nikjer navedeni. 

Pri predmetih Matematika z aplikacijami I in II sta kot študijsko gradivo (za obe obliki 

študija) predloženi skenirani knjigi nosilca predmetov. 

 

Glede na zapisano skupina strokovnjakov ocenjuje, da je pri večini predmetov 

zagotovljena prilagojenost študijske literature ustrezna načinom in oblikam poučevanja 

ter potrebam študentov FINI NM, ob pripombi, da samo skenirane strani knjig, brez 

navedenega vira in avtorstva, niso primerna oblika študijskega gradiva v elektronski 

obliki, saj študentje s tem ne dobijo potrebne osnovne razlage snovi za razumevanje in 

takšen način ne predstavlja dodatne vrednosti študija.  

Svetujemo pripravo in sprejem sistemskih ukrepov na nivoju fakultete za ureditev 

spoštovanja avtorskih pravic.  

 

č)  delo študentov v znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma 

umetniških projektih ob upoštevanju 33. člena ZViS: 

 

Visokošolski strokovni študijski programi morajo študentom omogočati pridobitev 

strokovnega znanja in usposobljenost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju 

zahtevnih strokovnih in delovnih problemov, razvijanje zmožnosti za sporazumevanje v 

stroki in med strokami, strokovno kritičnost in odgovornost, iniciativnost in samostojnost 

pri odločanju in vodenju. 

 

Iz posredovanih dokumentov je razvidno, da študenti FINI NM sodelujejo pri projektih 

"Po kreativni poti do znanja". 

Sodelovali so tudi pri projektu, sofinanciranemu iz sheme "Projektno delo z 

negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno 

korist 2016 – 2020". 

Prav tako študenti vsebinsko sodelujejo na letni mednarodni znanstveni konferenci 

"Razvoj industrijskega inženiringa: Priložnosti, potenciali, izzivi", ki jo vsako leto 

organizira FINI NM. 

 

d) praktično izobraževanje študentov: 
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Obvezen sestavni del visokošolskih strokovnih študijskih programov je praktično 

izobraževanje v delovnem okolju. Pri presojanem študijskem programu "Inženiring in 

vozila" je praktično izobraževanje predvideno v 3. letniku in je ovrednoteno z 20 ECTS. 

Urejeno je s Pravilnikom o izvajanju delovne prakse.  

Glede na to, da je večina izrednih študentov redno zaposlenih, se ti odločajo za 

uveljavljanje priznavanja praktičnega izobraževanja. (V študijskem letu 2017/2018 je 

strokovno prakso opravljal samo 1 študent 3. letnika).  

Ustreznost mentorja v podjetju preverja organizator praktičnega izobraževanja na FINI 

NM.  

 

Študenti morajo po opravljeni strokovni praksi napisati in oddati poročilo o opravljenem 

praktičnem izobraževanju; tudi v primeru, da zaprosijo za uveljavljanje delovnih izkušenj 

v okviru redne zaposlitve za priznavanje praktičnega izobraževanja po študijskem 

programu. Praktično izobraževanje v tem primeru poteka v obliki rednih delovnih 

obveznosti v obliki redne zaposlitve v podjetju, s čemer pa študent ne pridobi vseh 

kompetenc, ki so predvidene v učnem načrtu predmeta VS_11021 Strokovna praksa. 

 

Skupina strokovnjakov meni, da je praktično usposabljanje, glede na način izvedbe 

oziroma priznavanja na podlagi opravljenega dela v okviru redne zaposlitve v podjetju, 

ovrednoteno s prevelikim številom točk (20 ECTS), v primerjavi z zahtevnostjo diplomske 

naloge, ki pa je ovrednotena le z 10 ECTS točkami. 

 

e) ustreznost urnikov, števila govorilnih ur ali dostopnosti visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev študentom: 

 

Visokošolski strokovni študijski program "Inženiring in vozila" se izvaja v obliki izrednega 

študija. Večina študentov je redno zaposlenih in študira ob delu, zato so urniki prilagojeni 

predvsem potrebam študentov.  

Študenti so ocenili razporeditev urnikov pri klasični obliki študija kot dobro, prav tako 

razporeditev obveznosti pri e-študiju.  

