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1. UVOD

Ta dokument predstavlja letno poroiilo Univerze v Ljubljani Fakultete za strojnistvo (FS) za leto 2017 in vsebuje

poslovno poroiilo z integriranim poroiilom o kakovosti in raaunovodsko poroeilo. Podroaja poslovanja so opisana

poposameznihpoglavjih,k,iersonajpre,inavedeneposamezneaktivnostipodro.javobravnavanem|etuInv
nadal.jevanju vpliv teh aktivnosti na kakovost.

V|etu201750poteka|ek|ju.neaktivnostiFsnaizobraieva|nem,raziskova|nemininfrastrukturnempodro.juz
namenom izbolisanja pogo.iev za pedagosko in raziskovalno delo'

Med kljuinimi oroilji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti smo uporabili redno letno Studentsko anketo o

pedagolkem delu, sestanke s Studenti predstavniki letnikov in s predstavniki Studentov v senatu Fs' Doseganje

citierr-postovanja se spremlja preko kolegija dekana, senata FS in niegovih komisij, kjer se obravnavajo in usklaiuiejo

potrebni ukrePi.

Komisija za ocenjevanje kakovosti dela v okviru svoiih pristojnosti spremlja in obravnava doseSanje ciljev ter

predlaga korektivne ukrepe.

2. POSLANSWO lN VIZIJA FS

poslanswo: Na Fakulteti za strojni5tvo ustvarjamo, raziirjamo in prenaiamo znanje, ki nasim itudentom in

partnerjem na razvojno - raziskovalnem podroEju omogoda konkurenino vkl'iuievanje v mednarodno okolje'

viziia: Postati najpomembnej5a izobra:evalno raziskovalna fakulteta z najvisjimi mednarodnimi izobraievalnimi in

raziskovalnimi standardi na podroiju strojniStva v Sloveniji, centralni in .iugovzhodni Evropi, zaradi eesar bomo s

,uoti.l dipto..nti in raziskovalnim delom privlaini tako za slovensko kot mednarodno gospodarstvo ter

raziskovalno razvoine instituci.ie

3. URESNICEVANJE CIUEV V IETU 2017 PO DEIAVNOSTIH S SAMOEVALUACIJO

3.1 lzobraievalnadejavnost

3.1.1 Prva stopnja z evaluacijo Studijskih programov

zanimaniezaStudij,aktivnostizapredstaviwestudijapotencialnimitudentom,vpis.V|etu20lTsmonaobeh
Studijskihprogramih|.stopnjevpisnamestazapolni|iievprvemprijavnemroku.Fsjetakokotvpretek|ih|etih
izved|aveiaktivnostizapridobitevprviivpisanihkandidatovzbo|jsimuinimuspehom.Profesorji,asistent.ter
Studentje so dijakom z obiskom po srednjih 5olah predstavllali Studijske programe ter.iim posredovali tudi vse

ostale informacije iz itudi.iskega podroija. Diiakom smo p_redstavili Studijske proSrame ter informacije za vpis preko

Informativnega dne ter preKo dogodka Informativa. Studentski referat je kandidatom preko spletne strani,

elektronsko in telefonsko nudit razliine informacije, svetovanje ter storitve. Bodoiim potencialnim kandidatom pa

smo strojnistvo predstavilitudi s poletno 50lo strojnistva ter z dogodkom Tehniiki dnevi Bistra

Prehodnost, napredovanie po programu, dokon.evanie itudila' diplomanti

Prehodnostizl..V2.|etniksejev-s.t.20].6/17poveda|anavseh5tudijskihprogramih:naUN|5tudijul.stopnjeza
4,47%, na VSs l. stopnje za 3,16%, na MAG ll' stopnii za 0,45%

prehodnost iz 2. v 3. letnik se je povedala na Univerzitetnem Studijskem programu l. stopnje za I8,8/o, na

Visoko5olskem strokovnem Studijskem programu l' stopnie pa za L2'5yo'

Faku|tetajespodbujaIa5tudentekzak|juikuitudijatudinavsehstudijskihprogramih.Vko|edarskemIetu2017je
na vseh Studijskih programih Studij zak[uiilo 414 diplomantov in sicer 53,4% diplomantov manj kot v predhodnem

koledarskem letu {v letu 2016 je predboloniski 5tudijski program dodatno zakljuiilo 367 studentov)'

tzva,anjeinutinkiukrepovzaizbo|jianieprehodnostiindrugihvidikovstudija.TudiVtemletusmozaStudente
prvih letnikov organizirafi uvaj"lne teiaje iz srednieSolske matematike, TehniSke dokumentacije ter opisne

geometrije'Gledenaie|je.tudentovsmorazpisa|idodatneizpitneroke,zmentorji|etnikovpasmosprem|ja|i
uspe5nost pri itudi.iu ter za Studente v ta namen organizirali tudi sestanke'

Aktivne metode uienja in pouaevanja. Fakulteta za strojnistvo pri pedago5kem procesu uporabtja aktivne metode

pouEevanja,kispodbujajostudenteksamostojnemuuienju.TudivtemstudijskemletusmoStudentomomogodali
projektnode|ovposameznih|aboratorijihtersprotnotedenskosprem|ja|ioprav|janjeStud|jskihobveznosti-
prisotnosti in uspesnosti na vaiah, domadih nalogah ter preizkusih znanja. zmanjsali smo ltevilo Studentov na

vajah, s iimer smo poveiali aktivno sodelovanje itudentov pri vajah ter s tem dvig kakovosti'
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Sodelovanie z okoljem. Fakulteta za strojnistvo je sodelovala z razliinimi javnjmi zavodi, raziskovalnimi initituti,

gospodarskimi druibami, razliinimi organizacijami kot tudi posameznimi strokovnjaki. DoSovore s podjetji, ki so bili

Itud.ntor pripravljeni omogoiiti praktiino usposabljanje ie fakulteta usklajevala preko koordinatorja praktiinega

usposabljanja. Na fakulteti so se organizirale predstavitve podjetij, ki so s svojim nastopom studentom predstavile

svoyo delavnost ter jih na ta nadin privabile v svoje okolje. Na teh predstavitvah je fakulteta delodajalcem

predstavila tudi projekte, ki jih opravljajo nali Studentiv posameznih laboratorijih'

5tudijski program Dizajn inieniring, [i je Uil vpisan v razvid visokololskih zavodov MlZ5 pod it.t 6033-265/20!2/7

dneg.t.ZOt:,seodakreditacijeniizvajal,zatosamoevaluacijaStudijske8aprogramanibilanareiena'

3,1,2 Druga stoPnja z evaluaciio Studijskih programov

studentje Magistrskega Studijskega programa ll. stopnje strojniitvo - Razvojno raziskovalni program so se aktivno

vkljudevali v delo na mednarodnih in do-maiih industri.iskih projektih preko Magistrskega praktikuma in opravlianja

va.i v laboratorijih. udelezevali so se mednarodne Erasmus izmenjave, v tujini pa opravljali tudi Magistrskega dela'

Studenti so v letu 2017 za uiinkovitejsi Studii koristili tudi za to nameniene raiunalni5ke utilnice na F5 V letu 2017

so se udeleiilitudi raznih strokovnih ekskurzijv podietjih'

Interdisciplinarni Studiiski protrami, izbirnost, sodelovanle med alanicami. 5tudentje so imeli v letu 2017 v okviru

akreditiranihStudijskihprogramovmoinostizbratiizbirnepredmeteizvenprogramov02'faku|tete'Vsako|etose
zaizbirnostznotrajsmer|oz.usmeritevaIiizbirnostizvenprogramaodIoeaveije5teviIostudentov.

