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1. UVOD

Ta dokument predstavlja letno porodilo Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojnistvo (UL FS) za leto 2013 in
vsebuje poslovno poroiilo z integriranim poroiilom o kakovosti in raiunovodsko porodilo. podrodja postovanla so
opisana po posameznih poglavjih, kjer so najprej navedene posamezne aktivnosti podroija in v nadaljevanju vpliv
aktivnosti na kakovost.

V letu 2013 so potekale kljuine aktivnosti UL FS na izobraievalnem, raziskovalnem in infrastrukturnem Dodroiiu z
namenom izboljianja pogojev za pedago5ko in raziskovalno delo.

Med kljudnimi orodji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti smo uporabili redno letno 5tudentsko anketo o
pedagoSkem delu, sestanke s studenti predstavniki letnikov in s predstavniki itudentov v Senatu FS. Doseganje
ciljev poslovanja se spremlja preko kolegija dekana, senata FS in n.iegovih komisij, kjer se obravnavajo in usklajujejo
potrebni ukrepi.

Z namenom dviga kvalitete in mednarodne prepoznavnosti smo v 2013 za pet letno obdobje pridobili mednarodno
akreditaciio Studijskih programov 1.. in 2. stopnje pri nemiki akreditaci.iski hiii AS N.

Komisija za ocenjevan.ie kakovosti dela v okviru svojih pristojnosti spremlja in obravnava doseganje cil.jev ter
predlaga korektivne ukrepe.

V letu 2013 je bila izvedena tudi zunanja revizija poslovanja UL FS s strani Raiunskega sodilaa Republike Slovenije.
Ugotovljene pomanjkljivosti so bile sproti odpravljene. Konanega porodila v 2013 5e nismo prejeli. Glede na pooan
osnutek poroaila v 2014 priaakujemo mnenje s pridrikom za radunovodske izkaze in pravilnost poslovanja.

2. POSTANSWO tN VtZtJA Ut FS

Poslanstvo: Na Fakulteti za strojnistvo ustvarjamo, razsirjamo in prenasamo znanje, ki nalim itudenrom In
partneriem na razvojno - raziskovalnem podrodju omogoia konkurendno vkljuievan.ie v mednarodno okolje.

Vizija: Postati najpomembnej5a izobraievalno raziskovalna fakulteta z najvi!jimi mednarodnimi izobraievalnimi in
raziskovalnimi standardi na podroiju strojniitva v Sloveniji, centralni in jugovzhodni Evropi, zaradi iesar bomo s
svojimi diplomanti in raziskovalnim delom privlaini tako za slovensko kot mednarodno gospodarstvo ter
raziskovalno razvojne institucije.

3. IZVEDENE DEIAVNOSTI V LETU 2013 S SAMOEVATUACUO

3,1 Po dejavnostih

3.1.1 lzobraievalna dejavnost

3.1.1.1 Prva stopnja z evaluaciio Studijskih programov

zanimanje za itudij, aktivnosti za predstavitve ltudiia potencialnim Studentom, vpis. v letu 2013 smo na
VisokoSolskem strokovnem Studijskem programu l. stopnje strojniStvo imeli preseiek prijav ie v prvem prUavnem
roku. Poveaalo se je tu di Stevilo prljav in vpisan ih Studentov v 1. letnikenote Novo mesto, vet sprejetih kandidatov
pa smo imeli tudi na Univerzitetnem Studi.jskem programu l. stopnje Strojnistvo.
UL Fs je v letu 2013 prav tako kot v preteklih letih izvajala vrsto aktivnosti za povedanje stevila vpisanih Studentov.
Profesorji, asistenti ter Studentje so dijakom z obiskom po srednjih 5olah predstavljali Studijske programe ter jim
posredovali tudi vse ostale informaci.ie iz StudUskega podrodja. Dijakom smo predstavili Studijske programe ter
informacije za vpis preko Informativnega dne ter preko dogodka Informativa. Referat za Studentske zadeveje
kandidatom preko spletne strani, elektronsko in telefonsko nudil razlidne informacije, svetovanje ter storitve.
Bodoaim potencialnim kandidatom pa smo strojniitvo predstavili tudi z dogodkom TehniSki dnevi Bistra.

Prehodnost, napredovanie po programu, dokonlevanje itudiia, diplomanti. prehodnost iz r. v 2. ter t2 2. v 3.
letnik se je v letu 2013 na vseh Studijskih programih t. in tt. stopnje poveiala. Na Magistrskem Studijskem programu
ll. stopnje strojnistvo - Razvojno raziskovalni program se je prehodnost poveiala za kat 27,14% in sicer na raaun
vpisanih itudentov v popoldansko posluian.ie, ki so bili v Studijskem letu 2011./12 vpisani v ponovni vpis oz. drugi
del prvega letnika. Fakulteta je izva.iala tudi vrsto aktivnosti, ki so pripomogle k zakljuaevanju ltudiJa starih
Studijskih programov. v letu 2013 se je poveialo tudi Stevilo diplomantov na starem UNI programu, na novem UNI
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programu l. stopnje ter na MAG studiju. Na starem VSS programu se je Stevilo diplomantov nekoliko zmanjsalo, vet
pa je bilo diplomantov t. stopnje VSS Studija.
V koledarskem letu 2012 je na vseh Studijskih programih l. in ll. stopnje studij zakljuiito 389 diplomantov, v letu
2073 pa 426. Skupaj smo tako v letu 2013 na vseh dodiplomskih studi.jskih programih deteZ diplomantov povedali
za 9,5lo/o.

TZOBRAZEVAINA DEJAVNOST: 1. STOPNJA

3.1.1.2 Druga stopnja z evaluaciio ltudiiskih programov

Studentje Magistrskega 5tudijskega programa ll. stopnje StrojniStvo - Razvojno raziskovalni program so se aktivno
vkljudevali v delo na mednarodnih in domaiih industrijskih projektih preko Magistrskega praktikuma in opravljanja
vaj v laboratorijih. Udeleievali so se mednarodne Erasmus izmenjave, v tujini pa opravljali tudi Magistrskega dela.
za uiinkovitejsi studij so v letu 2013 imeli moinost koristiti tudi za to namenjene radunalniske udilnice na FS. V letu
20L3 so se udeleiili tudi raznih strokovnih ekskurzij v podjetjih

lzvajanie in utinki ukrepov za izbolisanie prehodnosti ln drutih vidikov Studija. za studente prvih letnikov smo
organizirali uvajalne teiaje iz srednjeSolske matematike, Tehniike dokumentacije ter Opisne geometrije. Glede na
ielje Studentov smo razpisali dodatne izpitne roke, z mentorji letnikov pa smo spremljali uspesnost pri studiju ter
za itudente v ta namen organizirali tudi sestanke. Pri posameznih predmetih smo izvedli tudi ponavljalne tedaje za
Studente s pripravo na izpit.

Aktivne metode uienia in pouievania, Fakulteta za strojnistvo pri pedagoikem procesu uporablja aktivne metode
pouaevanja, ki vzpodbujajo studente k samostojnemu udenju. V letu 201.3 je poveaala delei 5tudijskih gradiv,
dostopnih preko spletnih strani, ved Studentom omogotila projektno delo v posameznih laboratorijih ter sprorno
tedensko spremljala opravljanje itudijskih obveznosti - prisotnost in uspesnost na vajah, domaiih nalogah ter
preizkusih znanja.

Interdisciplinarni 5tudijski programi, izbirnost, sodelovanje med tlanicami. !tudentle so imeliv letu 2013 v okviru
akreditiranih Studijskih programov moinost izbrati izbirne predmete izven programov oz. fakultete. vsako leto se
za izbirnost znotraj smeri oz- usmeritev ali izbirnost izven programa odloia veiie Stevilo Studentov. Z ostalimi
tlanicami smo sodelovali v okviru podiplomskega Interdisciplinarnega Studijskega programa Varstvo okolja,
Bioznanosti ter preko izbirnosti predmetov izven fakultete.

sodelovanje z okoljem. Fakulteta za strojnistvo je sodelovala z razlidnimi javnimi zavodi, raziskovalnimi initituti,
gospodarskimi druibami, razlidnimi organizacijami kot tudi posameznimi strokovnjaki. Dogovore s podjetji, ki so bili
Studentom pripravljeni omogoaiti praktidno usposabljanje je fakulteta usklajevala preko koordinatorja praktitnega
usposabljanja. Koordinator je z namenom ugotovitve primernosti podjetja oz. zagotovitve kvalitetnega opravljanja

Kljuani premiki, prednosti in dobre prakse na podroaiu Obrazloiitev vpliva na kakovost
lzvajanje uvajalnih teaajev SrednjeSolske matematike,
Tehni!ke dokumentacije ter Opisne geometrije in
tehnidne dokumentacije. Ponavljalni teiaji pri
oredmetu.

Z uvedbo uvajalnih seminariev pri omenjenih
predmetih smo dosegli izboljsanje vstopnega 2nanja, s

ponavljalnimi tefaji pa vedje itevilo opravljenih
obveznosti pri predmetu.

