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1. UVOD

Ta dokument predstavlja letno porodilo Univerze v Ljubljani Fakultete za strojniStvo (FS) za leto 2018 in vsebuje
poslovno poroiilo z integriranim porodilom o kakovosti in raiunovodsko poroiilo. Podroija poslovanja so opisana

po posameznih poglavjih, kjer so najpre.i navedene posamezne aktivnosti podrodja v obravnavanem letu in v

nadaljevanju vpliv teh aktivnosti na kakovost.

V letu 2018 so potekale kljuine aktivnosti FS na izobraievalnem, raziskovalnem in infrastrukturnem podrodju z

namenom izbol.jlanja pogojev za pedagosko in raziskovalno delo.

Med kljudnimi orodji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti smo uporabili redno letno studentsko anketo o
pedagoskem delu, sestanke s Studenti predstavniki letnikov in s predstavniki Studentov v Senatu FS. Doseganje

ciljev poslovanja se spremlja preko kolegija dekana, Senata FS in njegovlh komisij, kjer se obravnavaio in usklajuiejo
potrebni ukrepi.

Komisija za ocenjevanje kakovosti dela v okviru svojih pristojnosti spremlja in obravnava doseganje ciljev ter
predlaga korektivne ukrepe.

2. POSLANSWO tN VIZIJA FS

Poslanstvo: Na Fakulteti za strojnistvo ustvarjamo, raz5irjamo in prenaiamo znanje, ki naiim Studentom in

partnerjem na razvojno - raziskovalnem podroeju omogoia konkurendno vkljudevanje v mednarodno okolje.

Viziia: Postati najpomembneisa izobraievalno raziskovalna fakulteta z najvisiimi mednarodnimi izobraievalnimi in

raziskovalnimi standardi na podrodju strojniStva v Sloveniji, centralni in jugovzhodni Evropi, zaradi 6esar bomo s

svojimi diplomanti in raziskovalnim delom privlaini tako za slovensko kot mednarodno gospodarstvo ter
raziskovalno razvojne institucije.

3. URESNICEVANJE CIUEV V TETU 2018 PO DEJAVNOSTIH S SAMOEVATVACUO

3.1 lzobraievalnadeiavnost

3.1.1 Prva stopnja

Zanimanie za itudij, aktivnosti za predstavitve ltudiia potencialnim Studentom, vpis. V letu 2018 smo na obeh

studijskih programih l. stopnje vpisna mesta zapolnili ie v prvem prijavnem roku. Na ll. stopnji smo prav tako imeli

en prijavni rok. FS je tako kot v preteklih letih izvedla vei aktivnosti za pridobitev prvia vpisanih kandidatov z
bolj5im uinim uspehom. Profesorji, asistenti ter Studentje so dijakom z obiskom po srednjih Solah predstavljali

5tudijske programe ter jim posredovali tudi vse ostale informacije iz itudijskega podrotja. 0ijakom smo predstavili

Studijske programe ter informacije za vpis preko lnformativnega dne ter preko dogodka Informativa. Studentski

referat je kandidatom preko spletne strani, elektronsko ln telefonsko nudil razliine informacije, svetovanje ter
storitve. Bodoaim potencialnim kandidatom pa smo srojniStvo predstavili tudi s poletno Solo strojnistva ter z

dogodkom Dnevi strojniStva v Bistri

Prehodnost, napredovanie po programu, dokontevanje studija, diplomanti
Prehodnost iz 1. v 2. letnik se je v i. l. 20L7 /Lg povedala na vseh Studijsklh programih: na UNI Studiju l. stopnje za

4,25%, naVSS l. stopnje za 7,98/o, na MAG ll. stopnji za 8,99%.
Prehodnost iz 2. v 3. letnik se je na Univerzitetnem Studijskem programu L stopnje zmanjsala za 2,96%, na

Visokosolskem strokovnem Studijskem programu l. stopnje pa za 11,97%.

Fakulteta je spodbujala Studente k zakljuiku Studija tudi na vseh Studijskih programih. V koledarskem letu 2018 je

na vseh Studijskih programih Studij zakljudilo 426 diplomantov.

lzvaianje in uiinki ukrepov za izboljsanje prehodnosti in drugih vidikov atudija. Tudi v tem letu smo za Studente
prvih letnikov organizirali uvajalne teeaje iz SrednjeSolske matematike, Tehniske dokumentacije ter Opisne
geometrije. Glede na ielje 5tudentov smo razpisali dodatne izredne izpitne roke, z mentorji letnikov pa smo

spremljali uspe5nost pri Studi.iu ter za Studente v ta namen organizirali tudi sestanke.

Aktivne metode uaenia in poutevanja. Fakulteta za strojniStvo pri pedago5kem procesu uporablja aktivne metode
pouievanja, ki spodbujajo Studente k samostojnemu udenju. Tudi v tem itudijskem letu smo itudentom omogodali
projektno delo v posameznih laboratorijih ter sprotno tedensko spremljali opravl.ianje Studijskih obveznosti -
prisotnosti in uspeinosti na vajah, domadih nalogah ter preizkusih znanja. Zmanjiali smo 5tevilo studentov na

vajah, s iimer smo poveiali aktivno sodelovanje Studentov pri vajah ter s tem dvig kakovosti.
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Sodelovanje z okoljem. Fakulteta za stro.iniitvo je sodelovala z razlianimi javnimi zavodi, raziskovalnimi initituti,
gospodarskimi druibami, razlidnimi organizacijami kot tudi posameznimi srokovnjaki. Dogovore s podjetji, ki so bili
Studentom pripravljeni omogoditi praktiino usposabljanje je fakulteta usklajevala preko koordinatorja praktiinega
usposabljanja. Na fakulteti so se organizirale predstavitve podietii, 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, kijih opravljajo naii Studenti v posameznih laboratorijih.

3.1.2 Druga stopnja z evalvacijo 5tudijskih programov

Studentje Magistrskega Studijskega programa ll. stopnje StrojniStvo - Razvojno raziskovalni program so se aktivno

vkl.iudevali v delo na mednarodnih in domaiih industrijskih projektih preko Magistrskega praktikuma in opravlianja

vaj v laboratorijih. Udeleievali so se mednarodne Erasmus izmenjave, v tujini pa opravljali tudi Magistrskega dela.

Studenti so v letu 2018 za uiinkovitejsi itudi.i koristilei tudi za to nameniene rafunalniske uiilnice na Fs. V letu

2018 so se udeleiilitudi raznih strokovnih ekskurzij v podjetjih.

Interdisciplinarni 5tudiiski programl, izbirnost, sodelovanie med alanicami. Studentje so imeli v letu 2018 v okviru

akreditiranih Studijskih programov moinost izbrati izbirne predmete izven programov oz. fakultete. Vsako leto se

za izbirnost znotraj smerioz. usmeritev ali izbirnost izven programa odloia veije Stevilo studentov

3.1,3 Tretja stopnla z evalvacijo studijskih programov

v a.l.2Of7/2oL8 se je v 1. letnik Doktorskega Studijskega programa lll. stopnje vpisalo 38 Studentov, v 2. letnik se

.je vpisalo 23 Studentov, v 3. letnik pa 21 Studentov. V koledarskem letu 2018 ie Studij zakljuailo 11 kandidatov.

Teiave z izpolnievanjem obveznosti so imeli predvsem 5tudenti, ki so zaposleni v delovnih organizacijah, kjer je

delo na nalogi lahko motno omejevano z rednim delom pri zaposlitvi. Praksa je pokazala, da doktorski Studenti, ki

prihajajo iz industrije, pogosto z vei letno zakasnitvijo zakljuiijo Studij. lz teh ugotovitev sledi, da vpisani itudenti

niso v enakem statusu, zato je neprimerno zahtevati enako stopnjo uspesnosti. To se dogaja tudi v primerih, ko

Studenti, ki prihajajo iz industrije, delajo na temah iz oi.iega delovnega podrodja. Glede na star podiplomski

Studijski program se na lll. stopnji za zunanjo izbirnost predmetov odloda vedno veije Stevilo studentov, kar vodi

tudi v interdisciplinarne doktorske naloge

Z ostalimi ilanicami smo sodelovali tudi v okviru podiplomskega Interdisciplinarnega 5tudijskega programa Varstvo

okolja, Bioznanosti ter preko izbirnosti predmetov izven fakultete.