IZOBRAZEVATT{A DSAVNOST: 1. STOPNJA

IZOBRAZEVATNA DSAVNOST: 2' STOPNJA

Manj!e skupine Studentov na vajah'

Pomanjkanje prostorov za skupinsko delo

soloine pripombe 5tudentov: zastarelost, neustreznost

vsebine in znanj v okviru Bolonjskega Studija

fulanjkljive moinosti in aktivnosti izvaianja Erasmus

programa - mobilnosti Studentov

vei iasa posvetijo strokovnemu delu in

napredku na poti v kariero, primarno v gospodarski

sektor.

Kvalitetne.isi prenos znan.ia na 5tudente'

e-ilagodnivuiilnicezahtevamskuPinskeBadela

Poveiali bomo obseg dela Erasmus programa tn

vzoostavili bomo nove pogodbe, izboljiali informiranje'

kar bo omogoialo bistveno boljio mobilnost

Kliuani premiki, prednosti in dobre prakse na podroaju Obrazlo:itev vpliva na kakovost

Boljsi pogoji 2a podajanie znanjaZman.jianje velikosti skupin laboratorijskih vaj v viSjih

letnikih
Direktni kontakti z boljiimi srednjesolskimi ustanovami

Posodobitev spletnih strani in VIS-a

Pridobiti bolise di.iake

Kljutne pomanjkljivosti, priloznosti za izboliSave in izzivi Predlogi ukrepov za izboljSave

zmaniianie velikosti skupin laboratorijskih vaj v vi5jih

niraLrni L^niekti 7 holiiimi srednieiolskimi ustanovami

Bolisi Docoii za podaianie znanja

Pridobiti boljse dijake .-.'
Enostavnejli in poenoten dostop do Studijskega gradiva

Posodobitev spletnih strani in VIS-a

lijueni premitl prednosti in dobre prakse na podroEju

L"bor"totijtko d"lo in stimulacija k aplikativnim

tno-stavnejsi in poenoten dostop do itudijskega gradiva
Posodobitev spletnih strani in VIS-a

Trudimo se v prepriievanju po potrebah za nove

prostore, prizadevamo si za nadomestne vire

financiranja laboratoriiev. To so ad-hoc re!itve, ki ne

morejo uspeti v vseh laboratorijih, zato je potrebna

sorememba filozofije financiranja in seveda same viiine

pr"t"to iin"r'*itt uirov za vzdr:evanje laboratoriiev in

pripr*iti t"tt'"tjito 
"nalizo 

Bolonjskega 5tudiia kot

osnovo za izboljianje stanja

Spoznavanje zunanjih inititucij

Tutorstvo

otrepiti Uomo izveabe ekskurzij v slovenska podietia za

vse smeri ll. stopnje

okrepili bomo aktivnosti in informiranje v okviru

Okrepili bomo aktivnosti in informiranje Studentov na

podroiju kariernega svetovanJa
Karierno svetovanje ni ustrezno
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3.1.3 Tretja stopnja z evaluacijo 5tudijskih programov

V i.1.2016/2017 se je v 1. letnik Doktorskega Studi.iskega programa lll. stopnie vpisalo 26 itudentov, v 2. letnik je

napredovalo 18 Studentov, v 3. letnik pa 14 Studentov. V koledarskem letu 2017 je Studij zakljuiilo L8 kandidatov.

Telave z izpolnjevanjem obveznosti so imeli predvsem studenti, ki so zaposleni v delovnih organizacijah, kjer je

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

prihajajo iz industrije pogosto z vee tetno zakasnitvi.io zakljuaijo itudij. lz teh ugotovitev sledi, da vpisani itudenti

niso v enat(em statusu, zaro le neprimerno zahtevati enako stopnjo uspegnosti. To se dogaja tudi v primerih, ko

Studenti, ki prihajajo iz industrije, delajo na temah iz oijega delovnega podroija. Glede na star podiplomski

Studijski program se na lll. stopnji za zunanjo izbirnost predmetov odloia vedno veije 5tevilo Studentov, kar vodi

tudi v interdisciplinarne doktorske naloge.

Z ostalimi ilanicami smo sodelovali tudi v okviru podiplomskega Interdisciplinarnega Studijskega programa varstvo

okolja, Bioznanostiter preko izbirnosti predmetov izven fakultete

IZOBRAZEVATNA DEJAVNOST: 3. STOPNJA

3.1.4 Internacionalizaciia v izobraievalni dejavnosti

Studiiske izmeniave domaiih in tuiih Studentov, praksa Studentov v turini

v okviru Erasmus+ itudijske izmenjave smo v itudijskem lelu 2076/77 gostili 44 tujih studentov iz EU (od tega 2

Studenta i2 Turaije), pri tem so 3 5tudenti izbrali celoletno jzmenjavo. Prihod tujih 5tudentov se je v letu 2016

poveial za j.5 Studentov. Za vse tu.ie Studente se zahteva certifikat o znanju angleskega jezika (B2) V tem letu

(2l16/17)se je priaelo izvalatr v an8leSkem jeziku 12 predmetov. Nekaj predmetov (2 v vsakem semestru) so tuji

5tudenti !e vedno izbirali iz celotneg; predmetnika st.i. individualnim pristopom. V 5tud. letu 2017/18 ie predviden

nabor 18 predmetov, ki se bo predavalv angleikem ieziku'

Stevilo naEih 5tudentov na izmenjavi v tujini v ltudi.iskem letu 2016/U je 31, kar je za 4 Studente manj kot v i letu

2015/16. Fakulteta bo tudi v bodoae spodbujala naie Studente ll. stopnje k intenzivnei5i izmenjavi 5tudija v okviru

programov Erasmus+ in Ceepus. Na prakso v tuiino je v ; l' 2106/u odSlo 8 itudentov'

lzmenjave zaposlenih
V letu 2017 so bile izvedene izmenjave mlaj5ih visokosolskih uiiteljev + strokovnih delavcev (4+1) v okviru

projektov Erasmus+, ceepus in bilateralnih sporazumov ter mladih raziskovalcev v okviru evropskih in bilateralnih

projektov. odprt je bil razpis za izmenjavo ueiteljev in osebja, ki omogoia izmenjavo v sklopu Erasmus+ programa'

Drugi mednarodni dogodki in krarEe izmenjave, ki niso zaiete v kazalnikih mednarodne deiavnosti

Tudi v letu 2017 so se Studenti FS udeleiili zakljuine delavnice v okviru vea let trajaioEega mednarodnega pro.iekta

EGpR ter vsakoletnega mednarodnega tekmovanja ltudentov Letalstva, ki ga organizira NASA v Zdruienih driavah'

Vpis tuiih Studentov za celotni Studij

Zanimanje tulih studentov za vpis na vseh stopnjah 5tudija je priblizno enako kot v lanskem Studijskem letu (letno

na Studijske programe 1., ll. in lll. stopnje strojniltvo vpiiemo od 50-60 tujih itudentov). lzvajamo tudi skupni