Skupine za laboratorijske vaje se prilagajajo razpoložljivosti študentov. Pogosto so v 

posameznih skupinah študenti iz obeh načinov študija: klasični študij in študij na daljavo. 

Na ta način dobijo študenti priložnost da se spoznajo med seboj. 

 

Študentski referat je na voljo študentom osebno v času uradnih ur, ki so prilagojene 

zaposlenim študentom; ti vse zadeve lahko urejajo v času pred predavanji, ki potekajo 

trikrat na teden v popoldanskem času. Komunikacija pa je možna tudi preko telefona in 

elektronske pošte. 

  

Visokošolski učitelji so študentom na voljo osebno pred in po predavanjih ter preko 

spletnih komunikacijskih kanalov v tednih izvajanja njihovih predmetov.  

V anketah so vsi študenti potrdili, da so posamezni izvajalci/izvajalke predmeta 

prijazni/ne, pripravljeni/ne pomagati, dostopni/ne za pomoč in mentorstva.  

 

f) ustreznost in usposobljenost kadrov v skladu s 13. členom meril ter 

zagotavljanje minimalnih raziskovalnih standardov in izpolnjevanje 

pogojev za mentorstvo za študijske programe tretje stopnje: 
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Z večino visokošolskih učiteljev FINI NM sodeluje na pogodbeni osnovi; konec leta 2018 

so bili redno zaposleni 3 strokovni sodelavci, 4 znanstveno-raziskovalni sodelavci in 4 

visokošolski učitelji, z različnimi obsegi FTE.  

 

Pogoji za izvolitve v nazive so določeni z Merili za izvolitev v nazive visokošolskih 

učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, ki ustrezajo predpisanim 

zakonskim standardom. 

V času evalvacijskega obiska so vsi predavatelji imeli veljavne izvolitve v naziv. 

 

g) materialne razmere, povezane z izvajanjem študijskega programa, v 

skladu s 15. členom meril: 

 

FINI NM nima lastnih prostorov, deluje v najetih prostorih na Šolskem centru Novo 

mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto, ki je eden od dveh soustanoviteljic fakultete.  

Po Pogodbi o najemu prostorov FINI NM uporablja prostore, v katerih se nahajajo referat, 

strokovne službe, dekanova pisarna in pisarna za pravno službo.  

Za potrebe izvajanja izobraževalne dejavnosti pa se uporabljajo še klasične predavalnice, 

računalniške učilnice, laboratoriji in delavnice na MIC-u. Oprema omogoča izvajanje 

predvidenih (laboratorijskih) vaj ter izvedbo predavanj.  

Vsi prostori so opremljeni z IKT tehnologijo, prav tako je študentom omogočen dostop do 

brezžičnega interneta. 

Zagotovljene so tudi prilagoditve za lažji dostop študentom z različnimi oblikami 

invalidnosti.  

 

Za izvedbo določenih laboratorijskih vaj ima FINI NM sklenjen dogovor z nekaterimi 

visoko-tehnološkimi podjetji, kjer študentje opravljajo laboratorijske vaje v realnem 

industrijskem okolju. Prav tako FINI NM omogoča opravljanje izpitov študentom študija 

na daljavo, na izbranih lokacijah (Delavske univerze) po Sloveniji, kjer so zagotovljeni 

nadzorni učitelji za opravljanje izpitov. Na ta način skrajšajo pot študentom, ki prihajajo 

iz bolj oddaljenih krajev.  

 

FINI NM nima lastne laboratorijske opreme, ki bi bila namenjena izvajanju vsebin 

presojanega študijskega programa. Večina opreme, ki jo študenti souporabljajo je v lasti 

in uporabi Šolskega centra Novo mesto.  

Študentom so pri študiju na voljo ustrezni računalniški programi; študentske verzije 

(neposredno pri ponudniku programov). 

 

Iz razgovorov s študenti smo izvedeli, da kljub temu nekateri še vedno uporabljajo 

nelegalne oblike programov. 

Predlagamo, da se v učnem procesu uporabljajo samo tisti strokovni računalniški 

programi, ki so študentom za domače delo na voljo v legalni obliki (bodisi s strani šole ali 

pa s strani proizvajalca računalniških programov, kar naj preverijo odgovorni učitelji, ki 

te programe poučujejo) oziroma jim šola omogoča delo na šolskih računalnikih, ki imajo 

dovolj veljavnih legalnih licenc.  