Vzpodbujanje zanimanja za vpis dijakov z viSjo oceno in
preverjenim razumevanjem inienirstva s pomoijo
intenzivnega trinega komuniciranja, obiska po srednjih
iolah ter prenovljenega promocijskega gradiva.
Vzpodbujanje starih Studentov k dokonianju Studija.
Tehniaki dnevi Bistra.

Aktivni pristop k informiranju kandidatov za vpis se
kaie v veijem odstotku prve prijave za vpis ter
posledidno tudi v veijem itevilu vpisanih Studentov.
TehniSki dnevi Bistra so namenjeni promociji strojniitva
za OS, kar pripomore k laiji odloiitvi kandidatov za

izbiro poklica.
Vodenje evidence prisotnosti in uspeSnosti Studentov. Na UL FS uvedeni sistem elektronskega spremljanja

itudentov omogota spremljanje in analiziranje
tedenske uspesnosti pri vseh 5tudijskih dejavnostih
(tekodi pedagoski proces ter izpitne obveznosti).

Kljudne pomanjkljivosti, priloinosti za izboljsave in izzivi Predlogi ukrepov za izbol.jiave
Nedokonaani studij Studentov, vpisanih po starem
programu.

Razlidne oblike vzpodbujanja k dokondanju Studija
itudentov, vpisanih po starem programu (vei
svetovalnega in tutorskega dela, uvedba alternativne
oblike opravljanja obveznih aktivnosti - n.pr. vaj).

Prehodnost v vi5je letnike. lzbolj5anje prehodnosti s ponavljalnimi teaaji ter
vpisom boljiih Studentov v L. letnike, omeiitev vpisa.
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obveznosti obiskoval vsa na novo prijavljena podjetja. V podjetjih so potekali tudi pogovori z moinimi mentorji na
temo naiih priiakovanj pri uvajanju in skrbi itudenta v niihovem okolju. Na fakulteti so se organizirale predstavitve
podjetU, ki so s svojim nastopom Studentom predstavile svojo dejavnost ter jih na ta naiin privabile v svoje okolje.
Na teh predstavitvah je fakulteta delodajalcem predstavila tudi projekte, kl jih opravljajo naii Studenti v
posameznih laboratorijih.

IZOBRAZEVATNA DUAVNOST: 2. STOPNJA

3.1.1.3 Tretia stopnja z evaluaciio 5tudijskih programov

V 4.1.2072/2073 se je v 1. letnik Doktorskega studiiskega programa lll. stopnje vpisalo 34 Studentov, v 2. letnik je
napredovalo 35 Studentov, v 3. letnik pa 31 Studentov. V tem Studijskem letu je studij zakljuiila tudi prva

generacija doktorantov lll. stopnje (Studij je zakljudilo 13 kandidatov). Doktorski Studij po starem programu je

zakljueilo 10 kandidatov. Teiave z izpolnjevanjem obveznosti so imeli predvsem Studenti, ki so zaposleni v delovnih
organizacijah, kjer je delo na nalogi lahko modno omejevano z rednim delom na zaposlitvi. Praksa je pokazala, da

doktorski Studenti, ki prihajajo iz industrije pogosto z vet letno zakasnitvijo zakljuiijo 5tudij. lz teh ugotovitev sledi,

da vpisani Studenti niso v enakem statusu zato je neprimerno zahtevati enako stopnjo uspesnosti. lo se dogaja
tudi v primerih, ko studenti, ki prihajajo iz industrije, delajo na temah iz oijega delovnega podroija. Glede na star
podiplomski ltudijski program se na lll. stopnji za zunanjo izbirnost predmetov odloia vedno veaje 5tevilo
5tudentov, kar vodi tudi v interdisciplinarne doktorske naloge.

IZOBRAZEVATNA DEJAVNOST: 3. STOPNJA

3.1,1.4 Prelsnii dodiplomski in podiplomski studii

V letu 2013 smo za studente starih studijskih programov izvajali razlidne oblike spodbujanja k zakljuiku oz.
dokondanju Studija (uvedba ponavljalnih teiajev, razpis dodatnih izpitnih rokov, priprave na izpit...), jim omogodili

Kljuini premiki, prednosti in dobre prakse na podroiiu obrazloiitev vDliva na kakovost
Laboratorijske vaje vezane na problematiko podjetij,
sodelovanje na mednarodnih in domatih industrijskih
projektih, uvajanie skupnih mednarodnih programov.

Relevantnost vsebin 5tudijskega programa, sodobnost
obravnavanih tematik, mednarodno sodelovanje.

Magistrski praktikum Studentov v podjetjih,
vzpostavljanje sistema mentorstva v praksi.

Studentje spoznavajo realno proizvodno okolje,
mentorji (vrhunski strokovnjaki na svojem podroiju)jih
vpeliuieio v resevanie realnih problemov.

Teme magistrskih del so vezane na problematiko
podietij.

lzboljianje povezave med izobra:evanjem in
gospooarSwom.

Kliuine pomanikliivosti, prilo:nosti za izbolisave in izzivi Predlogi ukrepov za izboljiave
Pomanjkanje finaninih virov za veije praktiene
izvedbene projekte v okviru laboratorijskih vaj.

lskanje virov flnanciranja v okviru UL in gospodarstva.

Povezovanje na tem podroiju z drugimi tehni5kimi in

naravoslovnimi fakultetami.
Premajhno itevilo izmenjav glede na obstoj 5tevilnih
povezav z mednarodnimi inStitucijami.

lskanje virov financiranja v okviru UL in gospodarstva.

Nezmoinost hitrejsega spreminjanja sestavin itudijskih
programov, vezanih na akreditacijo.

Veaja pristojnost UL in FS.

Kljuini premiki, prednosti in dobre prakse na podroiiu Obrazloiitev vDliva na kakovost
Vzpostavitev tesnega sodelovanja z gospodarstvom,
izmenljivost na mednarodnih programih.

KvalitetnejSa in bolj praktiano usmerjena doktorska
dela. Sodelovanje s tujimi univerzami pri raziskavah in
izdelavi doktorskih disertacii.

Vkliuditev tuiih profesoriev v oroces izobraievania. Razsiritev obzorij na dolodenih specifitnih podrodjih.

Kljuene pomanikljivosti, priloinosti za izboliSave in izzivi Predlogi ukrepov za izboliSave

Visoke zahteve, veliko pedago3kega in raziskovalnega
dela v skrajSanem obdobju.

Uskladitev obveznih pedagoskih in raziskovalnih
obveznosti, prilagoditev formalne oblike doktorske
natoge.

Premalo disertacij FS dostopnih v mednarodnem
0rostoru.

Vzpodbujanje kandidatov k tovrstni dejavnosti.
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mo:nosti prehodov iz starih v nove bolonjsko prenovljene programe ter na osnovi prepisov priznavali opravljene
obveznosti.

lzredni itudij in vseiivuenjsko izobraievanje. V itudijskem letu 2013/14 v star (predbolon.iski) Visokosolski
strokovni ltudijski program ni bilo ved vpisanih Studentov. Studentje novih bolonjskih programov so v Studijskem
letu 2013/14 vpisani le v enoto Ljubljana, vendar le v vilje letnike. 1. letnik se zaradi premajhnega zanimanja
kandidatov za vpis v i.l. 2013/14 ni izvajal. Stevilo izrednih itudentov se je v letu 2013/14 zmanjsalo za 54,5 %, sai
so itudij zakljuiile generacije, ki so bile vpisane v dislocirane enote, novih vpisov pa v letu 2013/14 ni bilo.

IZOBRAZEVATNA DEJAVNOST:PREJSNJI OODIPIOMSKI IN PODIPTOMSKI sTUDIJ

3.1.1,5 Internacionalizacija v izobraievalni delavnosti

Studiiske izmeniave domaiih in tujih Studentov, praksa Studentov v tu.iini. V okviru Erasmus Studijske izmenjave

smo v letu 2013 imeli 31 tujih Studentov iz EU, od tega 12 Studentov iz Turiije. Prihod tujih Studentov se je v letu

2013 poveaal iz 25 na 31. studentov. Stevilo naiih Studentov na izmenjavi v tujinije pribliino enako kot v letu 2012.

Kljub dejstvu, da se predavanja izvajajo v slovenskem jeziku (ob individualni obravnavi Studentov v angleskem
jeziku) beleiimo porast zanimanja tujih Studentov za ltudij na FS UL. Fakulteta bo tudi v bodoee vzpodbujala naie
Studente ll. stopnje k intenzivnejSi izmenjavi Studija v okviru Erasmus in Ceepus programa.

tzmeniave zaposlenih, V letu 2013 so se izmenjav udeleievali visoko5olski uditelji v okviru projektov Erasmus,

Ceepus in bilateralnih sporazumov ter mladi raziskovalci v okviru evropskih in bilateralnih projektov.

Drugi mednarodni dogodki in kralSe izmenjave, ki niso zajete v kazalnikih mednarodne deiavnosti. Tako kot
predhodna leta so se Studenti FS tudi v letu 2013 udeleiili zakljudne delavnice v okviru mednarodnega projekta

EGPR ter mednarodnega tekmovanja !tudentov Letalstva v zdru:enih driavah. Tradiclonalno so Studenti sodelovali
pri predstavitvi Dnevov strojniStva v Bistri.