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

Kljuini premiki, prednosti in dobre prakse na podroiiu Obrazlo:itev vpliva na kakovost

Prenova pravil dr. Studija za izboljsanje kakovosti Kvalitetnejia dr. dela, bolj kakovostni alanki

sofinanciranje itudi.ia Poveaano zanimanje Studentov za vpis

svetovalna pomoE ltudentom Odzivnost referata, skupnih sluib, ter visoka stopnia

lnfrastruktura in urniki Prilagoditev ali razpoloiljivost infrastrukture za

Pomoa in podpora mentorJa Moina vpetost mentorjev v raziskovalno delo

fljuine pomanjkljivosti, prilo:nosti za izboljgave in izzivi Predlogi ukrepov za izboljiave

Generidna znanja lzvedba razlidnih delavnic za generiena znanja:

itudentom ponuditi generidna znanja v obliki delavnic,

Moinost itudija v tujini Pobuda mentorjem za gostovanje njihovih doktorskih

itudentov v tujini:
- Studentom ponuditi moZnost 5tudija v tujini;
- Mentorje pozvati, da spodbujajo Studente za itudij v

tujini in jim to tudi omogoaijoi

Prekratka doba trajanja Studija V pripravi predlog za 4-letni doktorski Studij
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interfaces - TRIBOS), ki se v celoti izvaja v angle5kem jeziku, v ltudijskem letu 2Of6/U pa se je vanj vpisala detrta

generacija atudentov.

lzvaianie ukrepov za poveievanie internacionalizaciie in mobilnosti ter njihovi utinki

v Studijskem leru 20!6/77 smo prvii izvedli predavanja v angleSkem jeziku (12 predmetov) in pripravili gradiva v

angle5kem jeziku za dva sklopa predmetov {zimski/letni semester) na vseh Studijskih smereh za dodatnih 18

predmetov. Tako.ie sedaj pri posameznem predmetu vea tujih Studentov in na ta nadin se je tudi dvignil nivo

podajanja vsebine. V tem letu smo se kot fakulteta prvid prikljuiili na enoten elektronski sistem vodenja Studentov

Vls, kar bistveno ola.isa administracijo in komunikacijo s Studenti. z namenom povedanja internacionalizacije se Je

podpisalo ie 9 {od skupaj 51) medinstitucionalnih pogodb'

lzvalanje predmetov {tudi) v tuiem ieziku oziroma drugih uinih enot (tudi} v tuiem ieziku

v okviru programa Erasmus+ so bila izvajana predavanja pri 12 predmetih na ll. stopnji Studija. sklop 18 predmetov

na 2. stopnjije pripravljen za naslednie i.1..

Priznavanie v tujini opravlienih 5tudiiskih obveznosti

Naiim 5tudentom po povratku lz izmenjav v okviru programov Erasmus+ in Ceepus aiurno priznavamo v tujini

opravljene obveznosti, ki so bile v naprej dogovorjene v itudiiskem sporazumu'

sodelovanje med Elanico in univerzitetnimi stuibami na tem podroliu

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

zanesljivo.

TzoBRAzEVAtNA DEJAVNOST: INTERNACIONAtIZACUA l/ IZoBRAzEVALNI DUAVNOSTI

3.2 Raziskovalna in razvoina dejavnost

Faku|tetazastro.ini5tvoizpo|njujesvojedruibenopos|anstvotudinaznanstvenoraziskova|neminrazvojno-
aplikativnem podroaju. Njena prioritet;a naloga je zagotavljanje visoke stopnie znanstvene odli'nosti ter teko'

orenos novih raziskovalnih spoznan.i v industrijsko okolje'

Raziskovalna dejavnost se odvija v okviru laboratorijev, ki celovito skrbijo za razliana podroija v vseh itirih smerehi

konstruiranjeingradnjastrojev,energetskoinprocesnostrojniitvo,proizvodnostrojniltvotermehatronika.
Fakulteta za strojnistvo sodi med fakiltete, ki na raziskovalno razvoinem podroiju zelo tesno sodeluiejo z

gospodarstvom,karod|oii|noVp|ivatudinaraziskova|node|ofaku|tete.Faku|tetajek|'iubzaostrenimpogoJemv
gospodarstvuuspelaobdriatiinvmnogihsegmentihtudirazliritisode|ovan.iezindustrijo.Po|egtegajefaku|teta
okrepila povezovanje s podjet,i tudi na p;drotju skupnega priiavljanja na javne razpise tako doma'e kot

mednarodne. Fakulteta organizara tudi razliine skupne uine delavnice, ki so predvsem namen1ene kot dopolnilno

usposab|janjestrokovnegaosebjaizgospodarskihdruib.Takojefaku|tetaietretje|etozaporedorganizira|a
poletno iolo namenjeno dijakom in ueiteljem srednjih 5ol'

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 itevilo raziskovalnih proiektov in

razvo'inoapIikativnihnaIogzagospodarstvo.ZnanjepridobljenoizraziskovaInorazvojnihnaIogjetako
posredovano itudentom pr"to p"i"go!t"g" dela kot iudi z udele:bami na mednarodnih in domatih konferencah

in simpozijih. V |etu 2017,.o po,"bno po.ornost namenili obnovi in posodobitvi raziskova|ne |aboratorijske

opreme. vire za nakup nove opreme smo pridobili iz javnih razpisov, veliko lastnih sredstev pa ie namenila tudi

fakulteta. Tako je veiina laboratorajev posodobila laboratorijsko opremo, ki sedaj omogoia boljie in kakovostnej<e

raziskovalno delo tako raziskovalcem kot tudi itudentom'

xliuini premiki, prednosti in dobre prakse na podrodju Obrazloiitev vpliva na kakovost

Raziskovalni kolokvij - v letu 2017 je FS uvedla mese'ne

raziskovalne kolokvije, ki so namenjeni predstavitvam

-^.ri;-ih ..'i.lz^wrlnih nn.lroiii delovania

Vsak mesec je podrobno predstavUena oruga lelrrcr -

podrodje raziskovalnega udejstvovanja, kier z

vablienimi strokovn.iala4lEgygligigilfpl9lqie--
Repozitori.i RUL - v letu 2017 smo zadeli z vpisom

raziskovalnih doseikov

Uvedba odprtega dostopa do objav rezultatov

projektov ARRS in H2020 skladno s pravilniki in

nacionalno strategijo odprtega dostopa.

Predlogi ukrepov za izbolisave(li,';nc nnm:nikliivosti. orilo:nosti za izbolisave in lzzlvl
;h^rii.nia iniprnatnp strani za atudente na izmeniavi

Nepregledna lnlernerna 5LIdrr zd 5luuer'!= "o ''"''"'"''
Razsiritev internacionalizacije na neevropske driave prii^,r^ n^ razoise nameniene tem driavam

P*malhno gostt"anje tujih profesorjev/predavateljev Vkljuaitev celotnega uclleUsKega zDord v dKLrvrru

povezavo s kolegi na tujih pedago5kih inStitucijah



Vee Iaboratorijev na Fakulteti za strojniStvo je sestavni del interdisciplinarnih raziskovalnih centrov, ki sodelujejo v

interdisciplinarnih programih. Tako sodeluiemo s fakultetami, initituti in ostalimi raziskovalnimi organizacijami s

podroija medicine, elektrotehnike, kemije, raiunalnlStva, gradbeniitva itd. Pomemben projekt, kije bil v letu 20L7

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

osredotoienje razvojnih vlaganj na podroija, kier ima slovenija kritidno 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. Dodatno se je Univerza v Ljubljani

Fakulteta za stro.inistvo zelo intenzivno vkljuaila v organizacijske strukture in priprave Akciiskih naartov strateskih

inovaciiskih partnerstev (sRlP).