Poleg tega pa predlagamo tudi strožji nadzor nad izdelki študentov (seminarske in 

zaključne naloge) ter tudi ustrezne ukrepe v primeru uporabe nelegalnih verzij 

programov. 

 

Prednosti 
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 Pri vseh predmetih so na platformi Moodle že vnaprej podana študijska gradiva v 

elektronski obliki. 

 Ustrezni urniki, ki so prilagojeni potrebam izrednih študentov. 

 Dostopnost predavateljev in njihova odprtost za vsakršne težave študentov. 

 Dostopnost in zagnanost strokovnih sodelavk v študentskem referatu ter 

individualni pristop k reševanju morebitnih težav študentov. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

- Uvedba rednega preverjanja dejanske obremenitve študentov in preverjanje 

ustreznosti ovrednotenja posameznih predmetov z ECTS točkami. 

- Priznavanje praktičnega usposabljanja izrednim študentom, na podlagi opravljanja 

rednih delovnih obveznosti v podjetju, po vsebini, obsegu in zahtevnosti ne ustreza 

predmetno specifičnim kompetencam.  

Predlagamo spremembo izvajanja praktičnega usposabljanja v obliki, kjer bi 

delodajalci dejansko izvajali praktično usposabljanje oziroma bi študentje v okviru 

redne zaposlitve izvajali program praktičnega usposabljanja in s tem pridobili 

strokovne kompetence predvidene v učnem načrtu predmeta VS_11021 Strokovna 

praksa.  

-  Skupina strokovnjakov meni, da je praktično usposabljanje, glede na način izvedbe 

oziroma priznavanja na podlagi dela v okviru redne zaposlitve ovrednoteno s 

prevelikim številom (20 ECTS) točk, v primerjavi z zahtevnostjo diplomske naloge 

(samo 10 ECTS točk). 

Svetujemo, da FINI NM opravi analizo dejanske obremenitve študentov in temu 

primerno prilagodi ECTS ovrednotenje, v primeru da se bo to izkazalo kot potrebno. 

- Nekatera študijska gradiva niso prilagojena načinom in oblikam poučevanja ter 

potrebam študentov študija na daljavo.  

Svetujemo, da se oblika gradiv za študij na daljavo bolj prilagodi temu načinu 

študija, saj je večina gradiva za klasični študij in študij na daljavo ista. Predlagamo 

nadgradnjo gradiva v takšno obliko, ki bo študentom omogočala samostojno 

razumevanje snovi, ki pa bo s pomočjo spletnih predavanj še dodatno pojasnjena in 

nadgrajena. 

- Izogibati se skeniranju knjig in predložitev kopij kot edinega študijskega gradiva 

(npr. Tehniška mehanika, Matematika z aplikacijami I in II).  

Neprimerno je tudi skeniranje knjig in predložitev kopij brez navedenega vira in 

avtorja, ki ni nosilec predmeta na FINI NM (npr. Tehniška mehanika).  

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 Večjih pomanjkljivosti in neskladnosti vezanih na 4. standard nismo opazili. 

 

 

5. standard: Zagotovljeno je varovanje pravic deležnikov v študijskem procesu. 

 

a) ali je vsem študentom ob rednem izpolnjevanju obveznosti, določenih s 

študijskim programom, omogočeno nemoteno napredovanje in 

dokončanje študija: 

 

Načini preverjanja in ocenjevanja znanja so opredeljeni v Statutu FINI NM. Oblike 

preverjanja so: izpiti, kolokviji, seminarske naloge ter naloge na vajah, seminarske 

naloge z zagovorom, aktivno sodelovanje na vajah in seminarjih, poročila o 
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laboratorijskih vajah, domače naloge, testi, nastopi, poročila o strokovni praksi, zaključne 

naloge ter druge oblike, ki so določene s študijskim programom. Preverjanje znanja je 

lahko ustno in/ali pisno. 

Načini preverjanja in ocenjevanja znanja so določeni pri posameznem predmetu z učnim 

načrtom. Nosilci posameznih predmetov na uvodnem predavanju študente seznanijo z 

izvedbenim načrtom predmeta in z načinom preverjanja in ocenjevanja znanja ter z 

merili za ocenjevanje neposredno in preko spletne učilnice (platforme Moodle).  