Vpis tujih studentov za celotni itudil. Zanimanje tujih Studentov za vpis na vseh stopnjah Studija iz leto v leto

narasda, vendar za?di izvalanj predavanj samo v slovenskem jeziku so to v glavnem Studenti iz driav bivie
Jugoslavije.

lzvalanie ukrepov za poveievanje internacionalizaciie in mobilnosti ter njihovi uainki. Na osnovi broiure
Magistrskega itudijskega programa ll. stopnje StrojniStvo v angleSkem jeziku (2012)je bila pripravljena tudi spletna
stran FS Pedia s predstavitviio Studijskega programa, opisom predmetov in razporedom predmetov v posameznih

itudijskih smereh.

lzvajanie predmetov (tudi) v tulem ieziku oziroma drutih uinih enot (tudi) v tuiem ieziku, V okviru Erasmus in

Ceepus izmenjave ter bilateralnih sporazumov so z ved predavanji v pedagoikem procesu za nase Studente

sodelovali visokosolski uaitelji iz tujine.

Priznavanie v tuiini opravlienih itudiiskih obveznosti. Studentje na Erasmus in Ceepus Studijski izmenjavi niso

imeli teiav s priznavanjem v naprej dogovorjenih in v tujini opravljenih obveznosti.

Sodelovanje med ilanico in univerzitetnimi sluibami na tem podfoliu. Sodelovanje FS s Sluibo za mednarodno
sodelovanje UL je bilo uiinkovito, zanesljivo ter zanimivo.

IZOBRAZEVATNA DEIAVNOST: INTERNACIONALIZACIJA V IZOBRAZEVATNI DEIAVNOSTI

Kljuini premiki, prednosti in dobre prakse na podrodiu Obrazloiitev voliva na kakovost
Podiplomski Studij je omogoial vei raziskovalnega dela. Poveianje raziskovalne dejavnosti na raiun obveznih

Dedaso5kih vsebin v sedaniem programu.

Kliuine pomanikliivosti, prilo:nosti za izboliSave in izzivi Predlogi ukrepov za izbolilave
Prepoiasno zakljuievanje starih Studijskih programov. Vzpodbujanje kandidatov k dim prejinjemu zakljuiku

itudiia.

Kliudni premiki, prednosti in dobre prakse na podroEiu obrazloiitev vDliva na kakovost
Stevilo bilateralnih sporazumov o sodelovanju s tujimi
fakultetami (univerzami) se postopno poveiuie.

Spoznavanje tujih profesorjev in metod pouievanja,
izmeniava izkuSeni, prenos dobrih praks.

Kliuane pomanikliivosti, priloZnosti za izboliiave in izzivi Predlosi ukrepov za izboli5ave

Premalo mednarodnih programov in prilagojene
zakonodaje oz. akreditacijskih zahtev, ki upostevaio

lzbolj5anje formalnih pogojev za uvajanje teh
progfamov.
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3.1,2 Raziskovalna in razvoina dejavnost

Fakulteta 2a strojnistvo izpolnjuje svoje druibeno poslanstvo tudi na znanstveno raziskovalnem in razvojno-
aplikativnem podroeju. Njena prioritetna naloga je zagotavljanje visoke stopnie znanstvene odliinosti ter tekoi
prenos novih raziskovalnih spoznanj v industri.isko okolje.

Raziskovalna dejavnost se odvija v okviru Kateder, ki celovito skrbijo za razlidna podrodja v vseh Stirih smereh:
konstruiranje in gradnja strojev, energetsko in procesno strojniitvo, proizvodno strojnistvo ter mehatronika.
Fakulteta za stro.iniswo sodi med fakultete, ki na raziskovalno razvojnem podroiju zelo tesno sodelujejo z
gospodarstvom, kar odloailno vpliva tudi na raziskovalno delo fakultete. Fakulteta je kljub zaostrenim pogojem v
gospodarstvu in zmanjianju sredstev, kijih podjetja namenjajo za raziskave in razvoj, uspela obdriati sodelovanje
z industrijo. Poleg tega je fakulteta okrepila povezovanje s podjetji tudi na podrodju skupnega prijavljanja na javne
razpise tako domaEe kot mednarodne. Fakulteta organizira tudi razliene skupne uine delavnice, ki so predvsem
namenjene kot dopolnilno usposabljanje strokovnega osebja iz gospodarskih druib.

Raziskovalno delo je temeljna osnova za sodobno in kakovostno pedagosko delo, zato se vsi uiitelji intenzivno
ukvarjajo z raziskovalnim delom. Na to kaiejo tako bibliografski podatki kot tudi Stevilo raziskovalnih projektov in
razvojno aplikativnih nalog za gospodarstvo. Znanje pridobljeno iz raziskovalno razvojnih nalog je tako
posredovano Studentom preko pedagoskega dela kot tudi z udeleibami na mednarodnih in domatih konferencah
in simpozijih.

Ved laboratorijev na Fakulteti za strojnistvo je sestavni del interdisciplinarnih raziskovalnih centrov, ki sodelujejo v
interdisciplinarnih programih. Tako sodelujemo s fakultetami, inStituti in ostalimi raziskovalnimi organizacijami s

podroeja medicine, elektrotehnike, kemije, rafunalniStva, gradbeniitva itd.

Pomembna pridobitev v letu 2011 je najmodnejSi superraiunalnik v slovenskem univerzitetnem okolju, ki smo ga

poimenovali s kratico HPC (High Performance Computing). To se kaie v njegovi vse veiji uporabi pri projektih z

industrijskimi partnerji in pri raziskovalnih projektih 7. okvirnega programa EU. Poleg tega pa je HPC pomemben
vezni alen z ostalimi raziskovalnimi organizacijami in sodelovanju na interdisciplinarnih projektih.

Stevilo mednarodnih raziskovalnih proiektov v leti 2OO8 do 2013:

Pomemben kriterij kakovosti znanstveno raziskovalnega dela sta obseg raziskovalne produkcije in mednarodno
odmevnost znansweno raziskovalne produkcije. V letu 2013 smo poveiali stevilo mednarodnih objav in njihovo
odmevnost (citiranost), kar je razvidno iz zgornje preglednice.

Kazalci Stevila objav in citiranosti v 2008 - 2013:

Prosram 2008 2009 2010 207r 2072 2013

6. okvirni oroqram 8 1 1 1

7. okvirni program 3 5 6 6 12 9

Program za konkur. in inovac. 2 2 2 3

ESRR L 1 2 7 7

ERA-NET 1 0 3 5 3

Life+ 0 0 1 1 1 0

Prosram za vseiivlienisko 3 2 ) 5 8 11

EU vesoliska asenciia (PEcs) 0 0 1 1 1

Eureka 7 12 11 13 8

cosT 2 4 5

Ostalo 0 L 0 0 1 2

Skupai 26 26 3E 42 55 49

Stevilo v letu 2008 2009 20ro 2OLL 20L2 2013
5t. raziskovalcev 248 2s0 228 246 246 234
St. obiav - Tip 1.01 t2a 130 r24 762 164
5t. citatov v obdobiu 10 let 3495 4659 5933 7383 8946 8440
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Stevilo v letu 2008 2009 20LO 2OLL 2012 20t3
Tr:ni proiekti z Eosoodarstvom 18s 190 287 259 158 181

lzboljsanje rezultatov smo dosegli s; promocijo pomena objavljanja, z izboljianjem infrastrukture in sprotnim
spremljanjem kazalnikov (objave in citiranost) na ravni F5, kateder in posameznikov.

Stevilo trinih projektov v 2OO8 - 2013:

Stevilo projektov z gospodarstvom se je zaradi zaostrenih gospodarskih razmer in gospodarske krize ter
pomanjkanja sredstev, ki jih podjetja namenjajo za raziskave in razvoj nekoliko poveialo glede na predhodno
obdobje, kar je razvidno tako v Stevilu projektov, kakor tudi po prihodkih iz trinih virov.