PomembnapridobitevjenajmoinejSisuperraiunaInikVsIovenskemuniverzitetnemoko|ju,ki5mogapoimenovaIi
s kratico HPc (High Performance computing) in smo ga v letu 2016 nadgradili. To se kaie v njegovi vse veiji

uporabi pri projeitih z industrijskimi partner.ii in Obzorja 2020 Poleg tega pa je HPc pomemben vezni flen z

ostalimi raziskovalnimi organizacijami in sodelovanju na interdisciplinarnih projektih Univerza v Ljubljani Fakulteta

za strojniltvo kot dlanica sodeluje v Zdrulenju za napredno radunalni5tvo v Evropi PRACE (Partnership for

AdvancedcomputinginEurope).Vokvirutegazdruienjavsako|etoizvedemopo|etnode|avnicovisoko-
zmogl.iivega raiunalni5tva za bodode itudente naravoslovnih ved, s katero predstavimo moinosti, ki jih omogo'a

Hpc. bi.iaki in osnovno5olci se pod vodstvom mentorjev seznanjajo z uporabo HPc v znanosti in tehniki s

praktianimi vajami na superradunalniku HPcFs

5tevilo mednarodnih raziskovalnih projektov v leti 2012do2o\71

Program 2012 2013 2014 2015 2016 2077

Obzorie 2020 1 5 7

6. okvirni program 1 1 1 0 0

7. okvirni program 72 9 1 2 2 z

Program za konkur. in inovac. 3 2 0 0 z

ESRR 7 1 0 6 7

ERA-NET L 0 0 1

Life+ 1 0 0 0 1 7

Erasmus + 0 0 2

Program za vseiivljenjsko 8 11 6 3

EU vesoljska agenci.ia (PEcs) 1 1 L 1 1 2

Eureka 13 8 0 1

coST 5 I
Ostalo I 2 6 8

Skupai 55 49 31 zt 33 40

* z program zakljuEen

pomemben kriterij kakovosti znanstveno raziskovalnega dela sta obseg raziskovalne produkci.ie in mednarodno

odmevnost znanstveno raziskovatne produkci.ie. V zadnjih letih ostaia Stevilo obiav na pribliino enakem nivoiu,

porasla pa je njihova kakovost, saj je citiranost porasla, kar je razvidno iz spodnje preglednice'

Kazalci Stevila objav in citiranosti v 2012 - 2017:

citatov v obdobju 10 let

|zbo|jianjerezu|tatovsmodoseg|ispromocijopomenaobjav|janja,zizbo|j5anjeminfrastruktureinsprotn|m
spremllanlem kazalnikov (ob.iave in citiranost) na ravni FS, kateder in posameznikov

Stevilo trinih projektov v 2012 - 2017:

tevilo v letu 2072 2013 2014 2015 2016 20L7

Trini proiekti z gospo!4!!Yql!- 158 181 172 743 775 190

Stevilo projektov z gospodarstvom se je po lanskem letu spet nekoliko okrepilo, kar je razvidno tako v itevilu

projektov, kakor tudi po prihodkih iz trinih virov.
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Kliuini premiki, prednosti in dobre prak!!!4gqlqqjL obrazlozitev vpliva na kakovost

Raziskovalni kolokvi.i - v letu 2017 ie FS uvedla meseane

raziskovalne kolokvije, ki so namenjeni predstavitvam

razlianih raziskovalnih podrotij delovanja

Vsak mesec je podrobno predstavljena druga tema -

podroije raziskovalnega udejstvovanja, kjer z

vablienimi strokovnjaki odgovarjajo na vpra5anja

Repozitorij RUL - v letu 2017 smo zaaeli z vpisom

raziskovalnih doseikov

Uvedba odprtega dostopa do objav rezultatov
projektov ARRS in H2020 skladno s pravilniki in

nacionalno strategijo odprtega dostopa.

Kliudne pomanikljivosti, priloinosti za izboljSave in izzivi Predlogi ukrepov za izboljiave

Neusklajenost med slovensko zakonodajo in

zakonodajo EU: domaia zakonodaja ne omogoia izrabe

vseh sredstev

Domaia zakonodaja ne omogoia popolnega izkoristka

sredstev mednarodnih projektov. Pobude 2a izboljiave

zakonodaje.

Financiranje mednarodnih projektov: easovni razmik

med nastalimi in poravnanimi strolkiter refundacijo bi

utegnila vplivati na likvidnost JRO. Nacionalna

zakonodaja naj sledi pravno finananim poenostavitvam

Evropske komisije v primeru OP OBzORJE 2020

L. izbor ustreznega programa, kjer je aas med izdatki in

prejemki iim krajii,
2. natanEno planiranie stroskov,

3. natandno vsebinsko in finandno poroEanje z vsemi

prilogami lahko prihrani dodaten zamik izpladil,

4. spremembe zakonodaje, ki odpravljajo diskrepance

med nacionalno in evropskq i49l9!3iq--
stabilna znanstvena - raziskovalna politika v RS -

pogoste spremembe onemogoiaio planiranje

prihodniih projektov

znanstveno raziskovalno podroiie sledi strateikim

dokumentom, ki so neodvisni od politik.

RAZISKOVATNA IN RAZVOJNA DEIAVNOST

3.3 Umetniskadejavnost
FS v okviru registrirane dejavnosti ne izvaja umetniikih vsebin'

3,4 Prenos in uPoraba znanja

FS izvaja delavnice, izobraievanja in Sole za dodatno usposabl.ianje in pridobivanje aktualnih znanj v dogovori s

posameznimiindustri.iskimipartnerji.Prenosznanjapotekatudivokviruzak|juinihna|ogna2.in3.stopnjiv
sodelovanju z industrijskimi partnerii. Prenosi elsplicitnih oblik znanja potekajo v okviru industrijskih projektov

oprede|jenihvpog|avju3.1.2.raru|tetazastrojnistvoseievei|etaktivnovk|juEujevprojekt'Pokreativnipotido
znanja( ki .ie sodelovanju atudentov pri konkretnemu projektu v podjetju v letu 20L7 je bila Fakulteta za

strojniStvo s projektom DRazvoJ in postavitev polnilnice za elektridna letala( izbrana med 20 naibolisih pro.iektov

PRENOS IN UPORABA ZNANJA - TRETJA DIMENZIIA

3.5 Uswarjalne razmere za delo in Studij

FS si prizadeva v izobraievalnem procesu ltudente iim bolj usposobiti tudi za iim hitreiSo vkljuiitev na trg dela'

zatona||.stopnjizagotavl'iave|ikoraiuna|niSkouii|nicosprimernoprogramskoopremoindelovnamestapo
posameznih laboratorijih, kjer imalo Studenti moinost izbirati tudi zakljudne naloge na industrijskih projektih' kar

1i'o.ogoE"tudispoznavanjepotencialnihbodoiihde|odajaIcev.VsemitudentomsonamenjeniSeraiunaInikiv'knjiinici in Ovorisdni zgradbi. Fakulteta je vkljuiena v projekte po Kreativni poti do praktiinega znanja, kjer

itudentje v sodelovaniu s pedagolkimi mentorji intenzivno sodelujejo s podjetji pri re5evanju niihovih praktiinih

izzivov.

rtiuini premili, prednos!! l!!9!I9-Plets9i!i9t Obrazlo;itev vPliva na kakovost

Aktivno vkljuievanje 5tudentov magistrskega in

doktorskega Studija v razvojno in raziskovalno delo v

industriji.