KUUENE IZBOUSAVE IN DOBRE PRAKSE V PRETEKLEM OEDOBJU OBRAZLOZITEV VPLIVA NA KAKOVOST

lzvedba delpredavani v angleikem jeziku na ll. st. Poveaanje itevila tujih ltudentov, vpetost

internacionalizacije, vedji nivo podaianja

znania tuiim !tudentom

Promociia ltudiia v cilinih okoljih Pridobitev naibolj uspelnih dijakov

Usklajevanje izpitnih obveznosti in kolokvijev Enakomerna obremenitev ltudentov

Vzpostavitev mednarodne Pisarne Veije ltevilo Studentov na izmenjaviter
poveianje ltevila medinstitucionalnih

mednarodnih pogodb

SDrememba pogoiev za vpis in meril za i2biro v primeru omejiwe vpisa (1. stopnia) Vpis boljiih dijakov

Nadgradnia informacijskega sistema za itudente in profesorje

veaie ltevilo bilateralnih posodb

Poveaana dostopnost gradiva, enovita

yltoplglgfka
Poveaana internacionalizaciia

Uvedba pedagoSkih kolokviiev lzbolj!anje pedagolke kakovosti uaiteljev in

asistentov preko izmenjave mnenj in dobrih
praks

uvedba "povabila na kavo" lzboljlanje kakovosti pedaSogkega dela s

koleqialnim ocenievanjem in izmenjavo

Zmani5anie !tevila izoitnih rokov lzbolilanie sprotnosti ltudija

KUUCNE SI.ABOSN KUUCNE NEVARNOSII cru(rl PREDTOGI UXREPOV

Karierno svetovanje

Ef.f,rrzli" Stua"ntou u

oodidia

Slabie socialne

kompetencg

Slab!e poznavanje trga
dela

Povetati vidnost karierne

ryglgyar!{9. __.
lzboljlati poznavanje trga

dela

na podrotju promocue karierneAktivnosti
svetovalke

Ena strokovna ekskurzija na smer oz.

usmertev

Premajhno gostovanje tujih
profesoriev/predavateljev

Niije financiranje lzboljlati mednarodne
tzmentave

Vkljuditev pedagoikega osebja v aktivno
povezavo s tuiimi instituciiami

Posamezne metode

Douaevania

Vpis boljlih dijakov na

d ruqe fak u ltete
Uvajanje sodobnih metod
pouaevania

Vkljudevanje v izobraievanje KUL in prenos

dobrih praks na FS
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3.1.4 Internacionalizacija v izobraievalni dejavnosti
studiiske izmenjave domaaih in tuiih Studentov, praksa Studentov v tujini
V okviru Erasmus+ Studijske izmenjave smo v Studijskem letu 2017/18 gostili 40tujih Studentov iz EU, pri tem
je 7 Studentov izbralo celoletno izmenjavo. Prihod tujih Studentovje v letu 2017 ostal na enakem nivoju, kot leto
prej. Za vse tuje Studente se zahteva certifikat o znanju angleskega jezika (82). V tem letu (2017118) se je izvajalo v

angleikem jeziku 18 predmetov izkljuino za tuje Studente (vzporedna predavanja). Poleg tega je 5 tujih Studentov
na FS opravilo tudi zakljuino nalogo (Master). V stud. letu 20!8/L9 je predviden nabor 22 predmetov, ki se bodo
predavali v angleikem jeziku, prav tako vzporedno rednemu 5tudiju v slovenidini.

Stevilo nasih Studentov na izmenjavi v tujini v Studijskem letu 2077118 je 46, kar je za 15 Studentov ved kot v 5. l.

2016/17. Fakulteta bo tudi v bodoie spodbujala nase Studente ll. stopnje k intenzivnejii izmenjavi Studija v okviru
programov Erasmus+ in Ceepus. Na prakso v tujino je v 5. l. 2107/18 od5lo L5 Studentov, kar je skoraj podvojeno

stevilo v primerjavi s prejSnjim letom.

lzmeniave zaposlenih
V letu 2017 so bile izvedene izmenjave mlajsih visokosolskih uditeljev + strokovnih delavcev (8+1) v okviru
projektov Erasmus+, ceepus in bilateralnih sporazumov ter mladih raziskovalcev v okviru evropskih in bilateralnih
projektov. Odprt je bil razpis za izmenjavo uiiteljev in osebja, ki omogoia izmenjavo v sklopu Erasmus+ programa.

lzvajanie ukrepov za poveievanje internacionalizacije in mobilnosti ter njihovi utinki
V studijskem letu 2017118 smo izvedli predavanja v angleskem jeziku (18 predmetov) in pripravili gradiva v

angleikem jeziku za dva sklopa predmetov (zimski/letni semester) na vseh ltudijskih smereh za dodatnih
22 predmetov. z namenom poveianja internacionalizacije se je podpisalo 5e 16 (skupaj 76) medinstitucionalnih
pogooo.

lzvaianje predmetov (tudi) v tujem je2iku oziroma drugih uinih enot (tudi) v tuiem ieziku
V okviru programa Erasmus+ so bila izvajana predavanja pri L8 predmetih na ll. stopnjiitudija. Sklop 22 predmetov

na 2. stopnjije pripravl.jen za naslednje i. l.

Drugi mednarodni dogodki in kraile izmenjave, ki niso zajete v kazalnikih mednarodne deiavnosti
Tudi v Ietu 2018 so se Studenti FS udele:ili zakljuine delavnice v okviru vei let trajajoiega mednarodnega projekta

EGPR ter vsakoletnega mednarodnega tekmovanja Studentov Letalstva, ki ga organizira NASA v Zdruienih driavah.

vpis tuiih Studentov za celotni Studij
zanimanje tu.iih itudentov za vpis na vseh stopnjah studija je pribliino enako kot v lanskem Studijskem letu (letno

na Studijske programe 1., ll. in lll. stopnje Strojnistvo vpiSemo od 60-70 tujih studentov). lzvajamo tudi Skupni

magistrski Studijski program - Tribologija povriin in kontaktov (Joint European master in tribology of surfaces and

interfaces - TRIBOS), ki se v celoti izvaja v angleikem jeziku, v itudijskem letu 2017 /18 pa se je vanj vpisala peta

generacija !tudentov.

Priznavanje v tujini opravlienih Studilskih obveznosti
Nasim Studentom po povratku iz izmenjav v okviru programov Erasmus+ in Ceepus aiurno priznavamo v tujini
opravljene obveznosti, ki so bile v naprej dogovorjene v Studijskem sporazumu.

Sodelovanje med ilanico in univerzitetnimi sluibami na tem podroEiu

Sodelovanje s Sluibo za mednarodno sodelovanje UL je tudi v tem Studijskem letu bilo korektno, udinkovito in

zanesljivo.

3.2 Raziskovalna in razvoina dejavnost

Fakulteta za strojnistvo izpolnju.ie svoje druibeno poslanstvo tudi na znanstveno raziskovalnem in razvoino-
aplikativnem podroiju. Njena prioritetna naloga je zagotavljanje visoke stopnje znanstvene odlidnosti ter tekoi
prenos novih raziskovalnih spoznanj v industrijsko okolje.

Raziskovalna dejavnost se odviia v okviru laboratoriiev, ki celovito skrbijo za razliina podroija v vseh Stirih smereh:
konstruiranje in gradnja strojev, energetsko in procesno strojnistvo, proizvodno strojnistvo ter mehatronika.
Fakulteta za strojnistvo sodi med fakultete, ki na raziskovalno razvojnem podroiju zelo tesno sodelujejo z

gospodarstvom, kar odloiilno vpliva tudi na raziskovalno delo fakultete. Fakulteta je v preteklem letu razsirila
sodelovanje z industrijo. Poleg tega je fakulteta okrepila povezovanje s podjetji tudi na podroeju skupnega
prijavljanja na javne razpise, tako domade kot mednarodne. Fakulteta organizira tudi razliine skupne uine
delavnice, ki so predvsem namenjene kot dopolnilno usposabljanje strokovnega osebja iz gospodarskih druib.
Tako je fakulteta ie ietrto leto zapored organizirala poletno !olo, namenjeno dijakom in uiiteljem srednjih 50l.

Raziskovalno delo je temeljna osnova za sodobno in kakovostno pedago5ko delo, zato se vsi utitelji intenzivno
ukvarjajo z raziskovalnim delom. Na to kaiejo tako bibliografski podatki kot tudi Stevilo raziskovalnih proiektov in
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razvojno aplikativnih nalog za gospodarstvo. Znanje, pridobljeno iz raziskovalno razvojnih nalog, je tako
posredovano 6tudentom preko pedagoskega dela kot tudi z udeleibami na mednarodnih in domaiih konferencah
in simpozijih. V letu 2018 smo posebno pozornost namenili obnovi in posodobitvi raziskovalne laboratorijske
opreme. Vire za nakup nove opreme smo pridobili iz javnih razpisov, veliko lastnih sredstev pa je namenila tudi
fakulteta. Tako je veiina laboratorijev posodobila laboratorijsko opremo, ki sedaj omogoda boljse in kakovostnej!e

raziskovalno delo tako raziskovalcem kot tudi Studentom.

Vet laboratorijev na Fakulteti za strojniStvo je sestavni del interdisciplinarnih raziskovalnih centrov, ki sodelujejo v

interdisclplinarnih programih. Tako sodelujemo s fakultetami, initituti in ostalimi raziskovalnimi organizacijami s

podrodja medicine, elektrotehnike, kemije, raiunalniitva, gradbeniStva itd. Pomemben projekt, kije bilv letu 2018

v polnem zagonu je Strategija pametne specializacije. Pametna specializacija predstavlja platformo za

osredotoienje razvojnih vlaganj na podroija, kjer ima Slovenija kritilno maso znanja, kapacitet in kompetenc in na

katerih ima inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih ter s tem krepitev svoje prepoznavnosti.

Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojnistvo sodeluje kar v Sestih konzorcijih SPS. V letu 2018 smo na drugem

razpisu Mlz5 za raziskovalno razvojne programe Strategija pametne specializacije dobili dva nova proiekta.

Dodatno se je Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojniStvo zelo intenzivno vkl.iuiila v organizacijske strukture in

priprave Akcijskih naartov Strateskih inovacijskih partnerstev (sRlP).