RAZISKOVATNA IN RAZVOJNA DBAVNOST

Kljuini premiki, prednosti in dobre prakse na oodroiiu Obrazloiitev vpliva na kakovost
- sodelovanje v ltevilnih razlidnih programih domaaih in
mednarodnih projektov, kier se ob pogoju znanstvene
in raziskovalne odliinosti strateiko povezujemo z

ostalimi RO in uspeinimi podjetjiv mednarodnem
okolju

- raziskovalna odlianost raziskovalcev in perspektivnost
podroaja omogodata konkuriranje v najrazliinejiih
programih v mednarodnem prostoru
- dobra podpora skupnih slu:b FS, ki pomagajo
pridobivati, izvajati in voditi projekte
Sirjenje kompetenc in raziskovalne odlienosti znatno
pripomore h konkurenEnosti in izpeljavi zastavljenih
ciljev
- spodbujanje znanstveno raziskovalne dejavnosti,
inovacij v druibi
- odmevnost rezultatov raziskovanj v domafem in

mednarodnem okolju sta spodbuda in zagon za

nadaljnje delo, ki dviguje ugled v strokovni in 5irsi

iavnosti
- zadetek koordinatorskega projekta ERASMUS

MUNDUS in nadaljevanie koordinatorskega projekta
TEMPUS kot primer dobre prakse povezovanja

mednarodnega raziskovalnega in pedagoikega dela

- zaupanje Evropske komisije v projektne ideje UL FS

- prenos znanj v dr;ave izven EU

- aktivna uporaba suDerraaunalnika HPC - z uporabo akademskih znanstvenih in industrijskih
strokovnih odjemalcev iz Slovenije in tujine kljuino
pripomoremo k reievanju zahtevnih inienirskih
raziskovalnih problemov, ki potrebujejo razporeditev
raiunskih operacij in vzporedno resevanje na vei
procesih

Kljudne pomanjkliivosti, priloZnosti za izboliSave in izzivi Predlogi ukrepov za izbolilave
- premajhno stevilo mladih raziskovalcev ARRS: navkljub
kakovostnemu kadru - mentorjev in studentov -

finanine omejitve in normativi ARRS krojijo Stevilo
visoko izobraienega tehnidnega kadra v Sloveniji

- povedanje proraeunskih sredstev za izobraievanje
kakovostnega tehniinega kadra
- omogofiti mladim mentorjem laiji dostop do mladih
raziskovalcev

- aplikativni ARRS projekti: uspesnejse in uiinkovitejse
sodelovanje iRO z industrijskimi partnerji

- poveianje proraiunskih sredstev za udejanjanje
prodornih idej, ki nastajajo v sodelovanju med JRO in
industrio
- upostevanje predvidenih rokov javnega razpisa za
priietek izvajanje projektov
- hitrejia evalvacija ARRS za skrajsanje aasa ))od ideje
do lansirania izdelka/storitve na trg"

- financiranje mednarodnih projektov: aasovni razmik
med nastalimi in poravnanimi stroiki ter refundacijo bi
utegnila vplivati na likvidnost JRO.

Nacionalna zakonodaja naj sledi pravno finantnim
poenostavitvam Evropske komisije v primeru
prihajajoaega OP OBZORJE 2020.

- izbor ustreznega programa, kjer je das med izdatki in
prejemki dim krajii
- natanino planiranje stro5kov
- natanino vsebinsko in finanino poroaanje z vsemi
prilogami lahko prihrani dodaten zamik izplaeil
- spremembe zakonodaje, ki odpravljajo diskrepance
med nacionalno in evropsko zakonodaio
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3.1.3 Umetniika dejavnost

UL FS v okviru registrirane de]avnosti ne izvaja umetni5kih vsebin.

3.1.4 Prenos in uporaba znanja - tretja dimenziia univerze

UL FS izvaja delavnice, izobra:evanja in sole za dodatno usposabljanje in pridobivanje aktualnih znanj v dogovori s

posameznimi industrijskimi partnerji. Prenos znanja poteka tudi v okviru zakljudnih nalog na 2. In 3. Stopnji v
sodelovanju z industrijskim partnerji. Prenosi eksplicitnih oblik znanja potekajo v okviru industrijskih projektov
opredeljenih v poglavju 3.1.2.

3.1.5 Ustvarjalne razmere za delo in Studij

UL FS si prizadeva v izobraievalnem procesu Studente dim bolj usposobititudi za iim hitrejlo vkljuaitev na trg dela,
zato na ll. stopnji zagotavlja veliko raaunalniSko ueilnico s primerno programsko opremo in delovna mesta po
posameznih laboratorijih, kjer imajo Studenti moinost izbirati tudi zakljudne naloge na industrijskih projektih, kar
jim omogoda tudi spoznavanje potencialnih bodoiih delodajalcev. Vsem Studentom so namenjeni 5e raiunalniki v
knjiinici in Dvoriiini zgradbi

USTVARJATNE RAZMERE ZA DELO IN STUDIJ

3.l.5,l Ob$tudijska in interesna dejavnost, storitve za Studente

lnformacije o zaposlitvenih moinostih itudentov so se posredovale preko spletne strani ter Kariernega centra
Univerze v Ljubljani, ki deluje v okviru UL FS. Le ta organizira delavnice in seminarje s podroija razvijanja socialni
kompetenc Studentov kot na primer (selekcijskega postopek, samostojno podjetnistvo kot alternativna oblika
zaposlitve, Priprava CV-ja in motivacijskega pisma) za uiinkovitejse iskanje zaposlitve in vkljudevanje na trg dela.

PRENOS IN UPORABA ZNANJA - TRET.IA DIMENZIJA
Kljuini premiki, prednosti in dobre prakse na podroiju Obrazloiitev vDliva na kakovost
Prilagoditev vsebin potrebam partneriev Veiia fleksibilnost
Aktivno vkljuievanje Studentov magistrskega in
doktorskega itudija v razvojno in raziskovalno delo v
industriii.

Prenos teoretienega znanja v prakso ter pridobitev
praktiinih znanj in izkuienj ltudentov in diplomantov
vseh stopeni.

lzvajanje seminarjev in strokovnih delavnic za itudente
in partnerie iz gospodarstva.

lzmenjava znanja in Siritev kompetenc 5tudentov kot
tudi sodeluioaih iz gospodarstva.

Kljuine pomanjkljivosti, priloinosti za izbolisave in izzivi Predlogi ukrepov za izboljSave
Uvajanje 5e vea praktiinega dela Studentov pri
strokovnih Dredmetih.

Posodobitev izvedbenih nairtov oredmetov.

Posodobitev itudijskega gradiva pri nekaterih
predmetih.

Priprava pravilnika, ki bo motiviral uditelje in asistente
za pisanje skript, udbenikov in drugega elektronskega
gradrva.

Kljudni premiki, prednosti in dobre prakse na podroaiu ObrazloZitev vpliva na kakovost
Vsak Student magistrskega Studijskega programa ima
svoje delovno mesto, opremljeno z radunalnikom in

Potrebno programsko opremo.

Bolj uainkovito in organizirano delo 5tudentov.

Razgibano delo Studentov v laboratorijih. Pridobivanje znanj, izkuSenj in kompetenc na podroaju
raziskovanja, meritev, eksperimentiranja...

Mo:nost uresniievanja idej diplomskih in magistrskih
delskozi praktiano delo v laboratoriiih.

lzboljSanje usposobljenosti in poveianje
samoiniciativnosti diplomantov stroiniitva.

Kljuine pomanikljivosti, priloinosti za izboliiave in izzivi Predlogi ukrepov za izboliiave
Preveliko 5tevilo ltudentov v skupini na laboratorijskih
vajah pri nekaterih predmetih.

Zmanj5anje 5tevila vpisnih mest. Poveian.ie kapacitet v
kritianih laboratoriiih.

Uvesti vei timskega dela itudentov privajah,
seminarjih in projektnih nalogah.

Ved aktivnosti za vzpodbujanje Studentov k timskemu
delu.
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lzvedena so bila tudi individualna karierna svetovanja, posredovanje obvestil o raznih zaposlitvenih mo:nostih,
delili z njimi uporabne informaci.ie glede 5tudija, praks, izmenjav, 5tipendij ipd.

Svetovanie in pomoi Studentom s posebnimi potrebami. Referat za Studentske zadeve je studente, ki so ieleli
uveljaviti posebne potrebe, seznanjalo s prilagoditvami v okviru predavanj, vaj, seminarjev, prakse ter
laboratorijskega dela. Studentom smo omogodili razliine prilagoditve pri itudiju kot so: prilagoditve pri naainu
opravljanja obveznosti, prilagoditve pri iasovnih rokih za opravljanje obveznosti ter prilagoditve pri oblikah in
naainih posredovanja pisnih izdelkov.

Razliine oblike tutorstva na ilanici (Studentsko in ulitelisko tutorstvo), nove oblike tutorstva, uainek tutorstva
na Studif. Tutorstvo je bilo v letu 2011,/2072 eno izmed kljudnih vzvodov pomodi 5tudentov pri studiju. Studenrom
se je nudilo predmetno in uvajalno tutorstvo, kot tudi tutorstvo za tuje ltudente. Na ialost je bil odziv s strani
atudentov slabii od priaakovanega. lzhajajoi iz navedenega se planira v letu 20J.3 poveeana aktivnost Studentskega
sveta s ciljem vzpodbujanja pri vkljuievanju Studentov v proces tutorstva.

Delovanle Studentskih svetov, sodelovanje z vodstvom, predlogi, iniciative. Studentski svet je v letu 2012 deloval
v popolni postavi, pravoiasno prepoznaval teiave Studentov po letnikih in jih skupaj z vodstvom fakultete reieval.

Interesna dejavnost Studentov. Studentski svet je v letu 2012 podpiral strokovne ekskurzije in Sportna dogajanja s
sodelovanjem itudentske organizacije Stroinik.si. Med drugim je podprl ved strokovnih ekskurzij in sofinanciral
5portno druitvo FS, podprlje tudi udeleibo letalcev na tekmovaniu v Ameriki.

OBSTUDUSKA IN INTERESNA DEJAvNosT, sToRIwE zA STUDENTE

3,1.5.2 Knjiinilna in zaloiniSka dejavnost

Knjiiniini fond. celotna knjiiniina zbirka je na dan 3r..i.2. 2013 znasala 56.077 enot gradiva.