Prenos teoretianega znanja v prakso, prldooltev
praktiinih znanj in izkuien.i Studentov ter kompetenc

diplomantov vseh stoPeni

lzvajan.ie seminarjev in strokovnih delavnic za studente

in n:rtnprie iz sosoodafstva.

lzmenjava znania in sirltev komperenc sruoentov KoL

tudi sodelujoiih iz gospo4!E1yg,--
xliuine pomanjklrivosti, priloinosti za izboli5ave in izzivi Predlogi ukrepov za iz!9!j5ay9-
Uvajanje 5e ved praktienega dela Studentov pri

strokovnih predmetih, ogledi uspesnih podjetij v

Sloveniii in tujini.

t',lairtovanje ogledov uspeinih podjetij in vkljuievanje

priznanih strokovnjakov iz teh podjetij v Studi.iski proces

omogoia boljio povezavo med teorijo in prakso'
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USWARJAINE RAZMERE ZA DELO IN STUDIJ

Kliudni premiki, prednosti in dobre prakse na podroaju obrazloiitev vDliva na kakovost

Posodobitev opreme v radunalniSki udilnici za vse

itudente magistrskega Studi.ia

Bolj udinkovito in organizirano delo ltudentov.

spodbujanje dela Studentov v laboratorijih Pridobivanje novih znanj, izkuSenj in kompetenc na

podroiju raziskovanja, meritev, eksperimentiranja...

Kliulne pomanjkljivosti, prilotnosti za izboljiave in izzivi Predlogi ukrepov za izboljSave

Preveliko Stevilo itudentov v skupini na laboratorijskih

vajah pri nekaterih predmetih
Poveaanje kapacitet v kritianih laboratorijih ali

zmanjsan.ie Stevila 5tudentov na skupino

3.5.1 Ob5tudijska in interesna dejavnost, storiwe 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. lzvedene so bile delavnice na temo Pisna predstavitev

delodajalcu, kjer so osvojili znanja o pripravi in pisanju iivljenjepisa, delavnice na temo Priprava na razgovor, kler

so prjdobili vpogled v razmiSljanje podjetja ter spoznali, katera so najpogostejsa vpraianja na razgovoru ter

delavnica Linkedln Left Out? Za itudente je bila organizirana (3 x) delavnica Priprava na zagovor diplomske naloge,

seminarske naloge ali projekta, ker so se spoznali z veSiinami javnega nastopanja. Potekali sta ie dve aktivni

pripravljalni delavnici za sejem priloinosti. Poleg delavnic in seminar.iev so bila izvedena tudi Stevilna individualna

ka;ierna svetovanja. V sodelovanju Fakultete, Studentskega sveta in Kariernega centra UL je bil izveden dogodek

Sejem priloinosti, na katerem se je predstavilo 8 slovenskih podjetij. studenti so se med drugim imeli priloinost

preizkusitl v hitrih, 7 minutnih razgovorih. Tako so lahko vadili razgovore s pravimi kadrovniki in imeli moznost

navezovan.ia stikov z deloda.ialci glede morebitnih praks, poiitniSkega dela, 5tudentskega dela ipd Podjetia delajo

nabor kadra tudi prekd raziskovalnega sodelovanja s F5, kjer Studentje izvajajo praktidno delo v samih podjetjih'

Konec septembra 2017 je bil za Studente organiziran Intenzivni teiaj nemidine'

5tudentom je na fakulteti omogoten tudi pester Sportno-rekreativni program tako v skupinskih kot tudi

posameznih Sportnih disciplinah. Za !tudente je bil v mesecu februarju organiziran tudi 5-dnevni smuiarski teaaj za

zaietnike in nadaljevalce v Kranjski Gori.

Studenti imajo veliko moinosti, da se v iasu ltudija vkljuaijo v ltudentske projekte (gradnja formule, gradnJa

brezpilotnega letala, gradnja awonomne jadrnice) in industri.iske projekte v sklopu laboratorijev in s tem pridobijo

dodatne praktiane izkusnje. v zadnjih letih, vkljuino z 2017 pa se intenzivno vkljuiujejo tudi v projekte DPo

kreativni poti do praktiinega znanja -PKP(. V letu 2017 je bilo izvedenih 5 projektov, pri katerem je sodelovalo 38

itudentov.

svetovanie in pomoi 5tudentom 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

Lulr"torlitf"c" dela. studentom smo omogodili razliine prilagoditve pri 3tudiju kot so: prilagoditve pri na'inu

opravljania obveznosti, prilagoditve pri iasovnih rokih za opravljanje obveznosti ter prilagoditve pri oblikah in

nadinih posredovanja pisnih izdelkov

Razliine oblike tutorstva na alanici (5tudentsko in uaitelisko tutorswo), nove oblike tutorstva, uiinek tutorstva

na Studii: Tutorstvo je bilo v letu 2017 eno izmed kljudnih vzvodov pomoii itudentov pri Studiju. 5tudentom se ie

nudilo predmetno in uva.ialno tutorstvo, kot tudi tutorstvo za posebne potrebe in tuje Studente.

Delovanie !tud€ntskih svetov, sodelovanie z vodstvom, predloti, iniciative: Studentski svet Fakultete za

strojniitvo je skupnost ltudentov F5, ki je sestavljen iz predstavnikov posameznih letnikov. Primarna naloga

5tu;entskega sveta je relevati probleme, ki se pojavijo v posameznih letnikih tekom Studijskega leta' V letu 2017 je

55 deloval v polni postavi, vkljudeval je predstavnike iz vseh letnikov studija. Predstavniki sSFs sodelujejo tudi v

senatu fakultete in njegovih komisijah. Glavne aktivnosti so usmer.ien.ie v usklajevanje interesov med F5 in

ltudenti, prizadevanja za izboljSevanje materialnih pogojev, pomoii Studentom in vkljueevanje 5tudentov v

aktivnosti FS. predstavniki so aktivno sodelovali tudi v studentskem svetu Univerze v Ljubljani, Senatu UL in

njegovih komisijah.

Interesna dejavnost !tudentov: Studentski svet je v letu 2017 podpiral strokovne ekskurzije in lportna dogajanja s

sodelovanjem ltudentske organizacije stro.inik.si ter DruStva doktorskih studentov stro.iniltva (oDss). Med drugim

je podprl vea strokovnih ekskurzij in s Sportnim druitvom FS podprl udeleibo Studentih in zaposlenih na

Studentskem teku na grad v mesecu maju (preko 10o udeleiencev s FS). Podprl je tudi udeleibo letalcev na

tekmovanju v Amerikl na tekmovan.iu DBF, formulo itudent in MaSiniiado'
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OBSTUDUSKA tN INTERESNA DEJAVNOST, STORIWE ZA sTU!E]'{E
Kliuini premiki, prednosti in dobre prakse na podroiju Obrazloiitev vpliva na kakovost

Vkljuievanje Studentov v raziskovalne in razvojne BoliSe povezovanje teoretidnih in praktidnih znanj

Udeleiba 5tudentov na tekmovaniih in konferencah Osvajanje novih znanj in krepitev podobe Univerze v

Kljuine pomanjkljivosti, prilo:nosti za izboljsave in izzivi Predlogi ukrepov za izboljsave

Usklajevanje obveznosti na nivoju letnika Usklajevanje med predstavniki 5tudentov, mentorji in
prodekani

3.5.2 KnjiiniEna in zaloiniSka dejavnost

Knjiiniinifond.
Celotna knji:niina zbirka je na dan 31.12.2017 znaiala 63.112 enot gradiva'

Prirast enot gradiva.