Pomembna pridobitev je najmotnejsi superraiunalnik v slovenskem univerzitetnem okolju, ki smoga poimenovali

s kratico HPC (High Performance Computing) in smo ga v letu 2016 nadgradili. To se kaie v njegovi vse vefji

uporabi pri projektih z industrijskimi partnerji in Obzoria 2020. Poleg tega pa je HPC pomemben vezni dlen z

ostalimi raziskovalnimi organizacijami in sodelovanju na interdisciplinarnih proiektih. Univerza v Ljubljani Fakulteta

za strojnistvo kot ilanica sodeluje v zdruienju za napredno raiunalniStvo v Evropi PRACE (Partnership for
Advanced Computing in Europe). V okviru tega zdruienja vsako leto izvedemo poletno delavnico visoko-

zmogljivega radunalniStva za bodode Studente naravoslovnih ved, s katero predstavimo moinosti, ki jih omogoia

HpC. Dijaki in osnovnoiolci se pod vodstvom mentor.iev seznanjajo z uporabo HPC v znanosti in tehniki s

praktiinimi vajami na superraaunalniku HPCFS.

Stevilo mednarodnih raziskovalnih projektov v letih 2013 do 2018:

* z program zakljuien

Pomemben kriterij kakovosti znanstveno raziskovalnega dela sta obseg raziskovalne produkcije in mednarodno

odmevnost znanstveno raziskovalne produkcije. V zadnjih letih ostaja Stevilo objav na pribliino enakem nivoiu,
porasla pa je njihova kakovost, saj je citiranost porasla, kar je razvidno iz spodnje preglednice.

Kazalci ltevila obiav in citiranostiv 2013 - 2018:

lzbolj5anje rezultatov smo dosegli s promocijo pomena objavljanja, z izboljsanjem infrastrukture in sprotnim
spremljanjem kazalnikov (objave in citiranost) na ravni FS, kateder in posameznikov.

Procram 2013 2074 20rs ZUIO 2017 2018

obzorie 2020 1 3 7 11

6. okvirni program 1 1 0 0

7. okvirni prosram 9 7 2 2 L L

Program za konkur. in inovac. 2 0 0 z L

ESRR 1 0 6 9

ERA-NET 3 1 0 0 1 1

Life+ 0 0 0 1 1 r
Erasmus + 0 2 2 3 5 6

Program za vseiivljenjsko 11 6 3 z

EU vesoliska asenciia (PEcs) 1 7 1 1 2 1

Eureka 8 ? 2 0 1 L

EIT 0 0 0 0 0 2

cosr 5 6 8 8

Ostalo 2 2 6 7 5

SkuDai 49 3l 2t 33 40 45

Stevilo v letu 20L3 2074 2015 20L6 20t7 2018

5t. raziskovalcev 234 236 234 255 255 27a

st. obiav - Tip 1.01 169 200 159 L67 165 161

St. citatov v obdobiu 10 let 8.440 8.872 11.599 72.332 15.643 24.610
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Stevilo trinih projektov v 2013 - 20L8:

Stevilo v letu 2013 2074 2075 2076 2077 20t8
Trini proiekti z sosDodarstvom 181 772 743 775 190 L79

KLJUCNE IZBOLJ$qVE N DOBRE PMKSE V PRMKLEM OBDOBJU OBRAZLOZTEV VPLMA NA MKOVOST
Sofinanciranje nakupa opreme s strani fakultete

zboljianje informiranosti raziskovalcev.

Spodbujanjezdruievanja laboratorijev p.i
nakupu opreme veije vrednosti, kar vpliva
na posodobitev raziskov_qEe ggr!!19r
lzvajanje meseanih ra2iskovalnih kolokvijev,
ki so namenjeni podrobnim predstavitvam

razpisov, programov, pravnim predpisom

itd.
Dostopnost rezultatov raziskovalnega dela. lmplementacUa nacionalne strategije

odprtega dostopa preko repozitorija LJLtako

za rezultate EU kotARRS oroiektov.
Stratelko povezovanje z industrijskimi partnerji. Krovne pogodbe z industrijskimi partnerji, ki

zajemajo vse laboratorije fakultete tako na

raziskovalnem kot pedagoSkem podroaju.

Strategija UL Fakultete za strojniltvo. Konkretno zastavljeni cilji z aasovnim

terminom iu vedbe.
KUUcr{E Sr-A8oSn XUUC E NEVARNOSN cru(r) PREDLOGI UKREPOV

Razdrobljenost laboratorijev. Manjia trina uspeinost Povezovanje in skupno
sodelovanie.

Skupne prijave na projekte-

Pomanjkanje prostora. Slabia konkurenanost FS Nova zgradba fakultete.

Sodelovanje pri prip-vi
strategij s podroija razvoja

znanosti.

Urejanje dokumentacije.

Naain financiranja RD Stabilna znanstvena -

raziskovalna politika v RS -
pogoste spaemembe

onemogoaajo planiranje
prihodniih proiektov

Skupen nastop UL in skupna priprava
podlage za Strategijo raziskav in ra2voja v

Sloveniji.

NaCin financiranja RD Premalo sredstev, kiso
namenjena financiranju

Poveaanje zavedanja o
pomenu 2nanosta za razvoj

Promocija znanosti in dosedanjih doseikov,
novih projektov.

Stevilo projektov z gospodarstvom ostaja na pribliino enakem nivoju, kar je razvidno tako v Stevilu projektov kakor
tudi po prihodkih iz trinih virov. V letu 2018 smo sklenili ved krovnih pogodb o razvojno raziskovalnem delu z
gospodarskimi druibami, ki pokrivajo tako raziskovalno kot tudi pedagolko delo celotne fakultete. posamezni
projekti se v okviru teh krovnih pogodb doloiijo z aneksj.

3,3 Umetniskadejavnost
FS v okviru registrirane dejavnosti ne izvaja umetniSkih vsebin.

3.4 Prenos in uporaba znanja

Fs izvaja delavnice, izobraievanja in Sole za dodatno usposabljanje in pridobivanje aktualnih znanj v dogovori s
posameznimi industrtskimi partnerji. Prenos znanja poteka tudi v okviru zakljuinih nalog na 2. in 3. stopnji v
sodelovanju z industrijskimi partnerji. Prenosi eksplicitnih oblik znanja potekajo v okviru industrijskih projektov
opredeljenih v poglavju 3.1.2. Fakulteta za strojniitvo se ie vei let aktivno vkljuduje v projekt Dpo kreativni poti do
znanja< kije sodelovanju Studentov pri konkretnemu projektu v podjetiu.
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KLJUCNE IZBOTJSAVE IN DOBRE PMKSE V PREIEKTEM OBDOBJU OBRAZTOZTTEV VPLIVA NA MKOVOST
Aktivno vkljudevanje 5tudentov magistrsketa in doktorsketa Studija v rau vojno in razis Prenos teoretianega znanja v prakso,

pridobitev praktianih znanj in izkuienj
ltudentov ter kompetenc diplomantov vseh

stopenj.
lzvajanje seminarjev in strokovnih delavnic za partnerje iz gospodarswa. lzmenjava rnanja in iiritev kompetenc

itudentov kot tud i sod elu.ioaih iz

gosPodarsWa.

KUUCNESI.ABOSTI KUUCNE NEVARNOSTI cru(r) PREDLOGI U|(REPOV
Premalo programov prenosa

znanJa

Vstop konkurentov na trg Povetati in posodobiti
proSrame prenosa znanJa

Naartovanje ogledov uspelnih podjetij in

vkljudevanje strokovnjakov v ltudijski
oroces

Premalo sodelovanja z

lokalnimi s kupnostmi
Niije financiranje Vsaj 1. program sodelovanja

z lokalnimi skupnostmi
Oblikovanje programov za sodelovanje z

lokalnimi skupnostmi

3.5 Ustvarjalne razmere za delo in Studii

FS si prizadeva v izobraievalnem procesu Studente aim bolj usposobiti tudi za dim hitrejso vkljuiitev na trg dela,
zato omogoaa vkljudevanje v raziskovalne in strokovne projekte po posameznih laboratorijih, kjer imajo Studenti
moinost izbirati tudi zakljuine naloge na industrijskih projektih, kar jim omogoia tudi spoznavanje potencialnih
bodoiih delodajalcev. Vsem itudentom so namenjeni 5e radunalniki v knjiinici in dvoriSini zgradbi. Fakulteta je
vkljuaena v projekte po Kreativni poti do praktiinega znanja, kjer Studentje v sodelovanju s pedagoikimi mentorji
intenzivno sodelujejo s pod.ietji pri relevanju njihovih praktidnih izzivov.

3.5,1 Obitudijska in interesna dejavnost, storitve za Studente

V okviru Kariernih centrov so bile organizirane delavnice za Studente z namenom pridobivanja novih kompetenc v
povezavi s iskanjem prve zaposlitve na trgu dela. V letu 2018 je bil poudarek na pridobivanju in razvoju mehkih
vesain. za Studente je bila organizirana delavnica ))Priprava na zagovor diplomske naloge, seminarske naloge ali
projekta( (2x), delavnica ))Nastopaj kot TED(, delavnica rKako pripraviti svoj pitch?(, ter delavnica Dposlovni
bonton za mlade(. Poleg delavnic so bila izvedena individualna karierna svetovanja ter organiziran obisk v rearno
delovno okolje v podjetje Akrapovia.

Studentom ie na fakulteti omogoien tudi pester Sportno-rekreativni program tako v skupinskih kot tudi
posameznih Sportnih disciplinah. Za 5tudente je bil v mesecu februarju organiziran tudi 5-dnevni smudarski teaai za
zadetnike in nadaljevalce v Kranjski Gori.