Prirast enot gradiva. Fond knjiinice se je v letu 2013 poveial za 1.268 enot, tj. i.2oo enot knjiinega in 26g enot
neknjiinega gradiva.

Uporabniki kniiinice' V letu 20L3 je bilo v knjilnico Fs vpisanih 2.176 ilanov. Od vseh vpisanih jih j e kar gS % iz
Fakultete za strojniitvo. Knjiinico so v veaini obiskovali jtudentje in zaposleni FS .

Prispevek v bazo COB|B.SI do 31.12. 2013 je bil naslednji:

za vpis novega gradiva ter za bibliogralie predavateljev in raziskovalcev Fs, so skrbele tri katalogizatorke.

Knjiiniano poslovanje. Ena delavka je odila na porodniSki dopust.
Obaasno pomoi pri izposoji, administraciji, urejanju zaloge serijskih publikacij in zakljuanih del, sta nudili dve
Studentki prek Studentskega servisa.

usposabljanje uporabnikov. v preteklem letu so se izvajala samo individualna usposabljanja uporabnikov za
samostojno delo na raiunalniku, za samostojno poizvedovanje po sistemu COBTSS/OPAC, D|KUL ter drugih bazah
podatkov skupinskih usposablianj se ni izvajalo, saj so le-ta vsakoletno organizirana brezplaino v centru za
informactske storitve v Narodni in univerzitetni knjiinici.

Prodaja uabenikov zaloibe Fs' v ditalnici knjiinice je skozi vse leto, poleg izposo.je utbenikov, nemoteno potekata
tudi prodaja oz nakup gtudijskih udbenikov. Uibeniki za prodajo so se, kot :e vsa prejsnja leta, oglalevati prek
spletne strani knjiinice.

vnos - pnspevek
prevzeto iz COBIB.SI

skupni prispevek v COBtB.SI

v lokalni bazi

2.614 zapisov
24L zapisov
49.933 zapisov
64.318 bibliografskih zapisov

Kljuani premiki, prednosti in dobre prakse na podrotiu Obrazloiitev vpliva na kakovost
Dodatni praktidni seminarji Boljie razumevanje 5tudijskih vsebin

Obiski bododih delodaja lcev
Spoznavanje potencialnih delodajalcev in
kadrovskih ootreb

Kljuene pomanjkljivosti, priloinosti za izboljjave ln izzivi Predlogi ukrepov za izboljsave
Velike obremenitve Studentov v nekaterih
obdobjih Uskladitev obveznosti na nivoju letnika
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KNJIZNICNA DEJAVNOST

Kljuani premiki, prednosti in dobre prakse na podroaiu Obrazloiitev voliva na kakovost
Katalogizacija in inventariziranje zakljuanih del
starejSega datuma izida

Preglednost nad zalogo zakljuanih del starej6ega
datuma izida

Inventariziranje serijskih publikacij starejiega datuma
izida

Preglednost nad zalogo serijskih publikacij starejSega

datuma izida
Inventura monografskih publikacii 2013 Popis dejanskega stania fonda knjiinice
Kliudne pomanjkliivosti, priloinosti za izbolisave ln izzivi Predlogi ukrepov za izboljsave
Nekatalogizirane in inventarizirane monografske
publikaclje stareiSega datuma izida (cca 9.000 enot)

Urediti vpis in zalogo monografskih publikacij
starejiega datuma izida

Neinventarizirane serijske publikacije starejsega
datuma izida

Urediti zalogo preostalih neinventariziranih serijskih
publikacij starejseea datuma izida

Nekatalogizirana in inventarizirana zakljuina dela
starejSega datuma izida (5e 2.161 enot)

Urediti vpis in zalogo preostalih zakljudnih del
starejiega datuma izida

: lzdani uebenikiv letu 2013
Avtor Naslov uibenika Stevilo

strani
5t. izvodov /Nova
izdaia - Ponatis

J. Valentinaia, H. Orbanic,
D. Kramar, M. Junkar

Alternativne tehnologije 220 str. 250 izv.

Primoi Podriai Linearna teorija krmiljenja sistemov 208 str. 200 izv./2. natis
Miroslav Halilovie, Janez

Urevg Bojan Starman
Osnove statike in trdnosti s preprostimi in
nazornimi poskusi: delovni uibenik za Tehni5ko
mehaniko 1

27 4 str. LO00 izv./2.
dopolnjena izd.

lztok Turel, lvan Leban,
Marija Zupanaia

Zbirka nalog iz kemijskega raeunanja LL4 str 750 izv./4.,
prenovljena in

dopolnjena izd.

Tina Novak ... let al.l. TehniSka matematika 1: naloge in postopki
reievanja

1.57 str. 350 izv.lL. izd.

Tina Novak ... fet al.l. MATEMATIKA 1 ;naloge in postopki resevania 187 str 350 izv ./ 1.. izd .
ioie Petrisii Uvod v MATLAB : za in;enirie 231str. 300 izv./3. natis
KuStrin, Senegainik Mollierov h-s diagram A3 1 list 43 1000 izv. /ponatis

Zaloiniika dejavnost
V letu 2013 je Zaloiba FS izdala 5 novih in 2 dopolnjena udbenika. Skupen obseg izdanih delje znaial L39L srranr, v
skupni nakladi 2.600 izvodov in en ponatis diagrama v nakladi 1.000 izvodov.

V letu 2013 je bil izveden tudi tisk nadomestnih uibenikov zaradi izrabljenosti - Leskovar: Gradiva I in ll ter
opreinik: Naloge in reiitve iz termodinamike. Vsi nadomestni udbeniki so bili natlsnjeni v izdajj 50 izvodov In so
namenjeni izkljudno izposoji itudentom.

Na zalogi je 42 razlidnih uibenikov, skupno 7.257 izvodov ter 2 diagrama v 1.32j. izvodih.

ZATOZN15KA DEJAVNOST

Kljudni premiki, prednosti in dobre prakse na podroiiu Obrazlo:itev vpliva na kakovost
Inventura 20L3 Pregled nad dejanskim stanjem uabenikov za prodaio
Tisk nadomestnih izvodov zaradi izrablienosti Ceprav so ti uibeniki starejiega datuma natisa, so ie

vedno aktualni in primerni kot osnovno gradivo za

oredmet
Obnovitev vezave obrabljenih uibenikov Zaradl velike uporabe so uibeniki razpadli in je bila

obnovitev vezave nujna (1OO udbenikov)
Kljudne pomanjkljivosti, priloinosti za izboljSave in izzivi Predlogi ukrepov za izboljsave
Prevelik natis, prevelika zaloga in preskromna prodaja
uabenikov

Natis novega gradiva v manjsi nakladi. Studente
spodbujati k vedji uporabi uibenikov in 5tudijskega
gradiva. Spodbujanie elektronskih izdaj Studijskega
gradiva.
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3.1.5 Upravljanje kakovosti za doseganje odliinosti vseh podroiij delovanja

3.1.6.1 Delovanje sistema kakovosti

Osnova za delovanje sistema kakovosti predstavlja strategija UL in strategija UL FS ter uveljavljeni mehanizmi za
spremljanje doseganja postavljenih ciljev v okviru vodstva, senata in komisij senata s poudarkom na neodvisni
Komisija za ocenjevanje kakovosti dela.

3.1.6.2 Mehanizmi za spremljanje in zagotavlianje kakovosti

Komisijo za ocenjevanje kakovosti dela FS sestavljajo predstavniki smeri in usmeritev, predstavnik vodstva in
itudentov. lzhodiSia za obravnavo tematik pripravijo strokovne sluibe. Komisija podatke preveri in dopolni s
svojimi ugotovitvami in predlogi. Pri oblikovanju zakljuakov pa sodelujejo tudi predstavniki vodstva, itudentov in
predstavnik UL FS v univerzitetni komisiji za kakovost. Predlogi komisije se predstavijo na senatu, ki na osnovi
diskusije sprejme ukrepe za odpravo pomanjkljivosti v poslovanju in izboljievanje kakovosti. pri oblikovanju
porodila o kakovosti imajo mo:nost sodelovanja tudi iirii krog zaposlenih preko obravnave na akademskem zDoru.

Studentska anketa predstavlja pomemben dejavnik pri zagotavljanju kakovosti poslovan.ia. Le ta se izvajala
elektronsko dvakrat letno, in sicer posebni del, ki se nanaia na predmet in izvajalce se izpolnjuje po zakljudku
izvedbe zimskega in letnega semestra. Studentje so jo izpolnili v informacijskem sistemu vls, pri demer imajo
zagotovljeno anonimnost. Anketo za predmete zimskega semestra so izpolnjevali do konca maja, od.junija do
konca septembra pa anketo za predmete letnega semestra. Sploini del Studentske ankete se nana5a na pogoje za
izvajanje pedagoskega procesa se uporablja za nairtovanje izbolj5av, ki jih pripravlja vodstvo v okviru programa
dela in ukrepov pri rednih aktivnostih.