Učni načrti posameznih predmetov predvidevajo takšno obliko preverjanja in ocenjevanja 

znanja, ki študentom v največji meri omogoča spremljanje lastnega napredka in 

preverjanje doseženih kompetenc. 

 

Izpitni roki so razporejeni tako, da omogočajo kar najboljšo možno pripravo študentov na 

izpite. Prvi izpitni rok je praviloma 14 dni po koncu izvedbe predmeta, drugi izpitni rok v 

prvem oz. drugem izpitnem obdobju ter tretji izpitni rok avgusta oz. septembra.  

Na pobudo več študentov lahko nosilec predmeta razpiše dodatni, t. j. izredni izpitni rok. 

Izvajalci predmetov so rezultate ocenjevanja dolžni sporočiti referatu, ta pa objaviti v 

roku 14 dni po izvedbi izpita ali opravljanja druge obveznosti. 

Študent ima pravico videti pregledan pisni izdelek in dobiti pojasnilo o doseženem 

rezultatu v treh mesecih po vpisu ocen v Visokošolski informacijski sistem fakultete. 

Izpitna pola že vsebuje zapis o možnosti vpogleda v izpitno nalogo. 

 

Po potrebi se način preverjanja znanja in ocenjevanja letno posodablja. Znanje se 

ocenjuje po ocenjevalni lestvici, določeni v pravilniku. Ocenjevalna lestvica je prav tako 

del izpitne pole. Študent se na izpitno oceno lahko pritoži, tako da najpozneje v 

petnajstih dneh po objavi izpitne ocene predloži obrazložen pisni ugovor. Postopek 

poteka v skladu s pravilnikom.  

 

Glede na majhno število vpisanih študentov na izpitih ni vedno zagotovljena javnost 

ocenjevanja – pogosto se pojavi primer 1 študent in 1 predavatelj na izpitu.  

Predvideti sistemsko rešitev za zagotavljanje javnosti v takšnih primerih izpitov – 

dodatna prisotnost študentov, sodelavcev ali strokovnih sodelavk iz študentskega 

referata, z namenom varovanja pravic deležnikov v študijskem procesu. 

 

Prav tako se (zaradi premajhnega števila študentov v letniku) vedno ne da ustrezno 

zagotoviti anonimnosti anket, ki jih izpolnjujejo študenti. 

 

b) ali je vsem visokošolskim učiteljem in sodelavcem zagotovljeno 

spoštovanje njihove avtonomije pri poučevanju in raziskovanju ter pomoč 

in svetovanje pri razvijanju karierne poti: 

 

FINI NM vsem visokošolskim učiteljem in sodelavcem omogoča razvijanje karierne poti, 

predvsem z omogočanjem dodatnega izobraževanja, seminarjev, obiska konferenc in 

omogočanjem mednarodne mobilnosti, tako za poučevanje kot za usposabljanje. 

Fakulteta večkrat letno organizira izobraževalne dogodke, kakor tudi vabi svoje sodelavce 

na izobraževanja in usposabljanja, ki jih ponujajo zunanji izvajalci. Svoje sodelavce o 

tem obvešča javno, preko spletne strani in družbenih omrežij, prav tako jih obvešča 

individualno, preko elektronske pošte ali osebno na sejah organov in komisij ali preko 

predstavnikov kateder. 
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Inštitut za znanstveno-raziskovalno delo sodelavce FINI NM obvešča in vabi k 

sodelovanju na področju znanstveno-raziskovalnega dela, pri prijavi in izvedbi 

projektnega dela; to velja tudi za strokovno in administrativno osebje.  

Velika večina predavateljev na študijskem programu "Inženiring in vozila" so zunanji 

sodelavci in imajo ustrezne izvolitve. Pri svojem delu so avtonomni, fakulteta jim 

zagotovi nemoteno in svobodno delovanje pri poučevanju in raziskovanju. Predavatelji 

samostojno določajo metodologijo ocenjevanja znanja in vertikalno prehodnost študentov 

skozi študijski program. 