Studenti imajo veliko moinosti, da se v dasu studija vkljudijo v Studentske projekte (gradnja formule, gradnja
brezpilotnega letala, gradnja avtonomne jadrnice) in industrijske projekte v sklopu laboratorijev in s tem pridobijo
dodatne praktiane izkusnje. V zadnjih letih, vkljudno z 20L8 pa se intenzivno vkduiu.jejo tudi v proiekte })po
kreativni poti do praktidnega znanja - PKP(. V letu 20L8 smo izvedli 3 projekte, pri katerih je sodelovalo 43
Studentov.

svetovanje in pomoi Studentom s posebniml potrebami: Studentski referat je Studente, ki so ieleli uveljaviti
posebne potrebe, seznanjal s prilaSoditvami v okviru predavanj, vaj, seminarjev, prakse ter laboratorijskega deta.
studentom smo omogoiili ra2lidne prilagoditve pri Studiju kot so: prilagoditve pri nadinu opravljanja obveznosti,
prilagoditve pri iasovnih rokih za opravljanje obveznosti ter prllagoditve pri oblikah in nadinih posredovanja pisnih
izdelkov.

Razlitne oblike tutorstva na tlanici (Studentsko in ulitetisko tutorstvol, nove oblike tutorswa, uainek tutorswa
na Etudij: Tutorstvo je bilo v letu 2018 eno izmed kljudnih vzvodov pomodi Studentom pri Studiju. ltudentom se je
nudilo predmetno in uvajalno tutorstvo, kot tudi tutorstvo za posebne potrebe in tuje itudente.

Delovanie Studentskih svetov, sodelovanie z vodstvom, predlogi, iniciative: Studentski svet Fakultete za
strojnistvo je skupnost Studentov FS, ki je sestavljen iz predstavnikov posameznih letnikov. primarna natoga
Studentskega sveta je re5evati probleme, ki se pojavijo v posameznih letnikih tekom Studijskega leta. v letu 2018 je
5s deloval v polni postavi, vkljuieval je predstavnike iz vseh letnikov Studija. predstavniki 5lrs sodelu,ielo tuoi v
Senatu fakultete in njegovih komisijah. Glavne aktivnosti so usmerjenje v usklajevanje interesov med Fs in
atudenti, prizadevanja za izbolj5evanje materialnih pogojev, pomoai Studentom in vkljuievanje ituoentov v
aktivnosti Fs. Predstavniki so aktivno sodelovali tudi v Studentskem svetu Univerze v Ljubljani, Senatu UL in
njegovih komisijah.
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Interesna deiavnost 5tudentov: Studentski svet je v letu 2018 podpiral strokovne ekskurzije in Sportna dogajanja s

sodelovanjem Studentske organizacije, druitva Strojnik.siter DruStva doktorskih ltudentov strojniitva (OOSS). Med
drugim je podprl vea strokovnih ekskurzij in s Sportnim drustvom FS podprl udeleibo Studentov in zaposlenih na

Studentskem teku na grad v mesecu maju (preko 100 udeleiencev s FS). Podprl je tudi udeleibo letalcev na

tekmovanju v Ameriki na tekmovanju DBF, Formulo Student in Maiinijado.

KLJUCNE IZBOLJSAVE T'I DOBRE PRAKSE V PREIEKEM OBDOBJU OBRqZLOZITEV VPLMA M KAKOVOST

Karierni center ULje za Studente organiziral delavnice mehkih vegain injavnega Studenti pridobijo dodatne kompetence za

Predstavitev podjetij itudentom Studentiiev iasu Studija dobijo vpogled v

podjetja, se seznanijo z znanji, kijih
potrebujejo za doloCeno delovno mesto,

dobijo moihost za opravljanje prakse in

Jtipendiranje.

lzvedba itudentskih projektov: Formula Student, DBF, Mic.otransat, industrijski
proiekti.

Studenti pridobijo praktitne irkuinje ter se

uaijo timskeEa dela.
KUU6{E STABOSII KUUO{E NEVARNOSN ctu0l PREOLOGI UKREPOV

Stevilo programov za

pridobivanje socialnih

kompetenc

Slable pozicioniranje

diplomantov na trgu dela

Poveaanje programov za

prenos mehkih znanj

Udeleiba vsakega itudenta vsaj na eni

delavnici

3.5.2 Knjiinitna in zaloiniSka dejavnost

Kniiinilnl fond.
Celotna knjiiniina zbirka ie na dan 31.12.2018 znaSala 63.121 enot gradiva.

Prirast enot gradiva.

Fond knjiinice se je v letu 2018 povedal za 933 enot, tj. 931 enot knjiinega in 2 enoti neknjiinega gradiva.

Uporabnlki knliinice,
V letu 2018 je bilo v kn.iiinico FS vpisanih 2.461 ilanov: 267 zaposlenih iz FS, 12 upokojencev, 2 srednjeiolca, 7
brezposelnih, 8 tujih driavljanov (Erasmus Studenti) in 2165 studentov. Od vseh vpisanih dlanov jih je kar 80 % iz
Fakultete za strojniitvo.

Prispevek v bazo COBIB,SI do 31.12. 2018je bil naslednji:
vnos - prispevek 2.397 zapisov
prevzeto iz COBIB.SI 160 zapisov
skupni prispevek v COBIE.S| 61.780 zapisov
v lokalni bazi 76.519 bibliografskih zapisov

Za vpis novega gradiva ter za bibliografije predavateljev in raziskovalcev FS so skrbele Stiri katalogizatorke.

Knjiinilno poslovanie.
Po s-tih letih smo v knjiinici ponovno izvedli inventuro monosrafskih oublikacii. Skupaj s popisno komisijo smo v
tednu dni popisali 53.979 enot gradiva. odpisali smo 928 enot zastarelega inlali unidenega ali izgubljenega gradiva,
ki ga kljub inventuri nismo nasli.
Vpis obiav v RUL:

Do 31.12.2018 je bilo v RUL vnesenih 2.646 zapisov: od tega 1.881 zakljuinih del in 765 ostalih vpisov tj. objav v
revijah in zbornikih.
Novo za kniiinico v letu 2018:

- nakup podpisne tablice. Z lastnorodnim podpisovanjem elektronskih dokumentov se bomo v bodoie izognili
papirnatim izvirnikom vpisnih listov.

- dodatne police v arhivu. Primanjkuje nam prostih polic za knjiiniino gradivo, ki so ga vrnili profesorji pred
upokojitvijo.

Za uporabnike smo v letu 2018 uvedli:
- on-line pladevanje terjatev preko e-ujp (brez provizi.ie),
- spletnivpis v knjiinico, ki naj bi poenostavil postopek vpisa v knjiinico.

Sodelovanie kniiinice z drugimi sluibami.
Uspesno smo sodelovali z univerzitetno sluibo za knjiiniino de.iavnost, z razlidnimi sluibami v cTK, NUK-om,
IZUM-om in dru8imi knjiinicami clanic v okviru UL. sodelovanje se je kazalo predvsem na podroiju medknjiinidne
izposoje, verificiranja zapisov v COBISS-u, podaljianju pogodb glede konzorcijskega najema liceninih podatkovnih
zbirk, pri usklajevanju nabave konzorcijskih revij, ... Vse omenjene sluibe so nas redno sproti obvesiale o novostih,
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o dostopnih podatkovnih zbirkah, o izobraievanjih, sestankih, posodobljenih programih in se tudi hitro odzvale na

nase:elje in teiave.

Usposabljanje uporabnikov.
V mesecu novembru 2018 smo izvedli dve skupinski izobraievanji za 440 Studentov prvih letnikov. seznanili smo jih
s poizvedovanjem po sistemu COBISS+ in portalu DiKUL ter z osnovnimi informacijami o organizacijski shemi in
poslovanju knjiinice FS. Vsebinski poudarek izobra:evan.ia je bil na samostojnem poizvedovanju po sistemu
COBISS+ in organizacijski shemi knji;nice. Skupinski izobraievanji smo izvedli v okviru posameznih predmetov.
Poleg organiziranih izobra:evanj smo skozi vse leto izvajali tudi individualna usposabljanja uporabnikov. Zajemala
so uvajanje uporabnikov v knji:nico, spoznavanje storitev, uporabo sistema Moja knjiinica, samostojno
poizvedovanje po sistemu COBISS+, portalu DiKUL in drugih bazah podatkov. Individualno smo usposabl.iali 572
uporabnikov.
Poglobljeni brezplaini tedaji, ki obsegajo iskanje po razliinih elektronskih informacijskih virih, so se tako kot vsako
leto, izvaiali v Narodni in univerzitetni knjiinici.

Zadovolistvo uporabnikov kniiinice,
Mnenja Studentov o knjiinici v Studentski anketi so za leto 2018 bolj pozitivna kot v letu prej.
z obsegom literature in z dostopnostjo literature so bili kar zadovoljni. Obiasno jih je zmotilo nedelovanje
interneta, prekinitve sredi dela, preglasna klima, slab zrak v iitalnici, ...

Predlagali so: posodobitev literature in raaunalnikov v iitalnici, namestitev dodatnih radunalni5kih programov,
vzpostavitev sodelovanja s Fakulteto za strojniitvo v Mariboru, zatemnitev oken pred raiunalniki.
Z odnosom osebja pri izposoji in s pomoijo pri izbiri literature, so bili nekoliko bolj zadovoljni kot v letu 2017.
Vedino delavk knji:nice so pohvalili.

Zaloinilka deiavnost
lzr. prof. dr. Andrej senegainik je kot urednik zaloibe tudi v preteklem letu skrbel za nemoteno delovanje
zaloiniske dejavnosti. Skrbel je za izdajo novih udbenikov in knjig ter za pravotasen ponatis razprodanih del, na
podlagi naiih porodanj o prodaji.