Ankete pomagajo pri pisanju mnenj o habilitacijah, pri temer dobro ter predvsem objektivno pokaiejo,
zadovoljstvo/nezadovoljstvo s posameznimi pedagoikimi detavci. S pridobljenimi rezultatj lahko Studentsxr svet
pedagoikim delavcem jasno pokaie, v iem je teiava in kako jo resiti.

lzpolnjevanje ankete do !.1. 2077/f2 za Studente ni bilo obvezno, zato se je v na anketo ial odzvalo manj kot 10%
vpisanih Studentov. po dogovoru s predstavniki studentov je bilo zato v ;.1. 2Ol2/!3 uvedeno obvezno
izpolnjevanje Studentskih anket. Rezultat je bistveno kvalitetnejsa povratna informacija o izvajaniu pedagoskega
procesa. Rezultate splosnega dela in ankete po predmetih so obravnavale Komisija za dodiplomski itudij l. st.,
Komisija za magistrski StudUe ll. st., Komisija za Kakovost in Studentski svet. s poroiili in predlogi izbolj5av se je
seznanil senat F5. Predlogi izboljsav pa se bodo izvajaliv okviru aktivnosti v 2013 in 2014.

UL Fs spremlja diplomante preko: vkljuievanja v pedagoiko delo, kot strokovnjakov iz prakse ali habilitiranih
zunanjih izvajalcev ter vkljuievanja v znanstveno raziskovalno delo. Prav tako so vzpostavljene organizirane oblike
povezovanja ie zaposlenih diplomantov s posameznimi pedago5ko - raziskovanimi enotami na Fakulteti s ciljem
nadaljniega izobra;evanja in sodelovanja v razvojnih projektih gospodarstva. Sistemsko spremljanje zaposliivost
diplomantov 5e ni pokrito. zato bo UL FS pristopila k tej anketi v okviru ie oblikovane ankete na nivoiu UL v letu
2014.

3.1.6.3 Mednarodne evalvaciie in akreditaciie

Fakulteta za strojnistvo uL je v letu 2012 prejela uradno potrditev najviijih evropskih akreditacij itudijskih
programov STROINISTVO l. in ll. stopnje, s strani vodilne akreditacijske agencije ASITN iz Nemtije, ki sodi med
na.jbolj pomembne inStitucije za zagotavljanje kakovosti studijskih programov s podroaja tehnike, raaunalniitva,
naravoslovja in matematike v Evropi. V letu 2013 pa je bila podeljena letna akreditacija podaljsana za obdobje 5
let.

Poleg osnovne ASIIN akreditaci.je je programom UL FS bila podeljena 5e prestiina krovna akreditacija EUR-ACEo v
katerega sklop spada tudi AsllN akreditacUa, ki povsem izenaiuje diplomo Fakultete za strojniitvo uL z diplomami
drugih odliinih evropskih 5ol, kar dodatno prispeva k prepoznavnosti in uve1avljenosti podeljenih diplom v
mednarodnem prostoru.

Prejeti akreditaciji AsllN in EUR-AcEo pomenita potrditev kvalitetno prenovljenih bolonjskih programov na najvisji
evropski ravni in prinasata diplomantom strojniitva UL Fs status t.i. evropskega inienirji. To jim omogoia popolno
enakovrednost in Stevilne prednosti na evropskem trgu dela, kot tudi enakovredne mo:nosti za nadaljevanje
Studija na univerzah v 5irsem mednarodnem orostoru.

ob veaii mednarodni prepoznavnosti si s pridoblieno mednarodno akreditacijo 5tudijskih programov obetamo:
nadaljnji dvig kvalitete Studija, laijo izmen.iavo studentov in pedagogov med akreditiranimi tujimi programr,
povedanje vpisa iz tujine, laijo akreditacijo novih programov ter njihovih sprememb, pritisk na povisanje
financiranja ob spremembi Uredbe, pritisk na vi5ji delei dodeljenih pedago5kih sredstev znotraj UL, povisanje
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vrednosti diplome za diplomante, ki bodo imeli mo:nost pridobitve naziva Euroinienir, laija zaposljivost
diplomantov in poslediano vedji in predvsem bolj mednarodno pester vpis.

3.1.7 Pogoji za izvajanje dejavnosti in podporna dejavnost

3.1.7.1 Upravlianie s stvarnim premoienjem

Zaradi usmeritve, da bo Fakulteta za strojnistvo pridobila novo zgradbo, se je tudi v letu 2013 nadaljeval trend
zniievanja investicijskega vzdrievanja iz skupnih sredstev, poveialo pa se je tekoae vzdrievanje in nakup opreme.
V letu 2013 smo izvedli potrebno kompletno sanacijo-hidroizolacijo ravne strehe nad Laboratorijem za energetske
delovne stroje in tehniino akustiko-LDSTA, hidroizolaci.io in ponovno asfaltiranje ploide nad Laboratorijem za
toplotne batne stroje-LTBs in napeljavo zemeljskega plina iz obstojeaega prikljuika v novi stavbi v Laboratorij za

toplotne batne stroje-LTBS v kleti stare stavbe.

POGOJI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI - UPRAVUANJE S SWARNIM PREMOZENJEM

3.1.7.2 Informacijski sistem

V letu 2013 je bilo na podroiju informatizacije izvedeno naslednje: ureditev razdelilnih omar v raiunovodstvu, v RC

in 5. Nadstropju, sprememba raiunovodskega stre:nika iz virtualnega v fizidnega, instalacija novih dostopnih toik
za breziiano omreije v vseh treh stavbah FS in ureditev uiilnice ll/5 z LG bitnim omre:jem.

Fakulteta za strojnistvo za podporo Studijskemu procesu uporablja Studentski informacijski sistem VlS, preko
katerega vsako leto izvaja elektronske vpise Studentov, vodi celotne evidence Studentov ter evidenco vseh
podatkov, ki se nanaiajo na Studijski proces. Preko informacijskega sistema se studentje prijavljajo na kolokvije,
izpitne roke, izpolnjujejo studentske ankete, dostopajo do razlidnega gradiva ter imajo vpogled v svoj elektronski
indeks oz. v svoje opravljene/neopravljene !tudijske obveznosti. Studentskemu referatu informacijski sistem nudi
celovito podporo za celotno itudijsko dejavnost.

Studentski referat je v letu 2013 za potrebe vodstva in drugih institucU izvedel vrsto analiz ter porodil, ki se

nanasajo na 5tudijsko dejavnost. Vse podatke, potrebne za analize oz. pripravo porodila smo pridobili iz

informacijskega sistema VlS. 5tudentje preko informacijskega sistema izpolnjujejo studentske ankete, zaposleni na
FS pa imamo preko sistema VIS vpogled v same rezultate anket.

POGOJI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI - INFORMACIJSKI SISTEM

Kliudni premiki, prednosti in dobre prakse na podroiiu Obrazloiitev voliva na kakovost
Z izvedenimi investicijsko vzdrievalnimi deli smo
prepreiili vdor vode v laboratorijske prostore.

Normalni delovni pogojiv prostorih laboratorija in
kakovostnei5a izvedba vai.

Z napeljavo zemeljskega plina je v Laboratoriju za

toplotne batne stroje omogoieno preizkuianje
motorjev na plinasta goriva.

Kakovostnejie laboratorijske vaje in raziskovalno delo.

Kljuane pomanikliivosti, priloinosti za izbolisave in izzivi Predlosi ukrepov za izboliSave
V planu IVD in investicij imamo vea pomembnih del, ki

bi bistveno izboljiali Studijske in raziskovalne delovne
pogo.ie z velikim poudarkom na varnosti in zdravju pri
delu Studentov in zaposlenih.

Postopna realizacija planiranih del

Kljuani premiki, prednosti in dobre prakse na podroilu Obrazloiitev vDliva na kakovost
Dopolnjeno je bilo breziiino omreije na FS lzbolj5ana dosegljivost po celotni FS

Kljuene pomanikliivosti, priloinosti za izbolilave in izzivi Predlogi ukrepov za izbolisave
Dotrajana radunalni5ka oprema za itudente Posodobitev raaunalniike opreme za itudente
Povezava Studentskega inf. sistema z raziskovalnim
referatom zaradi naiave

Nadgradnja VIS v okviru UL
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3.1.7.3 Kadrovski razvoj

Zaradi varaevalnih ukrepov ie bilo ukinjeno v preteklih letih vzpostavljeno izobraievanje anglesaine, podjetniitva,
iz MATLAB-a.

Cilji kadrovske politike so usmerjeni v zmanjSevanje obremenitev pedagoikih delavcev na pedagoskem podroiju in
poveianju deleia na raziskovalnem. Razmerje mora smiselno voditi k kakovostnim centrom in laboratorijem v
smislu raziskovalnega dela.

Kliuana usmeritev na kadrovskem podroiju v 2012 so bila novo sprejeta Habilitacijska merila na UL, kjer je bila
fakulteta aktivno vkljuiena. Fakulteta je tudi sodelovala pri oblikovanju strukturnega iivljenjepisa v habilitaci.iskem
procesu na UL. Habilitacijska merila na fakulteti presegajo kriterte na UL , kar zagotavlja dvig kakovosti na podroiiu
iloveSkih virov.