Fond knjiinice se je v letu 2017 poveial za 578 enot, tj. 665 enot knjiinega in 12 enot neknjiinega gradiva'

Odpisali nismo nobenega gradiva.

Uporabniki kniiinice.
v letu 2017 je bilo v knjiinico Fs vpisanih 1.693 ilanov. od vseh vpisanih je kar 89% Elanov iz Fakultete za

strojniStvo.

Prisoevek v bazo CoBlB.sl do 31.12. 2017 je bil naslednji:

vnos - prispevek
prevzeto iz COBIB.SI

KniiiniEno poslovan!e.

V letu 2017 je Knjiinica zaiela s

cobiss3/lzposoja in z uveljavljanjem

Ljubljani z dne 27.9.2016.
zmanjSalo se ie Stevilo izstavljenih opominov

sistema VIS in sistema COBISS/Connect. Tudi

pripravami na prehod programskega segmenta Cobiss2/lzposoja na

sorememb Pravilnika o splolnih pogojih poslovanja knjilnic Univerze v

2.474 zapisov

92 zapisov

skupni prispevek v COBIB.SI 59.395 zapisov

v lokalni bazi 73'903 bibliografskih zapisov

zavpisnovegagradivaterzabibIiografijepredaVateljevinraziskovaIcevFs,soskrbeletrikatalogizatorke.

raiun zadrii Prijavo na izPit.

odsotnostenebibIiotekarkanaporodni!kemdopustujenadomestilabibIiotekarkazapoIoviinideIovniias
Delo v knjiinici je skozi vse leto potekalo nemoteno in brez veijih posebnosti'

Sodelovanre knjiinice z drugimi slulbami'

Uspesno smo sode|ova|i z Univerzitetno s|uubo za knji;niino dejavnost, z raz|iinimi s|uibami v cTK, NUK.om,

rzuru-o. in drugimi knjiznicami ilanic v okviru LJL. Sodelovanje se je kazalo predvsem na podroeju medknjiiniene

izposo.ie, verificiranja zapisov v coBlss-u, podalisanju pogodb glede konzorciiskega najema liceninih podatkovnih

zuirk, pri ustdalevaiu nabave konzorciiskih revij, ... Vse omenjene sluibe so nas redno sproti obvesiale o novostih,

odostopnihpodatkovnihzbirkah,olzoura;evanlit,,sestankih,posodob|jenihpro8ramih,...insetudihitroodzvaIe
na naie ielje in teiave.
skupaj z Raziskovalnim referatom smo organizirali prvi raziskovalni kolokvij na temo odprti dostop do znanstvenih

informacij. v okvirnem programu za raziskave in inovacije obzorje 2020, ki poteka v obdobju od leta 2014 do leta

2020, je ;U doloiila obvezen odprti dostop do vseh recenziranih objav iz sofinanciranih projektov' Driave dlanice

Evropske unije naj bi v skladu s priporoEili Evropske komisije uveljavile enaka doloiila za nacionalno financiranje

raziskovalne de.iavnosti in zagotovile odprti dostop do rezultatov javno financiranih raziskav v celotnem Evropskem

raziskovalnem prostoru. K uresniievanju strategije odprtega dostopa smo pristopili 2elo proaktivno' vsi rezultati

(dlanki) javnih projektov se z ustrezno afiliacijo vpisujejo v Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL) in s tem

uresniaujemo zahteve iz Nacionalne strategije odprtega dostopa'

Usposabljanie uPorabnikov.
V mesecu novembru 2017 smo izvedli dve organizirani skupinski izobraievanji za itudente prvih letnikov'

udeleienih je bilo 325 studentov. obsegali sta poizvedovanje po sistemu coBlss/oPAc in portalu DIKLJL ter

osnovne informaci.ie o organizacijski shemi in poslovanju kn.iiznice Fs. vsebinski poudarek izobraievanja je bil na

samostojnem poizvedovanju po sistemu coBlss/oPAc in organizacijski shemi knjiinice, ker so se te vsebine

pojavljale v individualnih usposabljaniih preteklih let. skupinski izobralevanji sta se izvajali v okviru posameznih

oredmetov.

in zamudnin, po zaslugi povezave itudentskega informaciiskega

studenti bolj redno poravnavajo zamudnine, saj mu neporavnan
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poleg organiziranih izobraievanj uporabnikov so v letu 2017 potekala tudi individualna usposablianja uporabnikov.

Obsegala so uVajanje uporabnikov v knjiinico, spoznavanje storitev, uporabo sistema Moja knjiinica, samostojno

poizvedovanje po sistemu COBISS/OPAC, portalu DiKUL in drugih bazah podatkov. Individualno smo usposabljali

564 uporabnikov.
poglobljeni brezplaini teiaji, ki obsegajo iskanje po razliinih elektronskih informacijskih virih, so se tako kot vsako

leto, izvajaliv Narodni in univerzitetni knjiinici.

zadovolistvo uporabnikov kniiinice.
Studentje so v Studentski anketi za knjiinico podali vei negativnih kot pozitivnih mnenj'

Osebie kniiinice: lzrazili so zadovoljstvo z veiino delavcev knjl:nice. Nezadovoljni so le z odnosom ene izmed

delavk knjiinice pri izposoji gradiva. ostali delavci knji:nice so do niih prijazni, pripravljeni pomaSati in svetovati pri

izbiri literature.

$lggljyg: Nezadovoljni so tudi z ustreznostjo gradiva. Pravijo, da primanjkuje novejse strokovne literature. Velik del

iakinega gradiva ima namrei izposojeno pedagoSko osebje in je pogosto Studentom nedostopno. Knjiinica veaino

novega gradivo, ki .ie izkljuano namenjeno Studentom, pridobi s strani zalozbe Fs in pedagoSkega osebja z darovl

oz. zameno. Na novo nabavljenega gradiva iz delovnih nalogov laboratorijev je bilo v letu 20L7 le 60 enot.