V letu 20L8 ie zaloiba FS izdala 2 uibenika. Skupen obseg izdanih del je znasal 414 strani, v skupni nakladi 5OO

izvodov.

Avtor l{aslov ulbenlka 5t, strani It. :arodor Ttrdaia

Novak... et al. Matematika 1 215 str.
35O izv. /2. dopolnjena
izdaja, 1. ponatis

Poredos... et al. Heat pumps for heating and cooling 199 str. r5u rzv. / J., tzoala

V okviru zaloibe je izsel tudi e-uibenik, ki je brezplaaen in prosto dostopen na spletni strani Fakultete FS in v
)ozitoriiu Univerze v

Avor t{aslov ulbenlka 5t. stranl izdaja

Ambroi Logistika prometa 1.92 str. spletna izdaja

Na dan 31. 12. 2018 je bilo v Zalo:bi FS na zalogi 65 razlitnih naslovov uebenikov, skupno 8 .222 izvodov.
Dejansko stanje knjig v zaloibi FS je potrdila tudi 3 alanska komisija, ki je konec leta 2Ot 8 izvedla redni letni popis
knjig v Zaloibe FS. Stanje knjig po popisu se je uiemalo z naso evidenco in ni bilo odstopanj.

Prodaja uibenikov zaloibe FS.

V ditalnici knjiinice je poleg izposoje uibeniikega gradiva nemoteno potekala prodaja uibenikov in knjig, ki jih je
izdala zaloiba FS. Novo izdane udbenike in knjige zaloibe FS se je oglaSevalo preko spletne podstrani zalozbe na
spletnistrani FS in na uradnem Facebook profilu FS.

V oktobru smo priieli z odprodajo starih zalog neprodanih uabenikov. Zaradi slabe prodaie in relativno velike
zaloge smo 10-tim udbenikom, letnice izdaie od 2000-2011., zniiali ceno. Do konca leta 2018 smo prodali skupaj
414 teh uibenikov.

Poskrbeli smo tudi za promocijo knjig zaloibe Fs na decembrskem knjiinem sejmu v cankarjevem Domu.
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KLJUCNE IZBOLJSAVE IN DOBRE PMKSE V PREIEKEM OBDOUU OBRAZLOZIEV VPLMA M IGKOVOST

I nventura monografskih publikacij Popis dejanskega stanja fonda knjiZnice. Ob

tem naideno zaloieno. nerazdolreno

Vpis objav v RUL Uresniaujemo zahteve iz Nacionalne

stratetije odprtega dostopa. Zvpisom v

Spletnivpis v knii:nico in poravnava terjatev prek portala COBTSS+(Moj COBISS) Spletnivpis, kot predhoden vpis, pospeii

celoten postopek vpisa alanov v knji:nico.

Zniianje cen starej!ih uibenikov za prodajo v Zaloibi Fs Za kupce cenovno ugodnejiinakupi
ulbenikov in v Zaloibi zmanjSanje zalog

stareiiih utbenikov.
KUUCNE SI.ABOSN XUUCNE NEVARNOSTI crufl) PREDTOGI UXREPOV

Pomanjkanje prostora Prostor za prostidostop do
knjiinidneSa gradiva

Pridobitiprostor za prostidostop do gradiva

{nova stavba fakultete)
Primanjkuje aktualnega,

osnovneSa in dodatnega

Itudijskega gradiva za

Itudente

Posodobljen in dopolnjen
knjiinianifond

Nakup aktualneSa 8radiva s podroaja

strojniltva za atudente (npr. vsaka katedra

nabavi 1-2 knjigiletno ali nakup se pokriva s

prispevkikateder)

Nekatalogizirano in

neinventarizirano arhivsko
qradivo {ie cca 6200 enot)

Omogoiit iitalni!ko izposojo
gradiva, kiga nima nobena

kniiinica v Sloveniii

Sprotno popisovanje in evidentiranje
arhivskega gradiva

3.6 Upravljanie in razvoj kakovosti

3,6.1 Delovanje sistema kakovosti

Osnova za delovanje sistema kakovosti predstavlja strategija UL in strategija FS ter uveljavljeni mehanizmi za

spremljanje doseganja postavljenih ciljev v okviru vodstva, senata in komisij senata s poudarkom na neodvisni
Komisiji za ocenjevanje kakovosti dela.

3.6.2 Mehanizmi za spremljanie in izboliSevanje kakovosti

Komisijo za ocenjevanje kakovosti dela FS sestavljajo predstavniki smeri in usmeritev, predstavnik vodstva in
Studentov. lzhodisea za obravnavo tematik pripravijo strokovne sluibe. Komisija podatke preveri in dopolni s

svojimi ugotovitvami in predlogi. Pri oblikovanju zakljuikov pa sodelujejo tudi predstavniki vodstva, Studentov in
predstavnik Fs v univerzitetni komisiji za kakovost. Predlogi komisije se predstavijo na senatu, ki na osnovi diskusije
sprejme ukrepe za odpravo pomanjkljivosti v poslovanju in izboljsevanje kakovosti. Pri oblikovanju porodila o
kakovosti ima moinost sodelovanja tudi Sirii krog zaposlenih preko obravnave na akademskem zboru.

Studentska anketa predstavlja pomemben dejavnik pri zagotavljanju kakovosti poslovanja. Le ta se izvaja
elektronsko dvakrat letno, in sicer posebni del, ki se nanasa na predmet in izvajalce se izpolnjuje po zakljuiku
izvedbe zimskega in letnega semestra. Studentje so jo izpolnili v informacijskem sistemu VlS, pri iemer imajo
zagotovljeno anonimnost. Anketo za predmete zimskega semestra so izpolnjevali do konca maja, od junija do
konca septembra pa anketo za predmete letnega semestra. Splosni del itudentske ankete se nanasa na pogoje za

izvajanje pedagoikega procesa se uporablja za nairtovanje izboljsav, ki jih pripravlja vodstvo v okviru programa
dela in ukrepov pri rednih aktivnostih.

Ankete pomagajo pri pisanju mnenj o habilitaciiah, pri eemer dobro ter predvsem objektivno poka:ejo,
zadovoljstvo/nezadovoljstvo s posameznimi pedagoskimi delavci. S pridobljenimi rezultati ima Studentski svet
moinost sooblikovati in izboljsati pedago5kim proces.

v S. l- 2077 /78 je studentska anketa v okviru projekta KUL ostala enaka kot lani, tako da jo Student, ki redno
napreduje, za das Studija izpolni le enkrat. Odstotek 5tudentov od vse populacije, ki so anketo izpolnili, znasa 99 %
in je prlmerljiv z lanskim Studijskim letom (98 % vseh studentov). Ze tretje leto zapored je spremenjena tudi

KLJUCNE IZBOU$qVE [,J DOBRE PRAKSE V PREIEKLEM OBDOE,JU OERAZLOZITEV VPLMA NA IGKOVOST

lzvedena SWOT analiza atudijskih programov I in ll.st lzdelane usmeritve za posodobitev

Itudiiskih proqramov

KUUCNESTABOSTI KUUCNE NEVARNOSTI cru() PREDLOGI UKREPOV
Kompleksnost podroaja kot
dodatna dejavnost na

obstoieaih DM

Spregled posameznih

obveznosti

SistematiienjSe

obvladovanje podroaja

Zaposlitev strokovnjaka za podrodje

kakovosti
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vsebina ankete, zato le ta ni primerljiva s predhodnimi leti. V sploSnem delu ankete so na.ibolje ocenjena podroaja:
odnos osebja v studentskem referatu, informacije o Studijskem procesu, breziiino omreije, dostop do Sportnih
aktivnosti, obseg literature, spletna stran, razpored predavanj in va.i. NajslabSe ocenjena podroaja so: odnos osebja
v knjiinici, studentske ekskurzije in izbirni predmeti. Rezultate sploinega dela in ankete po predmetih so
obravnavale Komisija za dodiplomski Studlj l. st., Komisija za magistrski ltudije ll. st., Komisija za Kakovost in
Studentski svet. 5 poroaili in predlogi izboljlav se je seznanil senat FS. Predlogi izboljsav pa se bodo izvajali v okviru
aktivnostiv 20L8.

FS spremlja diplomante preko: vkljudevanja v pedagosko delo, kot strokovnjakov iz prakse ali habilitiranih zunanjih
izvajalcev ter vkljuaevanja v znanstveno raziskovalno delo. Prav tako so vzpostavljene organizirane oblike
povezovanja ie zaposlenih diplomantov s posameznimi pedagosko - raziskovanimi enotami na Fakulteti s ciljem
nadaljnjega izobraievanja in sodelovanja v razvojnih projektih gospodarstva.