 

Čeprav FINI NM svojim študentom in sodelavcem omogoča mednarodne izmenjave v 

okviru programa Trans-Atlantic Studies Cooperative (TASC), Global Partners in Education 

(oba programa v okviru sodelovanje z ZDA) in programa Evropske komisije ERASMUS+, 

skozi 24 mednarodna sporazuma o sodelovanju, kljub temu je mobilnost predavateljev in 

študentov premajhna. 

 

c) obveščenost deležnikov v skladu s 7. standardom 12. člena meril: 

 

FINI NM deležnike in javnost obvešča o svoji dejavnosti in študijskem programu 

pravočasno in primerno, na način da zagotavlja dostopnost vseh javnih informacij v 

najkrajšem možnem času na svoji spletni strani, družbenih omrežjih ter medijih. Še 

poseben poudarek daje na individualnem informiranju preko elektronske pošte ali osebno 

na sejah in organih fakultete ter preko predstavnikov kateder. 

Bistvenega pomena je pravočasno obveščanje študentov, ki poteka večinoma preko 

elektronske pošte ali aplikacije SMS Poštar (obveščanje v obliki besedilnih telefonskih 

sporočil neposredno iz VIS-a) ter v nujnih primerih s pomočjo telefonskih klicev. 

 

Sodelavke v študentskem referatu tedensko obveščajo tako študente kot tudi 

visokošolske učitelje in sodelavce o dogodkih v naslednjem tednu (tedenski napovednik), 

po potrebi dnevno ažurirajo informacije v spletni učilnici ter vsa pomembnejša obvestila 

objavijo tudi na oglasni deski fakultete.  

 

Samoevalvacijska poročila se izdelujejo vsako leto in so objavljena na spletni strani 

fakultete.   

 

Lokalna skupnost in širše družbeno okolje sta redno seznanjeni z delovanjem FINI NM.  

Vsi deležniki FINI NM se strinjajo, da je študij "Inženiring in vozila" pomemben za JV 

regijo in so zainteresirani za njegovo kontinuiteto, se pa zavedajo da bi obstoj in 

preživetje tega programa bil bistveno lažji s pridobitvijo koncesije za redni študij. 

 

Prednosti 

 

 Manjše število vpisanih študentov omogoča lažje individualno spremljanje napredka 

posameznega študenta in spodbujanje k nemotenemu in rednemu napredovanju pri 

študiju. 

 Zagotovljena je avtonomija visokošolskih učiteljev pri poučevanju. 

 FINI NM vsako leto organizira mednarodno konferenco o razvoju industrijskega 

inženiringa. 

 Aktivno sodelovanje FINI NM na vsakoletnem Forumu inovacij, ki ga organizira 

GZDBK, na katerem sodelujejo vsa podjetja iz JV regije. 
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 Velika angažiranost vseh deležnikov FINI NM pri promociji študijskega programa 

"Inženiring in vozila".  

 

 

Priložnosti za izboljšanje 

 

- Kljub spoštovanju avtonomije, ki jo na šoli zagotavljajo, bi redna zaposlitev 

bistveno pripomogla k razvijanju karierne poti posameznika, njegovemu 

usmerjenemu raziskovalnemu delu ter skupnim rezultatom dela na FINI NM. 

- Razmisliti o sistemski rešitvi za zagotovitev javnosti pri opravljanju izpitov, kadar 

pristopi samo en kandidat, glede na zahteve študenta ali predavatelja. 

 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti  

 

 Večjih pomanjkljivosti in neskladnosti vezanih na 5. standard nismo opazili. 
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POVZETEK 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (FINI NM) je zasebna fakulteta in deluje v 

skladu z objavljenim poslanstvom, vizijo in strategijo. Ima vzpostavljen in delujoč sistem 

zagotavljanja kakovosti, ki pa ga je treba še izboljšati v določenih segmentih, predvsem 

v smislu sklenitve kroga kakovosti – pogrešamo večjo vključenost in konkretne predloge 

za izboljšavo študijskega programa s strani študentov, ter deležnikov iz gospodarstva in 

negospodarstva.  

Podlaga za to je vsakoletno samoevalvacijsko poročilo, ki ga fakulteta redno pripravlja, in 

iz njega izhajajoči akcijski načrt aktivnosti za razvoj kakovosti, pri čemer je treba 

poskrbeti za povečanje realizacije števila ukrepov za izboljšave kakovosti.  