3.1.7.4 hvaianje nalog po pooblastilu

UL FS ne izvaja nacionalno pomembnih nalog po pooblastilu RS.

3.1.8 Ocena uspeha pri doseganju zastavlienih ciliev

UL FS si je v letu 2013 prizadevala izboljlati poslovanje na podroeju izobraievalne in razvojno raziskovalne
dejavnosti in organizacije svojega poslovanja na naslednjih podroijih.

STATUS NACRTOVANIH UKREPOV V 2012

POGOJI ZA IZVAJANJE DUAVNOSTI- KADROVSKI RA:ZVOJ

K|jueni premiki, prednosti in dobre prakse na podroiiu Obrazloiitev vpliva na kakovost
Prilagoditev sistema izvolitev novim HM UL Ufinkoviti izvolitveni postopki brez pritoib in zavrnitev

Kljudne pomanikliivosti, priloinosti za izbolisave in izzivi Predlogi ukrepov za izbolisave
Postopen prenos predavanj na mlajie sodelavce Enakomernejse obremenitve posameznlkov in veeja

fleksibilnost initituciie

PODROCJE UKREP STATUS DODATNA OBRAZLOZIEV
lzobraievanje Nedokonaani itudij Studentov,

vpisanih po starem programu
Razliine oblike vzpodbujanja k

dokonaanju Studija Studentov,
ponovitveni seminarji, svetovanje
in tutorstvo.

Realizirano v veliki meri

Studenti Manko Mednarodne Disarne Uvedba mednarodne oisarne Predlogje bil izveden na

drugaaen naCin z delnim
angaiiranje visokololskega
uaitelja

Poveaanie reievania anket Pravilni aas izva jania anket lzvedeno z obvezno anketo
Raziskovanje financiranje mednarodnih pro.iektov:

aasovni razmik med nastalimi in
poravnanimi stroiki ter refundacijo bi

utegnila vplivati na likvidnost IRO in
kazalce tekoae finanine usoeSnosti

izbor ustreznega programa, kjerje
ias med izdatki in prejemki iim
krajSi

natanano planiranje stroSkov
natanano vsebinsko in finanlno
poroianje z vsemi prilogami lahko
prihrani dodaten zamik izplaail

Zagotavljanje premostiWen ih

sredstev na nivoju FS.

javni razpisi za nakup raziskovalne
opreme: v letu 2012 se je razveUavil
razpis ))Paket 15( 2a nakup
raziskovalne opreme.

povedanje proraaunskih sredstev
za nakup raziskovalne opreme,
raziskav na tehnianem podroaju
ial ni mogote opravUati brez
tehnoloSko dovriene opreme,
katere nakup silRO bre2 dodatnih
finananih sredstev s straniARRS ne

more privoliiti

AKivno iskanje alternativnih
virov sredstev za pridobitev
nove raziskovalne opreme.
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zmanj5evanje sredstev ARR5: navkljub
kakovostnemu raziskovalcem
finanane omejitve in normativi ARRS

zmanj3ujejo ltevilo odobrenih
raziskovalnih projektov, programov in

mladih raziskovalcev. Zmanjianje
fjnanciranja s strani ARRS je bilo v
viaini 500.000 EUR aliokoli 25%.

poveaanje proraaunskih sredstev
namenjenih za temeljne in
aplikativne projekte

Krepitev neposrednega
sodelovanja z uspelnimi
poslovnimi sistemiv in izven

Slovenlje, krepitev odnosov s
tujimi partnerjiv industriji jn RO

za iskanje novih sinergijskih
ueinkov na znanstveno
raziskovalnem podroaiu.

Mednarodno Zmanjianje interesa na3ih itudentov
za Studijsko izmenjavo v okviru
Erasmus Studijske izmenjave zaradi
negotovosti glede izvajanja Erasmus
programa v letu 2013/14.

Vzpodbujanje ltudentov za

pridobivanje dodatnih virov
financiranja (npr. iz obainskih
sredstev...).

Vkljuaeno v program dela
(akcijski naart)2014.

ZmanjSanje moinosti za mobilnost
tujih itudentov predstavlja dejstvo, da

nimamo predvidenega izvajanja dela
Studijskega programa v angleikem
jeziku.

Naartovanje posameznih delov
programa {modulov) 2. stopnje
bolonjskega ltudija v angleikem
jeziku.

Vkljuaeno v program dela
(akcijski naart) 2014.

sistem
kakovosti

SpremUanje zaposljivortr diplomantov Priprava na izvedbo anketiranja
diplomantov Naartovana izvedba v 2014

Clovelki viri Velike skupine zaradi zni:anega priliva Zmanjsanje skupin Priliv Mlzs se je !e zmanj!al,
zato ukrep ni bilo moino izvesti

Zmanjaanje priliva za pedagoiko
dejavnost in pritisk na zmanjievanje
zaposlenih

Potrebno poveaanje javnih

sredstev za pedagolko dejavnost Priliv IVIZS se je !e zmanj3al,
zato ukrep ni bilo moino izvesti

Informacijski
sistem

Povezava med pedagoiko najavo in
obremenitvami na podrodju
raziskovalnega dela ter trga

Dopolnitev lS VIS z modulom za RD Se ni izvedeno. Je v procesu
preko UL

Investiciie,
prostori

Multimedijske uiilnice Nabava ustrezne opreme Zaradi zniianega priliva je bil
ukrep opuieen

Neustreznost prostorov Novogradnja tJO ULje dalsoglasje za gradnjo
v )an.2014

Prostorska stiska Novogradnia UO UL je dalsoglasje za gradnjo
v ian. 2014

Kniiinitna Neinventarizirane serijske publikacije
(cca 35.000 enot)

Urediti zalogo serijskih publikacij Stanje se je znaailno izbo|j3alo

Nevpisane monografske publikacije in
zakljuana dela (cca 9.000 enot)

Katalogizacija monografskih
publikacij in zakljuanih del

Stanje se je znalilno izboljialo

V aitalnicije premalo raaunalnikov z

ustrezno programsko ooremo
Povefati Stevilo raiunalnikov v
aitalniciz dostooom do spleta

Glede na poslabaanje finantne
situaciie ie bil ukrep opusaen

UPRAVUANJE KAKOVOSTI ZA DOSEGANJE ODLICNOSTI NA VSEH PODRO'JIH DETOVANJA

Kljufni premiki, prednosti in dobre prakse na podroaiu Obrazloiitev vpliva na kakovost
Uvedba navodila za sluibena potovanja z Obrazcem za

obradun Dotnih stroikov
ZmanjSa se moinost napak pri nairtovanju in obraiunu
sluibenih Doti

Uvedba obvezne ankete za 5tudente Celovitej5i vpogled v kakovost pedago5kega procesa

Dopolnitev raiunovodske aplikacije za izdelavo
narofilnic s kumulativo izdanih naroailnic po poslovnih
partnerjih s

Prepredi se preseg mejnih vrednosti naroiil po zJN

Kliudne pomanjkljivosti, priloZnosti za izboli!ave in izzivi Predlogi ukrepov za izboliSave
Vpogled v kakovost izvajanja predmeta pri izvajalcih Vpogled nosjlcev predmetov v rezultate 5tudentske

ankete za izvajalce pri predmetu
Nepladila opravljenih storitev zaradi plaailne

nediscipline
Sprotno spremljanje terjatev in obvesdanje nosilcev SM

o staniu neplaianih terjatev
Veliko dodatnih aktivnosti pri usklajevanju pedagoikih
in raziskovalnih obremenitev

Nadgradnja lS VIS z modulom za RD

Na podroiju izobraievalne dejavnosti so uspe!no izvedene aktivnosti usmerjene v poveeanja prehodnosti in itevila
diplomantov. V ta namen so bile za Studente brez statusa in absolvente organizirane priprave na izpit in dodatni
izpitni roki. S sistematiino promocto Studija strojniStva po srednjih Solah in gimnazijah smo v zadnjih letih pridobili
boli kakovostne Studente. Rezultat aktivnost se je odrazil v prehodnosti v vii.iih letnikih. Z aktivnim povezovanjem
med Fakulteto za strojniStvo in slovenskim gospodarstvom se kljub poglablianju receste ohranja zaposljivost
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diplomantov in poveiuje interes za nadal.jevanje studija na viljih stopnjah. Nasprotno temu pa je zaznano
zmanj5anje Studentov na izrednem Studiju. Najveeji doseiek predstavlja mednarodna akreditacija Studijskih
programov l. in ll. stopnje pri ASIIN za obdobje 5 let. V okviru izvedene zunanje revizije poslovanja UL FS s strani
Radunskega sodi5aa Republike Slovenije so bile ugotovljene pomanjkljivosti sproti odpravljene.

Poroailo o kakovosti dela za leto 20L2 so pripravile strokovne sluibe ob sodelovanju pristojnih prodekanov,
dekana, Komisije za kakovost in 5tudentskim svetom. Poroeilo je obravnaval in sprejel Senat UL FS.