KLJUCNE ZBOLJSAVE IN DOBRE PRAKSE V PRETEKLEIV OBDOBJU OBRAZLOZITEV VPLIVA NA IGKOVOST

I nformacij s ki s istem Pravoaasne in oravilne informaciie
Odnos SR do Etudenta

Soortne aktivnosti
q-oq9r!!"/q99{e lliry.- _-.
BoliJe zdravie in sposobnost itudiia

Oostopnost literature BoljSi itudijski uspeh in kompetence

diplomantov
KUUCNE st ABosrl KUUCNE NEVARNosrl crufl) PREDLOGI UKREPOV

lzbknost predmetov Poveaati moinost izbire
predmetov

Karierno svetovanje Slabie socialne

kompetence
lzboljsati socialne

kompetence diplomantov
Vsaj en seminar mehkih znanj v aasu ltudija

Prepoz nav nost tu torj ev lzboljiati prepoznavanje

tutorjev med bruci

lzboljianje promocije tutorjev, npr.: Objava

tutorjev s fotografijami na spletni strani

3.5,3 Mednarodne in druge evalvacije in akreditacije

Fakulteta za strojnistvo UL je v letu 2012 prejela uradno potrditev najvisjih evropskih akreditacij Studijskih
programov STROJNIsTVO l. in ll. stopnje, s strani vodilne akreditacijske agenclie ASI|N iz Nemaije, ki sodi med
najbolj pomembne inStituciie za zagotavljanje kakovosti itudijskih programov s podroija tehnike, raaunalnistva,
naravoslovja in matematike v Evropi. V letu 2013 pa je bila podeljena letna akreditacija podaljiana za obdobje 5

let. Poleg osnovne ASIIN akreditacije je programom FS bila podeljena Se prestiina krovna akreditacija EUR-ACEo, v
kater sklop spada tudi ASIIN akreditacija, ki povsem izenaiuje diplomo Fakultete za strojniStvo UL z diplomami
drugih odlidnih evropskih 3ol, kar dodatno prispeva k prepoznavnosti in uveljavljenosti podeljenih diplom v
mednarodnem prostoru. Mednarodna akreditacija se izteae v 30.9.2018. Zato so bili ;e zaieti postopki za obnovo
akreditaciie. Dokumentacija za podalisanje akreditacije je bila posredovana pravoiasno. zaradi kadrovskih menjav
pri ASIIN in kasnitve pri oblikovanju komisije presojevalcev se bo postopek reakreditacije zakljuail v 2019.

1.7 Pogojiza izvajanie dejavnosti in podporna dejavnost

3.7.1 Vodenie in upravlianie organizacije

Vodenje in upravljanje organizacije poteka preko organov, komisij in na naain, kot je opredel.jeno v Statutu UL in
Pravilih o organizaciji in delovanju FS.

V vodenje in upravljanje se je vkljudevalo 5ir5i krog zaposlenih, z namenom uporabe kreativnega potenciala veijega
Stevila zaposlenih. Za poenotenje usmeritev in doseganje veiie sinergije je bila izdelana strategija FS. Za izboljsanje
druibene vpetosti in pridobivanje podpore pri gradnji nove fakultete je bil oblikovan Strate5ki sveta fakultete.

KLJUENE EBOLJSAVE IN DOBRE PMKSE V PREIEKL€M OBDOBJU IRAZLOZIIEV VPLMA NA KAKOVOST
zdelava strategije FS do 2025 UspeinejEe usmerjanje aktivnosti

zaposlenih v skupne cilje

Prlpravljalne aktivnosti za oblikovanje Strate!kega sveta Veiia vpetost FS v lirle okolie
xuucNE srAaosn KUUCNE NEVARNOSN cru(rl PREOLOGI UI(REPOV

Premajhno Jtevilo kadrov pri
podpori upravliania

Manj izvedenih aktivnosti
in novosti

UainkovitejSe uvajanje
novosrl

Zaposlitev dodatnih strokovnjakov na

deficitarnih podroCijh
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3.7.2 Upravljanje s stvamim premoienjem

Poleg spodaj naitetih veiiih investicijsko vzdrievalnih del smo uredili prostore za skupni laboratorij za 3D tisk
kovin, v katerem se je povezalo vea gospodarskih druib in Fakulteta za stro.inistvo. Preuredili smo prostor male
predavalnice l/1 in pridobili dva prostora za Sluibo za gospodarske zadeve in komuniciranje in dodatni prostor za

Mednarodno pisarno studentskega referata. Staro predavalnico Sll-81 pa smo preuredili v tri laboratorijske
prostore velikosti 30 m'?, ki jih bomo izkoristili za delo na novo pridobljenih ERC projektih. Na prehodu v staro
stavbo smo montirali invalidsko klaniino in s tem omogodili veajo dostopnost tudi invalidnim osebam.
V ved laboratorijih so se izvedla razliina vzdrievalna dela (posodobila in raziirila elektroinitalacija, raiunalniSka
mreia, zamenjava talnih oblog, pleskanje prostora, zamenjava radiatorjev, napeljava komprimiranega zraka, ...).

KLJUCNE IZBOLJSAVE N DOBRE PRAKSE V PRETEXI-EI\I OBDOBJU OBRAZLOZIEV VPLMA M KAKOVOST

Obnova toplotne postaje Veaja varnost pri dobavi toplote, niija
prikljuEna moE

Zamenjava dveh transformatorjev Veaja varnost pri d obavi elektriane ener8ie,
ni:ie EM sevanie v okoliu

lzvedba urbanistianega natetaja za novo FS na k.o. Brdo Moinost nadaljnjih aktivnosti, Arhitekturni
nateaai

Prenova predavalnice lVl4 Eoljli ltudijski pogoji
KUUCNE STABOSTI XUUCNE NEVARNOSN ctult) PREDI.OGI UKREPOV

Neustrezniprostoriza
pedago!ko in raziskovalno

oe|o

slabia podpora pri

razvoju dru:be
Nova FS na k.o. Srdo Nadaljevanje z aktivnostmi

3.7.3 Informaciiski sistem

V letu 2018 smo na podroiju informatizacije postavili oziroma nadgradili ved streinikov. Tako smo nadgradili
modul najave, ki omogoia uiinkovito spremljanje pedago5kih in raziskovalnih kapacitet zaposlenih na fakulteti.
Spremenili smo dostop do raaunovodskih programov z varnejiim naainom. Sprejeli in uvedli smo novo varnostno
politiko - periodiano menjavo gesla, obvezno uporabo modnih gesel. Zamen.iali smo program registracije in
evidence delovnega aasa s sodobnejiim, ki omogoaa avtomatiziran prenos podatkov v izraiun plad. Postavili smo
tudi streinik Windows Deployment server, ki omogoaa udinkovitejso namesianje programske opreme na
radunalnike.

Fakulteta za strojniitvo za podporo Studijskemu procesu uporablja itudentski informacijski sistem VlS, preko
katerega vsako leto izvaja elektronske vpise Studentov, vodi evidence Studentov ter evidenco vseh podatkov, ki se
nanasajo na Studijski proces. Preko informacijskega sistema se Studentje prijavlja.io na kolokvije, izpitne roke,
izpolnjuje.io itudentske ankete, dostopajo do razliinega gradiva ter ima.io vpogled v svoj elektronski indeks oz. v
svoje opravljene/neopravljene Studijske obveznosti. Studentskemu referatu informacijski sistem nudi celovito
podporo za celotno Studijsko dejavnost.

Studentski referat.ie v preteklem letu za potrebe vodstva in drugih institucij izvedel vrsto analiz ter poroail, ki se
nanaiajo na Studijsko dejavnost. Vse podatke, potrebne za analize oz. pripravo poroaila, smo pridobili iz

informacijskega sistema VlS. Studentje preko informacijskega sistema izpolnjujejo tudi Studentske ankete,
pedagoski delavci pa imamo preko sistema VIS vpogled v svoje rezultate anket.

KLJUCNE IZSOLJSAVE IN DOBRE PRAKSE V PREIEKLEM OEDOBJU OBRAZLOZTTEV VPLMA NA KAKOVOST

NadSradnja modula najave

Z"r*1*" .ister,na r.ugirtrici;e aetovnega aasa ;AoUnejfim

UainkovitejSe upravljanje pedagolkih in
razisaovalnih kapac-{et LAB

UainkovitejSe naartovanje delovneSa aasa,

enostavneiiioostopki
KUUCNE SI.ABOSN KUUCNE NEVARNOSTI cru(t) PREDLOGI UKREPOV

Ogromno elektronskih
sporoiil, medsebojno
pomeiane uporabne in

neuporabne

Slab!a delovna
uainkovitost

lzboljSanje kulture
komuniciranja

Prouaitev moinosti Sharepointa
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3,7.4 Kadrovski razvoi

cilji kadrovske politike so usmerjeni v zman.iSevanje obremenitev pedagoskih delavcev na pedagoskem podrodju in
poveianju deleia na raziskovalnem. Razmerje mora smiselno voditi h kakovostnim laboratorijem v smislu

dela. Uveden ie biltudi soremel nacln kadrovania na UL.
KI-JUCNE IZBOLJSAVE IN DOBRE PRAKSE V PREIEKEM OBDOBJU OBRAZLOZIIEV VPLIVA NA MKOVOST

Vkljuaevanje mlaj!ih sodelavcev v upravljanje Fs

Vkliuaevanie raziskovalcev v orcane fakultete

Vkljulevanje iirlega potenciala zaposlenih v

upravljanje

lzvaianie stratesiie raziskovalcev UL

KUUCNE sr.ABosn KUUCflE NN'ARNOSN crulrl PREDI.OGI UKN€POV

Financiranje pedagoikih

delavcev vezano na izvedene

n.p.o

Nivzporednostioz. ni

ustreznih "nadomestnih"
moinosti izvedbe zaradi

interesa po n.p.o.

Sprememba zakonodaje da

plaia ne bo odvisna od n.p.o.