 

Študijski program "Inženiring in vozila" je nastal po vzoru na TU München, kot rezultat 

iniciative in potreb lokalnih gospodarskih subjektov, ki so povezani z avtomobilsko 

industrijo (Revoz, skupina TPV, Adria Mobil in drugi) v poslovnem okolju Dolenjske in 

Bele krajine, ob veliki angažiranosti posameznih predavateljev, ki so priznani 

strokovnjaki v gospodarstvu in imajo ustrezne izvolitve.   

Informacije o visokošolskem strokovnem študijskem programu "Inženiring in vozila" so 

dostopne na spletnih straneh FINI NM in v različnih tiskanih promocijskih materialih 

(brošure, zloženke). Fakulteta nima koncesije za izvajanje rednega študija, zato se izvaja 

samo izredni študij v dveh oblikah: kot klasični izredni študij na lokaciji FINI NM, ter kot 

študij na daljavo (e-študij).  

FINI NM lahko v prihodnje, na podlagi primerjave s študijskimi programi priznanih 

univerz na področju industrijskega inženiringa, razvija in še izboljša obstoječi visokošolski 

strokovni študijski program "Inženiring in vozila". 

   

FINI NM nima premoženja v obliki nepremičnin, zato deluje v najetih prostorih na 

Šolskem centru Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto, ki je eden od dveh 

soustanoviteljic fakultete. Za potrebe izvajanja evalviranega študijskega programa se 

uporabljajo predavalnice in računalniške učilnice ŠC NM, ter laboratoriji in delavnice na 

MIC-u, kjer se izvajajo določene laboratorijske vaje.  

Del laboratorijskih vaj (predvidenih s študijskim programom) pa se izvaja v visoko-

tehnoloških podjetjih v Novem mestu in bližnji okolici, ki fakulteti nudijo te možnosti. 

Vsi prostori so opremljeni z IKT tehnologijo, prav tako je študentom omogočen dostop do 

brezžičnega interneta. 

 

FINI NM je povezana z gospodarskimi organizacijami tako v lokalnem kot tudi regijskem 

okolju. Upoštevajoč potrebe delodajalcev predvsem iz JV regije (in širše), je Senat FINI 

NM za študijsko leto 2019/2020 sprejel spremembo oz. dopolnitev študijskega programa 

na način, da je v 3. letniku ob treh sedanjih modulih, ki so že od začetka v predmetniku, 

potrdil uvedbo še četrtega modula: Tehnologije sočasnega načrtovanja, vodenja in 

robotike s predmeti Avtomatizacija in robotika, Sočasni inženiring in Senzorji.   

S tem se študijski program ne spreminja, temveč zgolj posodablja in študentu ponuja 

novo izbirno možnost modulnih predmetov v skladu z razvojem potreb gospodarstva in 

novimi tehnologijami.  
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V mednarodnem prostoru FINI NM svojim študentom in sodelavcem omogoča 

mednarodne izmenjave v okviru programa Trans-Atlantic Studies Cooperative (TASC), 

Global Partners in Education (oba ZDA) in programa Evropske komisije ERASMUS+.  

Kljub 24 sklenjenim mednarodnim sporazumom o sodelovanju je mobilnost predavateljev 

in študentov premajhna. Glede na dejstvo, da je večina študentov izrednih in so redno 

zaposleni je to razumljivo. Vendar, bo morala fakulteta v prihodnje tudi na tem področju 

narediti določen preboj. 

 

   

SUMMARY  
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Prednosti, priložnosti za izboljšanje in večje pomanjkljivosti oziroma 

neskladnosti  
Prednosti 

 FINI NM ima natančna in razdelana navodila za uporabo e-učilnice in pripravo 

gradiv, za posamezne učne vsebine, v elektronski obliki. 

 Posamezni predavatelji, ki prihajajo iz gospodarstva vsako leto dopolnjujejo 

vsebine predmetov glede na razvoj stroke. 

 Obvezna prisotnost vseh študentov na laboratorijskih vajah, ki se izvajajo v 

laboratorijih FINI NM oziroma v visoko-tehnološko razvitih podjetjih, s katerimi 

ima fakulteta sklenjene dogovore o sodelovanju v pedagoškem procesu. 

 Dobro strukturirano in poglobljeno samoevalvacijsko poročilo. 