4. STATISTI.NI PODATKI

Kazalniki 2OL2l2OL3
Stevilo voisanih itudentov 2389

5!9yil_o. !!'lj tl-r.yp!!q ry t'_ i!qq 9!!ot 31

Stevilo diplomantov 416

!!eyil_o_ _a_\lg 
g!!ila-rllt! 

i]_u_q tj:!l l'_ ploC!e q' 9y 6

tgyilg I zprlq'lih 5lrldijskih programov 5

5!eyitp_ :!._qp|jl'_ i!!,-4ij:!if -prgsrqq!9v 2

ltgyllo qpg1q494gy o sodelovanju pri pridobivanju " dvojnih" diplom 0

5!gyit-o- i!!r-qU+!t pt9CEl|]9y., !?!9r!q! je potrebno podaljsati akreditaciio v letu n+1 2

Uditelji in sodelavci ter raziskovalci na izmenjavi (v Sloveniji) L2

Uaitelji in sodelavcj ter raziskovalci na izmenjavi (vtujini) 5

stevilo raziskovalcev

Okvirni programi EU za raziskave in razvoj in drugih mednarodnih programih: vodenje /
lSolqilegijq., partnerstvo 49

Stevilo Studentov s posebnim statusom 10

5. PRILOGE

5.1 Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program visokega 50lstva Republike Slovenije
zakon o zavodih
Zakon o visokem 5olstvu
Odlok o preoblikovanju UL

Uredba o javnem financiranju visokoSolskih in drugih zavodov
Zakon o raiunovodstvu
Zakon o sploSnem upravnem postopku
Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih usluibencih - prvi de
Zakon o sistemu plat v javnem sektor.ju
Zakon o varstvu osebnih oodatkov
Zakon o knji:niiarstvu
Kolektivna pogodba za negospodarstvo
Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraievanja
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraievanja
Statut UL

Pravila o organizaciji in delovanju Fakultete za strojniStvo

5.2 Katedre in laboratoriji

01 Katedra za sinergetiko
0101 Laboratorij za sinergetiko LASIN

02 Katedra za strojne elemente in razvojna vrednotenia KSERV

0201 Laboratorij za strojne elemente LASEM

O2O2 Laboratorij za vrednotenje konstrukcij LAVEK

03 Katedra za energetsko strojnistvo
0301 Laboratorij za termoenergetiko LTE

7s/L7



0302 Laboratorij za toplotne batne stroje LTB

0303 Laboratorij za vodne in turbinske stroje LWS
04 Katedra za kibernetiko, mehatroniko in proizvodno inienirswo
0401 Laboratorij za tehniino kibernetiko, obdelovalne sisteme in raeunalniSko tehnologijo LAKOS

0402 Laboratorij za digitalne sisteme in elektrotehniko LDSE

0403 Laboratorij za procesno avtomatiko LPA

0404 Laboratorij za proizvodne sisteme in za pripravo ter vodenje proizvodnje LAPS

0405 Laboratorij za proizvodno kibernetiko in eksperimentalne metode MCE
05 Katedra za izdelovalne tehnologiie in slsteme
0501 Laboratorij za preoblikovanje LAP

0502 Laboratorij za alternativne tehnologije LAT

0503 Laboratorij za strego, montaio in pnevmatiko LASIM
06 Katedra za tehnologiio materialov
0601 060L Laboratorij za preiskavo materialov LAPREMA
0602 Laboratorij za varjenje LAVAR

0603 Laboratorij za toplotno obdelavo LATO

07 Katedra za toplotno in procesno tehnlko
0701 Laboratorij za meritve v procesnem strojnistvu LMPS

O7O2 Laboratorij za toplotno tehniko LTT

08 Katedra za mehaniko
0801 Laboratorij za nelinearno mehaniko LNM
0802 Laboratorij za numeriino modeliranje in simulacijo v mehaniki LNMS
0803 Laboratorij za dinamiko strojev in konstrukcij LADTSK

09 Katedra 2a mehaniko polimerov in kompozitov
0901 Laboratorij za eksperimentalno mehaniko
10 Katedra za optodinamiko in lasersko tehniko
1001 Laboratorij za optodinamiko in lasersko tehniko KOLT

11 Katedra za tribologijo in sisteme vzdrievanja
1101 Laboratorij za tribologiio in povriinsko nanotehnologijo
7702 Laboratorij za fluidno tehniko
12 Katedra za dinamiko fluidov in termodinamiko
72OI Laboratorij za dinamiko fluidov in termodinamiko LFDT
13 Katedra za toplotno in okolisko tehniko
1301 Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko ter klimatizacijo LOSK
L3O2 Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE
1303 Laboratorij za okoljske tehnologije v zgradbah LOTZ

14 Katedra za menediment obdelovalnih tehnologii
7401, Laboratorij za odrezavanje LABOD
15 Katedra za konstruiranje in transportne sisteme KKTS
1501 Laboratorij za konstruiranje LECAD

L5O2 Laboratorij za transportne naprave in sisteme ter nosilne strojne konstrukcUe LASOK
16 Katedra za modeliranie v tehnik in medicini |(MTM
1601 Laboratorij za modeliranje elementov in konstrukci LAMEK
t7 Katedra 2a delovne stroie in tehnitno akustiko (KDSTA)
ITOI Laboratorij za energetske delovne stroie in tehnidno akustiko LEDSTA
2L Oddelek za letalstvo
2f0l Laboratori za aeronavtiko A€ROL
22 Enota za dopolnilna znanja EDZ

5.3 Predstavitev UL FS

Fakulteta za strojnistvo je dlanica Univerze v Ljubljani (UL), kije z vei kot 50.000 Studenti tretja najveija unryerza v
Evrooi.

Zaaetek univerzitetnega pouka strojniStva poteka od ustanovitve Univerze v Liubljani v letu 1919. Na FS izvajamo
pedagoiko, raziskovalno in strokovno delo na podrodju strojnistva ie vei kot 60 let, od tega od leta 1940 v lastni
zgrabi na Askerievi 6 v Ljubljani.
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Pedago5ko, znanstveno raziskovalno in strokovno dejavnost izvajamo v okviru 17 pedago!ko raziskovalnih enot -
kateder in v 34 laboratorijev, ki pokrivajo vse temeljenje discipline s podroeja strojniStva.

Upravljanje FS poteka preko njenih organov, ki so dekan, senat, akademski zbor in Studentski svet.

FS vodi, zastopa in predstavlja dekan. FS ima prodekane za podroaja: prodekana za pedagosko dejavnost l. stopnje,
prodekana za pedagoiko dejavnost ll. ln lll. stopnje in prodekana za znanstveno raziskovalno dejavnost in
mednarodno sodelovanje.

Delovanje UL FS podpirajo organizacijske enote: tajnistvo, finanino raeunovodska sluiba, itudentski referat,
kadrovska sluiba, sluiba za mednarodno sodelovanje, tehniano vzdrievanje, knjiinica, radunski center in zaloiba.

UL FS izvaja dodiplomske in podiplomske Studijske programe na podrodju strojniitva, kot redni Studij na lokacijah
Ljubljana in Novo mesto ter kot izredni Studij na lokacijah Ljubljana.

UL FS je imela v letu 2012 na dodiplomskih programih skupaj 1.813 Studentov in 441 absolventov ter na
podiplomskem itudiju 135 Studentov. V istem letu je na dodiplomski Studij zakljudilo 384 Studentov in na
podiplomskem 5tudiju (ll. in l. st.) 32 itudentov.

Pedagoske in raziskovalno dejavnost je v letu 2013 izvajalo 334 zaposlenih, od tega 46 visokololskih uiiteljev, 80
asistentov, 44 tehnianih sodelavcev, 82 raziskovalcev, 36 mladih raziskovalcev in 46 delavcev v strokovnih sluibah.

Raziskovalno delo UL FS kot izobraievalno raziskovalne institucije se vrednoti z objavami, citati v revijah
indeksiranih v bazi SCl, pridobljenimi projekti, MR-ji in patenti. V letu 2013 smo imeli 458 znanstvenih objav (WoS),
1254 citatov, 2 patenta, 221 projektov in 79 MR-jev.

FS izvaja svojo dejavnost v lastni zgradbi na lokaciji A;kerdeva 6 (13.430 m'1 in 3e na treh najetih lokacijah na
Bogoiiievi 8 (353 m'1, Jamova 12 (280 m'?) in Tehnoloski park Brdo (496 m'?).

5.4 Program 55 FS - obitudijska dejavnost

Studentski svet FS je skupnost ltudentov FS, ki je sestavljen iz predstavnikov posameznih letnikov. Primarna naroga
Studentskega sveta je resevati probleme, ki se pojavijo v posameznih letnikih tekom itudijskega leta.

Predstavnik SS FS sodelujejo tudi v Senatu fakultete in njegovih komisijah. Glavne aktivnosti so usmerjenje v
usklajevanje interesov med UL FS in Studenti, prizadevanja za izbolj6evanje materialnih pogojev, pomoai
Studentom in vkljuievanje 5tudentov v aktivnosti UL F5.

Menimo, da je sodelovanje z vodstvom UL F5 vselej na korektni ravni in da probleme sproti resuje v duhu dobrega
sodelovanja.

5. RAaUNOVODSKO POROcTLO za 2013
Priloga 1

V Ljubljani, 2'J-.2.2Ot4

Prof. dr. B
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