Lobiranje za spremembo zvlS

3,7.5 Komuniciranje z iavnostmi

V letu 2018 smo komunicirali z javnostmi zelo intenzivno, predvsem smo ojaiali komunikacijo z mediji, prek katerih
smo promovirali doseike, projekte, ugledne znanstvene objave ter dogodke. Z namenom merjenja pojavnosti v
medijih smo marca sklenili sodelovanje s podjetjem Kliping, ki beleii pojavnost fakultete v medijlh. V letu 2018 smo
se v javnosti pojavili kar 816-krat, kar je v primerjavi z letom 2017 trikrat vee. V letu 2018 smo navezali stike z

ministrstvi ter predsednikom vlade in jih povabili k skupnemu sodelovanju. Konec leta 2018 je bila na novo
ustanovljena Sluiba za gospodarske zadeve in komuniciran.ie. Z aktivnejso vkljuaitvijo v medije Fakulteta za

strojniitvo Siri prepoznavnost ter dviguje zavest o pomembnosti strojniStva v politiki, gospodarstvu in iir5ijavnosti.

V letu 2018 smo okrepili prepoznavnost Fakultete za strojnistvo:
. Zasnovali in izdali smo pregledno poroailo o delu Fakultete za strojnistvo.
. Posodobili smo Studentskl priroinik, ki vsebuje koristne informacije za pomoi Studentom brucem in ostalim

Studentom.
. Prepoznavnost smo Sirili z udele;bo na sejmih in dogodkih: udeleiba na Informativi 2018, udeleiba na Aleri

fakultet v Cankarjevem domu v organizaciji zavoda za tehniano kulturo Slovenije, udeleiba na dogodku Pozdrav

brucem, udeleiba na Znanstivalu, ki ga organizira HiSa eksperimentov.
. Okrepili smo sodelovanje v projektu znanost na cesti.
. okrepili smo sodelovanje z oddajo Ugriznimo znanost.
o Ze tradicionalno smo organizirali Dneve strojnistva v Bistri ter se pridruiili vseevropskemu projektu Noi

raziskovalcev.
o Za osnovnololce in dijake smo organizirali Poletno iolo strojnistva z namenom, da navdusimo mlade za

tehniSke poklice. o poletni Soli smo posneli kratek promocijski film. S promocijo smo dosegli 50 % poveianje
Stevila udeleiencev v primerjavi z letom 201.7.

. V letu 2018 smo v sodelovanju s cankarjevim domom izvedli 2 dogodka v okviru Alumni kluba F5.

. V sodelovan.iu z Zvezo strojnih inienirjev Slovenije smo organizirali slavnostno Akademijo strojnistva v
Cankarjevem domu.

. Otvorili smo laboratorij za 3D tisk kovin (konzorcij 10 podjetii).

. lzvedli smo 2 novinarski konferenci (izdelava .iadrn ice Microtransat in otvoritev laboratoriia).

. V aast akademiku zasl. prof. dr. Janezu Pekleniku smo slavnostno otvorili obele;je ter se s tem spomnili
njegovega zasluinega delovanja za razvoj strojni5tva.

. organizirali smo studentsko tehniiko konferenco STeKam.

. Tudi v letu 2018 smo podaljiali letno pogodbo s podjetjem O-STA za objavo novic.

. za zaposlene FS smo organizirali tedensko vadbo, izvedli zimski Sportni dan ter letni piknik ter v decembru
organizirali novoletno sreaanje za vse zaposlene in upokojene sodelavce.

. Ojaialismo promocijo prek Facebooka in Googla.
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KIJUCNE IZBOLJSAVE IN DOBRE PRAKSE V PREIEKLEM OBDOBJU OB&qZLOZIIEV VPLIVA M KAKOVOST

Sklenitev pogodbe za pripravo analir medijsle pojavnostj - KLIPING
Kontinukana komunikacija z mediji prek uspe!nih zgodb fakultete (uspesni projekti,

Celoten greqled ooiavnosti v mediiih
Veaja prepoz nav nost fa ku ltete v iirii

Ud ele:ili s mo s e vea dogod kov, ki s o namenjeni ! iri i j avnosti (Znanstival, Zotkin i

talentil

sodelovanie z zunanio PR sluibo

Promocija strojniitva med mladimiin v Sirii

iavnosti

OkreDitev komunicirania z iavnostio
KUUCNE STABOSN KUUCNE NEVARNO5TI crufll PREDLOGI UKREPOV

Poveaanje obsega dela

znotraj faku ltete -

vkljutenost vet ljudi v proces
promoctle

Teije dolotanje prioritet Postati bolj prepoznavni v

iavnosti

Vet pojavnostiv medijih, predvsem na TV

OzaveSaati ciljne javnosti o
pomembnosti strojni!tva za

Z organizacijo dogodkov, kiso namenjeni

ciljnim javnostim

S promocijo doseti, da se

bodo na fakulteto vpisovali

diiaki z boliiim usoehom

Natovarjanje mladih prek druiabnih
omreiij

3.8 lzvaianje nalog po pooblastilu

FS ne izvaja nacionalno pomembnih nalog po pooblastilu RS.

3.9 Ocena uspeha pri doseganiu zastavljenih ciljev

FS si je v letu 2018 prizadevala izbolilati poslovanje na podroiju izobraievalne in razvojno raziskovalne dejavnosti
in organizacije svojega poslovanja na naslednjih podrodjih.

STATUS NACRTOVANIH UTREPOV V 2018 iZ delav
FODROOE Stopnja UKREP STATUS DODATNA

OBRAZTOZITEV
1. IZOBMZEVALNA
DEJAVNOST

Poveaanje promocijske dejavnosti,
Studentski projekti in tekmovanja

Realizirano v letu
2018

Prostori za druienje Studentov izven easa
pouka (aitalnice, delavnice, menza, ...)

Realizirano v letu
2018

Mani5e skupine Studentov na vajah,
vkljudevanje ltudentov v raziskovalno
delo, izobraievanja pedagoikih delavcev

Realizirano v letu
2018

Promoclja v srednjih 5olah, poletna !ola
strojniatva, raziskovalni projekti z

gimnazijcl organizirano poditnisko delo

Realizirano v Ietu
20L8

Vzpostavitev mednarodne pisarne

i;";l;; jl; I ;;.d;; i;-";;i; &;;;:ll ii
0elavcev

Realizirano v letu
2018

Realizirano v letu
2018

lzvedba predavanj v angle5kem jeziku za

itudente na izmenjavi, dopolnitev
fakultetne spletne predmetnika strani v
angleSkem ieziku

Realizirano v letu
2018

2. RAZISKOVALNA

DEJAVNOST

Uvedba meseanega raziskovalnega
kolokvija

Delno realizirano
v letu 2018

Aktivnost se

nadaliuie v 2019
Spodbujanje dolgorodnega sodelovanja
tako na raziskovalnem kot tudi na
izobraievalnem podrodju.

Realizirano v letu
2018

lmplementacija nacionalne strategije
odprtega dostopa preko repozitorija UL.

i.pJi6;i; ;F;iij;;;;;;j; ;;;i;i;;;i;;;"
mednarodna zdruienja, strateika
partnerstva in povezave/ povezovanje
laboratorijev znotraj fakultete in skupni
nastopi na prijavah.

Delno realizirano
v letu 2018

Aktivnost se

nadaljuje v 2019

Delno realizirano
v letu 2018

Aktivnost se

nadaljuje v 2019
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4. PRENOS ZNANJA Poziv PRE za nominacijo vsebi, potrditev
na senatu, objava na spletu

Delno realizirano
v letu 20L8

Aktivnost se

nadaljuje v 2019

Vzpostavitev delovanja organov alumni
klu ba

Delno realizirano
v letu 2018

Aktivnost se

nadaljuje v 2019

5. USTAVRJALNE

RAZMERE ZA DELO IN

STUDU

Zagotovitev dodatnih povriin za

dejavnosti Studentov
Realizirano v letu
2018

lzvedena lll5. 5e

nadaljuje v 2019 s

prenovo avle
6. KAKOVOST -

Upravljanje kakovosti
za doseganje odlianosti
na vseh podroijih
delovania

Analiza pedagoikega procesa Delno realizirano
v letu 2018

Aktivnost se

nadaljuje v 20L9

7.1 INFORMATIZACUA -
zagotavljan.ie pogojev
za izvaianie deiavnosti

Nadgradnja modula najave Realizirano v letu
2078

7.2 KADROVSKI NAERT

IN RAZVOJ -

zagotavljanje pogojev
za izvaianie deiavnosti

Vkljudevanje mlajiih perspektivnih
kadrov v organe ln odlodanje

Realizirano v letu
2018

7.3 FINANENI SISTEM -
zagotavljanje pogojev
za izvaianie deiavnosti
7.4 UPRAVUANJE S

STVARNIM

PREMOZENJEM -
zagotavljanje pogojev
za izvajanje deiavnosti

lzdelava projektne naloge, urbanistiino
arhitekturnega nateiaia

Delno realizirano
v letu 2018

Aktivnost se

nadaliuje v 2019 z

urbanistianim
nateaajem

7.5 KOMUNICIRANJE Z

JAVNOSTMI

zagotavljanje pogojev

t9_ tzreiq !i9_q 9i ?v.'199!i

Povi5anje ltevila objav v iavnostih Realizirano v letu
2018

Prenova celostne podobe. Delno realizirano
y letu 2018

Se nadaljuje v 2019

Lobiranje in vkljuievanje pomembnih
deleinikov v poslovanje

Delno realizirano
v letu 2018

Se nadaljuie v 2019

7.6 VOOENJE IN

UPRAVUANIE -
zagotavljanje pogojev

i!,iry_sj9_aig -qgieY!,c:!i_ _

lzdelava strategiie Fs Realizirano v letu
2018

Se nadaljuje v 2019
z izdelavo strateskih
aktivnost

Oblikovanje strateEkega sveta Delno realizirano
v letu 2018

Se nadaljuje v 2019

Na podroiju izobraievalne dejavnosti so uspeino izvedene aktivnosti v internacionalizacijo in analizo pedagoikega
procesa. S sistematiino promocijo itudija strojnistva po sredniih 5olah in gimnazijah smo v zadnjih letih pridobili
bolj kakovostne studente. Rezultat aktivnosti se je odrazil v prehodnosti v viSjih letnikih, predvsem pa na drugi
stopnji. za pridobivanje kvalitetnejiih Studentov je bila organizirana tudi poletna Sola strojnistva za osnovne In
srednjesolce. Ohranja se odliina zaposljivost diplomantov in poveauje interes za nadaljevanje Studija na viijih
stopnjah.