 Aktivno sodelovanje FINI NM z gospodarstvom in družbenim okoljem JV regije. 

 Vsebina evalviranega študijskega programa "Inženiring in vozila" sledi 

potrebam gospodarstva JV regije. 

 Pri vseh predmetih so na platformi Moodle že vnaprej podana študijska gradiva 

v elektronski obliki. 

 Ustrezni urniki, ki so prilagojeni potrebam izrednih študentov. 

 Dostopnost predavateljev in njihova odprtost za vsakršne težave študentov. 

 Dostopnost in zagnanost strokovnih sodelavk v študentskem referatu ter 

individualni pristop k reševanju morebitnih težav študentov. 

 Majhno število vpisanih študentov omogoča neposreden in oseben stik s 

študenti, sprotno in neposredno reševanje težav na katere naletijo v izvajanju 

programa. 

 FINI NM vsako leto organizira mednarodno konferenco o razvoju industrijskega 

inženiringa. 

 

Priložnosti za izboljšanje 

- Zagotoviti sistemsko posodabljanje učnih vsebin pri vseh predmetih. 

- FINI NM svetujemo da izvaja ustrezno ocenjevanje dejanske obremenjenosti 

študentov in primernosti ovrednotenja posameznih predmetov z ECTS točkami. 

- Aktivno vključiti Alumni klub pri posodabljanju študijskega programa. 

- Čim prej pripraviti novo strategijo FINI NM. 

- Kljub izdelanemu akcijskemu načrtu ukrepov za izboljšanje, nekateri ukrepi niso 

realizirani in se prenašajo v naslednje leto. Zmanjšati delež nerealiziranih 

ukrepov! 

- Ni jasno opredeljene odgovornosti za izvajanje posameznih ukrepov v 

akcijskem načrtu (ker je imenovanih več odgovornih oseb za posamezni ukrep). 

- Imenovati osebo (prodekan za študijske zadeve), ki bo odgovorna za 

spremljanje učnih izidov in evalviranje doseganja kompetenc ter na podlagi 

tega predlagala potrebne posodobitve študijskega programa "Inženiring in 

vozila". 

- Izdelati kvalitativno analizo evalviranega študijskega programa in pripraviti 

predloge za izboljšanje. 

- Primerjati kompetence obstoječega evalviranega študijskega programa 

"Inženiring in vozila" s kompetencami, ki jih predvideva s programom 
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pridobljen strokovni naziv (dipl. inž. str.) v mednarodnem prostoru.  

- Dopolniti obstoječi visokošolski strokovni študijski program "Inženiring in 

vozila" z manjkajočimi vsebinami, da bo primerljiv s programi priznanih tujih 

fakultet na področju industrijskega inženiringa. 

- Nekatera študijska gradiva niso prilagojena načinom in oblikam poučevanja ter 

potrebam študentov študija na daljavo. Nadgraditi gradivo v takšno obliko, ki 

bo študentom omogočala samostojno razumevanje snovi, ki pa bo s pomočjo 

spletnih predavanj še dodatno pojasnjena in nadgrajena. 

- Izogibati se skeniranju knjig in predložitev kopij kot edinega študijskega 

gradiva (npr. Tehniška mehanika, Matematika z aplikacijami I in II). 

- Spodbujati predavatelje in sodelavce na večjo mobilnost, ki lahko v prihodnosti 

pripelje do vključevanja v nove projekte. 
 

Večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti 

/ 

 

 

Odličnost  

Primer dobre prakse: Upoštevanje potreb delodajalcev iz regionalnega okolja. 

Senat FINI NM je upošteval potrebe delodajalcev in je za študijsko leto 2019/2020 

sprejel spremembo oz. dopolnitev študijskega programa na način, da je v 3. letniku 

ob treh sedanjih modulih, ki so že od začetka v predmetniku, potrdil uvedbo še 

četrtega modula: Tehnologije sočasnega načrtovanja, vodenja in robotike s tremi 

izbirnimi predmeti: Avtomatizacija in robotika, Sočasni inženiring in Senzorji.  

S tem se študijski program ne spreminja, temveč zgolj posodablja in študentu ponuja 

novo izbirno možnost modulnih predmetov v skladu z razvojem potreb gospodarstva 

in novimi tehnologijami. 

 

 

 