Dostoo do sradiva: Uporabniki si ielijo prost pristop do literature. Pultni sistem izposoje gradiva naj bi zamenjale

police z gradivom, do katerih bi lahko Studenti prosto dostopali'

zaloiniSka dejavnost
prof. Andre.i Senegadnik kot urednik Zalo;be FS ie nekaj let skrbi za nemoteno delovanje zaloini5ke dejavnosti. V

skladu s potrebami uine dejavnosti skrbi za izdajo novih udbenikov in knjig ter za pravodasen ponatis razprodanih

del.

v letu 2017 je zalotba Fs izdala L2 uibenikov. skupen obseg izdanih del je znalal 2.556 strani, v skupni nakladi

2.679 izuodou

Na dan 31.12.2017 je bilo v Zaloibi Fs na zaloSi 65 ra2lidnih naslovov uibenikov, skupno 9.397 izvodov.

prodaja uibenikov zaloibe Fs, v iitalnici knji:nice je poleg izposoje uibeni5kega gradiva nemoteno potekala

prodaja uibenikov in knjig, ki jih je izdala zaloiba F5. Novo izdane uibenike in knjige zaloibe Fs se je oglaSevalo

preko spietne podstrani zalo:be na spletnistrani Fs in na uradnem Facebook profilu FS'

Avtol Naslov uEbenlka 5t. stEni 5t. in odov /izdaja

Duhovnik, Demiar,
Dreaar

Modeliranje z znaiilkami na osnova

solidWorks

280 str. 400 izv. /prenovljena izd.

KampuS osnove tehnologije preoblikovanja kovin,

20i4
95 str. 150 izv/3. natis

Klemenc Efektivnost izdelkov 146 str. 150 izv./1. izd.

Moiina optodinamika 392 str. 1O7 izv./7- izd.

Novak... et al. Matematika 2 L72 srr . 350 izv. /1. popravljena izd.

Peperko, Perman,

Rupnik Poklukar

Matematika 3 1.84 str. 2oO izv -/t- izd.

Peperko, Perman,

Rupnik Poklukar

Matematika 3 1.84 str. 300 izv./ f. izd., dotis

Podriaj Zbirka reienih nalog s podrotja reienih
linearne teorije krmiljenja sistemov

184 str. 150 izv./3. natis

Podriaj Linearna teorija krmiljenja sistemov 208 str. 150 izv./s. natis

Slavia Dinamika, mehanska nihanja in mehanika

tekoain

285 str. 4OO izv-/ 2. izd.

Turel Kemija 100 str. 150 izv./ 1. ponatis f. izd.

zupan, Ambroi Vozila 112 str. 28 izv.

Zerovnik Matematika 2, 2009 2L4 str. 150 izv./popravljena in

dopolnjena f. izd.
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KNJIZNICNA DEAVNOST in ZATOZN15KA DBAVNOST

Kljuini premiki, prednosti in dobre prakse na podroaju
(nDr. tri)

Obrazlotitev vpliva na kakovost

Zaposlitev nove delavke v knjiinici. Dodatna pomod za delo v knjiinici.

Zamen.iava stene in vhodnih vrat v knjiinico in tiho

ditalnico.

Z debelejSo steno in kvalitetnejsimi vrati se je

izboljsala izolacija pred hrupom s hodnika in med

iitalnicama.

Arhivski prostori knjilnice so prebeljeni in oiiSieni oiiseeni prostori so seda.i primerni za arhiviranje
gradiva.

Ureditev prostora ll/5 za skupinsko oz. individualno

delo/uienje 5tudentov.

Studenti so dobili dodatni prostor za skupinsko oz.

individualno delo/uienje in tako razbremenili

iitalniSke prostore v knjiinici.

fatatogjzacija in inventarizacija zakljuinih del starejiega

datuma.

V cOBlSs dodanih 620 zakljudnih del starejaega

datuma izida in so ie na voljo za iitalniSko izposojo'

Kl.iudne pomanikljivosti, prilo:nosti za izboljlave in izzivi na

nddrrliiu lnor- tril
Predlogi ukrepov za izboljSave

Kniiinica nima prostega pristopa do gradiva Vpeliati prosti pristop do knji:nidnega gradiva.

Cca.5e 6.500 enot neinventariziranega in

nekatalogiziranega arhivskega/zgodovinskega gradiva in

zakliuinih del starej5ega datqg l4!a 
--

Omogoeit iitalniiko izposojo gradiva, kiga nima

nobena knjiZnica v Sloveniji.

Wn.ii!nici primanjkuje osnovnega in dodatnega Studijskega

gradiva s podroeja strojnistva kot tudi gradiva za tuje

Studente.

Knjiinici omogoditi nakup gradiva, ki ga primanjkuje in

od zaposlenih dobiti nazaj izposojeno/ nevrnjeno

gradivo z oznako d (iitalnica).

3.6 Upravljanje in razvoj kakovosti

3.5.1 Delovanie sistema kakovosti

osnova za delovanje sistema kakovosti predstavlja strategija uL in strategija Fs ter uveljavljeni mehanizmi za

,p,"'u"ni"doseganlapostav|jenihci|jevvokviruvodstva,senatainkomisijsenataspoudarkomnaneodvisni
Komisiji za ocenjevan.ie kakovosti dela.

3.6.2 Mehanizmi za spremlianie in izboljgevanie kakovosti

KomisijozaocenjevanjekakovostidelaFSsestavljajopredstavnikismeriinusmeritev,predstavnikvodstvarn
itudentov. lzhodisia za obravnavo tematik pripravi.io strokovne sluZbe. Komisija podatke preveri in dopolni s

svojimi ugotovitvami in predlogi. Pri oblikovanju zakljuikov pa sodelu.iejo tudi predstavniki vodstva, Studentov in

prelstavn-ik FS v univerzitetni komisiji za kakovost. Predlogi komisije se predstavijo na senatu, ki na osnovi diskusije

spre'imeukrepezaodpravopomanjktjivostivposlovan'iuinizbo|jsevanjekakovosti.Priob|ikovanjuporodilao
kakovostiimamoinostsodeIovanjatudiSirsikrog2apos|enihprekoobravnavenaakademskemzboru.

Studentska anketa predstavlia pomemben dejavnik pri zagotavljanju kakovosti poslovan.ia. Le ta se izvaja

elektronsko dvakrat letno, in sicer posebni del, ki se nanaia na predmet in izvajalce se izpolnjuje po zakl.iu.ku

izvedbe zimskega in letnega semestra. Studentje so jo izpolnili v informacijskem sistemu VlS, pri 
'emer 

imalo

zagotovljeno anonimnost. Anketo za predmete zimskega semestra so izpolnjevaii do konca maja' od iuni'ia do

koncaseptembrapaanketozapredmete|etnegasemestra.Sp|oSnidelStudentskeanketesenanaSanapogojeza
izvajanje pedago5kega procesa se uporablia za naErtovan.ie izbolj5av, ki jih pripravlja vodstvo v okviru programa

dela in ukrepov pri rednih aktivnostih.

Anketepomagajopripisanjumnenjohabilitacijah,priiemerdobroterpredvsemobiektivnopokaiejo'
zadovoljstvo/nezadovoljstvo s posameznimi pedagoikimi delavci. S pridobl.ienimi rezultati ima Studentski svet

mo:nost sooblikovati in izboljiati pedago5kim proces'

v !.1.2016/77 je ltudentska anketa v okviru projekta KUL ostala enaka kot lani, tako da jo Student, ki redno

napreduje za Eas Studija izpolni le enkrat. odstotek itudentov od vse populacije, ki so anketo izpolnili, znaia 98% in

je Lftveno viiji kot v predhodnem letu (33% vseh Studentov). Ze drugo leto zapored je spremenjena tudi vsebina

ankete, zato le ta ni primerliiva s predhodnimi leti. v sploSnem delu ankete so najbolje ocenjena podroi.ia: odnos

osebja v 5tudentskem referatu, informacije o Studijskem procesu, breziieno omreije, dostop do Sportnih

aktivnosti, obseg Iiterature, sp|etna stran, razpored predavanj in vaj. Najs|ab5e ocenjena podroiia 50: odnos osebja

v knjiinici, Studentske ekskurzije in izbirni predmeti. Rezultate sploSnega dela in ankete po predmetih so

obravnavale Komisija za dodiplomski Studij l. st., Komisija za magistrski Studije ll. st., Komlsija za Kakovost in
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Studentski svet. S porotili in predlogi izboljSav se je seznanil senat FS. Predlogi izboliSav pa se bodo izvaiali v okviru

aktivnostiv 2018.