Poroeilo o kakovosti dela za leto 20L8 so pripravile strokovne sluibe ob sodelovanju pristojnih prodekanov,
dekana, Komisije za kakovost in Studentskim svetom. Porodilo je obravnaval in sprejel Senat FS. predstavljeno je
bilo tudi na Akademskem zboru.
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4 STATISTICNI PODATKI

5 PRITOGE

5.1 Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program visokega 5olstva Republike Slovenije
Zakon o zavodih
Zakon o visokem 5olstvu
Odlok o preoblikovan.iu UL

Uredba o javnem financiranju visokosolskih in drugih zavodov
Zakon o raiunovodstvu
Zakon o sploinem upravnem postopku
Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih usluibencih - prvi del
Zakon o sistemu plaa v javnem sektorju
zakon o varstvu osebnih Dodatkov
Zakon o knjiiniiarstvu
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

Karalniki 2Or7l2OL8
Stevilo vpisanih Studentov -2018/L9 L7

47
Stevilo tujih vpisanih 5tudentov -2018/19 51
Stevllo diplomantov -2018 42

6

Stevilo akreditiranih 5tudijskih programov- 2018 o

5!Cy!lq rSlpiEl!t' itudjiskih !rosramov-2018 5

Stevilo skupnih Studijskih programov-2018

Stevilo sporazumov o sodelovanju pri pridobivanju " dvojnih" diplom-2018 0

5te:'!lq s,t-q4ijs'l!iJ' prqgtglll_o_vr_ !9_t_e_ti!I_iq _p9!fgp_!_o_p9_99!j_s_q!i_9ll-e_qit_a_c_q9-y-l-e_t-q ]tl 10,19
Ueitelji in sodelavci ter raziskovalci na izmeniavi (v Sloveniji)

0
.Lit

qajlglii q sqqglqycj tgr !?I!!!q/qlcj na izmeniavi (v tujini) 19

Stevilo raziskovalcev 278
Okvirni programi EU za raziskave in razvoj in drugih mednarodnih programih: vodenje /

koordinacija, partnerstvo 45

Stevilo Studentov s posebnim statusom-2018 28
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5.2 Oddelki ilanice

AKADEMSKI 4OR

5,3 Predstavitev FS

Fakulteta za strojniStvo je dlanica Univerze v Ljubljani, kije z vei kot 38.OOO Studenti tretja najvedja univerza v EU.

Zaaetek univerzitetnega pouka strojnistva poteka od ustanovitve Univerze v Ljubljani v letu 1919. Na FS izvajamo
pedagosko, raziskovalno in strokovno delo na podrodju stro.jniltva ie vei kot 60 let, od tega od leta 1940 v lastni
zgradbi na Aikerievi 6 v Ljubljani.

Pedagosko, znanstveno raziskovalno in strokovno dejavnost izvajamo v okviru L6 pedagoiko raziskovalnih enot -
kateder in v 35 laboratorijev, ki pokrivajo vse temeljenje discipline s podrodja strojnistva.
upravljanje Fs poteka preko njenih organov, ki so dekan, senat, akademski zbor in itudentski svet.
FS vodi, zastopa in predstavlja dekan. FS ima prodekane za podrodja: prodekana za pedagoSko dejavnost l. sropn;e,
prodekana za pedagoSko dejavnost ll. In lll. stopnje in prodekana za znanstveno raziskovalno deiavnost tn
mednarodno sodelovan.je.

Delovanje FS podpirajo organizacijske enote: tajnistvo, finandno raiunovodska sluZba, Studentski referat,
kadrovska sluiba, sluiba za mednarodno sodelovanje, tehni6no vzdrievanje, knjiinica, raiunski center in zaloiba.
FS izvaja dodiplomske in podiplomske itudijske programe na podrodju strojniStva, kot redni Studij na lokaciji v
Ljubljani. lzvaja tudi skupni 5tudijski program druge stopnje - Tribologija povr5in !n kontaktov - Tribos, ki se izvaja
kot izredni 5tudij v sodelovanju s tremi tujimi univerzami.

KAIEDRE in PED OE

Komista za oc€njev6nls kv€lilet€ dsls

l$nisF za tbk h zalornistvo 07 kated.a za toDloho in g@sno t€hnrko

r3 Kal€nra a loplotno in okolsko tshnko
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F5 je imela v letu 2018/19 na prvostopenjskih itudijskih programih vpisanih 1.086 Studentov, 341 itudentov na ll.
stopnji, 78 studentov na lll. stopnjiter 243 itudentov v dodatnem letu.

Pedagoiko in raziskovalno dejavnost je v letu 2018 po DM izvajalo 373 zaposlenih, od tega 47 visokoSolskih
uaiteljev, 79 asistentov, 40 tehnidnih sodelavcev, 123 raziskovalcev, 35 mladih raziskovalcev in 49 delavcev v
strokovnih sluibah.
Raziskovalno delo FS kot izobraievalno raziskovalne institucije se vrednoti z objavami, citativ revijah indeksiranih v
bazi SCl, pridobljenimi projekti, MR-ji in patenti. V letu 2018 smo imeli 2.910 znanstvenih objav (WoS),24.610
citatov v 10 letnem obdobju, 224 projektov, 5 patentov in 40 MR-jev.

FS izvaja svojo dejavnost v lastni zgradbi na lokaciji Aikerieva 6 (13.430 m'?) in 5e na treh najetih lokacijah na
Bogositevi 8 (353 m':), Jamova 12 (280 m'?) in Tehnoloiki park Brdo (220m,).

V letu 2018 so zaposleni FS za svoje doseike prejell itevilne nagrade in priznanja. Doc. dr. Jaka Tuiek je v letu 201.8
prejel financiranje Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za projekt SUPERCOOL. V ta namen mu je dekan podelil
posebno priznanje.

Nagrade in priznanja, podeljena v okviru Tedna Univerze:
- projekt Anularna laserska glava za 3D tisk kovinskih materialov je bil uvr5ten med 10 najodliinejiih raziskovalnih
doseikov UL

- prof. dr. Miha Bolteiar je prejel zlato plaketo
- upoko.ieni prof. dr. Matija Faidiga je postal zasluini profesor
- Student Zan Pirc je prejel priznanje za najboljli 5tudijski uspeh
- itudent Matej Senegainik je za svoje magistrsko delo prejel preSernovo nagrado U L.

5.4 Program 55 FS - obstudiiska dejavnost
Studentski svet Fs je skupnost 5tudentov FS, ki je sestavljen iz predstavnikov posameznih letnikov. primarna naroga
Studentskega sveta je resevati probleme, ki se pojavijo v posameznih letnikih tekom Studijskega leta.
Predstavnik SSFS sodelujejo tudi v Senatu fakultete in njegovih komisijah. Glavne aktivnosti so usmerjenje v
usklajevanje interesov med FS in 5tudenti, prizadevanja za izbolj5evanje materialnih pogojev, pomoii Studentom
in vkljueevanje Studentov v aktivnostl FS. Studentski svet je preko itudentskih mnenj podal mnenje ltudentov o
kandidatih v habilitacijskem postopku, na svojih sejah razpravljal o problematiki Studentov in jo sproti s pomodjo
vseh pedago5kih delavcev tudi uspeino razreSeval.
V okviru obitudijskih dejavnosti itudenti v povezavi s fakulteto izvajajo stevilne projekte, kot na primer: gradnja
brezpilotnih letal, formula 5tudent, avtonomna jadrnica, izobraievanja, obiski podjetij ...

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

5.5 Pregled uresniEevanja predlogov ukrepov iz poroiila 2018
V okviru predlaganih ukrepov iz poslovnega poroiila za 2018 so bili izvedeni ukrepi:
. Vzporedna predavanja posameznih predmetov v anglesiini,
. izboljsan.ie raziskovalnih zmoinosti s sofinanciranjem nakupa raziskovalne opreme in povezovanjem

laboratorijev,
. intenzivirane aktivnosti komuniciranja z zunanjimi javnostm i.

V okviru predlaganih ukrepov iz poslovnega poroiila za 20j.8 se nadaljuje aktivnosti na:
o internacionalizacije,
o prenove 5tudijskih programov,
. novogradnje,
. izboljianje podobe poklica in fakultete v javnosti

5.6 Samoevalvaciia 5tudiiskih programov
V okviru izdelave poslovnega poroiila za 2018 so bila izdelana samoevalvacijska poroiila Studijskih programov: l.
stopnje strojnistvo VS, l. stopnja Strojnistvo UN, ll. stopnje strojni;tvo UN, ll. st. Tribos in t. stopnja Strojnistvo UN.
Porofila so izdelale komisije za ustrezno stopnjo Studija skupaj s Komisiio za kakovost, sprejeta pa so bila na senatu FS.
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