FS spremlja diplomante preko: vkljuievanja v pedago5ko 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 izobra:evanja in sodelovanja v razvojnih projektih gospodarstva. Sistemsko spremljamo zaposljivost

diplomantov preko enotne ankete o zaposljivosti diplomantov izvedene preko uL. s itudijem je povsem, dokaj in

deloma zadovoljnih 91% anketiranih diplomantov. za ltudij na fakulteti bi se ponovno odloiilo 87% sodelujoeih.

pomembna u8otovitev je, da ie 75yo anketiranih diplomantov ie bilo zaposlenih preden so zakljudili itudij. od

zaposlenih jih je 63% za nedoloaen ias. Predlogi diplomantov za izbolj5anje pedagoSkega procesa so usmerieni v

izboljSano laboratorijsko opremo, izboljsanje prostorskih moznosti, vea 5tudentskih izmenjav, veiji delei

projektnega dela in re5evanje konkretnih industrijskih problemov'

UPRAVUANJE IN RAZVOJ KAKOVOSTI

Kliueni premiki, prednosti in dobre prakse na podroiju obrazloiitev vpliva na kakovost

Dopolnjen je bil modul za najave v RR uainkovitejie upravljanje z kapacitetami zaposlenih in

zmanjianje moinosti kr5itev zakonskih predpisov in

pogodbenih obveznosti

Kliuine pomanikliivosti, priloinosti za izboljiave in izzivi Predlogi ukrepov za izboljiave

Raznoliki kriteriiiza doloeitev oblike vd Analiza obstojeie oblike vaj in predlog poenotenla

3.5.3 Mednarodne in druge evalvacile in akreditaciie

Fakulteta za strojniStvo uL je v letu 20L2 prejela uradno potrditev najvisjih evropskih akreditacij itudijskih

or"cr";"";t*o^tiwo r. in 1. stopnje, s strani vodilne akreditacijske agencije AsllN iz Nemiije, ki sodi med

najioll pomembne inititucije za zagotavljanje kakovosti Studijskih programov s podroija tehnike, raaunalnistva,

naravoslov.ia in matematike v Evropi. v letu 2013 pa je bila podeljena letna akreditacija podaljiana za obdobie 5

let. poleg osnovne ASllN akreditacije je programom FS bila podeljena 5e presti:na krovna akreditacija EUR-ACEo' v

kater skLp spada tudi AsllN akreditacija, ki povsem izenaiuje diplomo Fakultete za strojnistvo uL z diplomaml

arugin oaiienin evropskih iol, kar dodatno prispeva k prepoznavnosti in uveliavljenosti podeljenih diplom v

meJnarodnem prostoru. Mednarodna akreditacija se izteae v 30.9.2018. Zato so bili ie zaaeti postopki za obnovo

akreditacije.
v letu zotz smo imeli v postopku reakreditacije na Univerzi v Ljubljani Magistrski Studijski program ll' stopnje

Strojni5tvo - Razvoino raziskovalni program.

3.7 Pogoji za izvajanie dejavnosti in podporna dejavnost

3.7,1 Vodenje in upravlianie ortanizaciie

Vodenjeinuprav|janjeorganizacijepotekaprekoorganov,komisijinnanaiin,kotjeoprede|jenoVstatutuULin
pravilih o organizaci.ii in delovanju FS. Zardi spremembe ZViS je bil spremenjen Statut UL, kateremu smo prilagodili

tudi Pravila o organizaci.ii in delovanju FS, in podrejene akte'

3.7.2 Upravlianie s stvarnim premoienjem

Zaradi odpovedi najemne pogodbe za laboratorijske prostore Laboratorija za fotoniko in laserske sisteme- FOLAS

na NTF smo morali nepriiakovano izvesti notranje prerazporeditve laboratoriiev in izvriiti zahtevne predelave

prostorov. zaradi adaptacije objekta v TB Brdo smo zni:ali najemno povriino na 22om2. Popolnoma smo prenovili

in opremili kuhinjo z jedilnico v zimskem vrtu. lzdelani so bili projekti 2a zamenjavo toplotne postaje in projekti za

celovito sanacijo strojnih inStalacii ogrevanja, hlajenja In prezraievanja. Na osredn.ii stavbi smo napeljali novo

strelovodno inStalacijo, na ,tari ,tavbi pa izvedli tehniane popravke. Poleg tega smo v letu 2017 ie izvedli:

posodobitev raiunalniske opreme in internetnega omreija v posameznih laboratorijih, nad8radili omreiie za

prehod na lP telefonijo, predavalnico lu5 odprli za prosto ltudijsko sobo ltudentov, preuredili predprostor in vhod

v knjiinico, izvedli prenove v laboratorijih LASIN, LAslM, LAHDE, LAKoS, TINT, LVTS'
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Kliuini premiki, prednosti in dobre prakse na podroeju Obrazloiitev vpliva na kakovost

Prenova kuhinje ViSie zadovoljstvo in iasovna uainkovitost zaposlenih

Kliudne pomanjkl.iivosti, priloinosti za izboljiave in izzivi Pr€dlogi ukrepov za izboljiave

Zastarelost posameznih pedagoskih prostorov Obnova naibolj kritiinih delov

Neustreznost prostorov za izvajanie dejavnosti Gradnja nove fakultete

3.7.3 Informaciiski sistem

V letu 20j.7 je bilo na podroeju informatizacije izvedeno: zamen.iava in postavitev stre:nika za raiunovodstvo ,

zamenjava in postavitev dveh stre:nikov za Fs, zamenjava in postavitev diskovnega polia, zamenjava veijega

Stevila osebnih in prenosnih raiunalnikov v skupnih sluibah.

Fakulteta za strojniltvo za podporo ltudijskemu procesu uporablia Studentski informacijski sistem VlS, preko

katerega vsako leto izvaja elektronske vpise Studentov, vodi evidence ltudentov ter evidenco vseh podatkov, ki se

nanala-jo na Studijski proces. Preko informacijskega sistema se itudentje prijavliajo na kolokvije, izpitne roke,

izpo|njujejo5tudentskeankete,dostopajodorazliinegagradivaterimajovpog|edvsvoje|ektronskiindeksoz.v
svoje opravljene/neopravljene studijske obveznosti. Studentskemu referatu informacijski sistem nudi celovito

oodporo za celotno itudijsko dejavnost.

Studentski referat je v preteklem letu za potrebe vodstva in drugih institucii izvedel vrsto analiz ter poroiil, ki se

nana5ajo na !tudijsko dejavnost. vse podatke, potrebne za analize 02. pripravo poroeila smo pridobili iz

iniorr".iirt"c. siitema vts. Studenqe preko informacijskega sistema izpolnjujejo tudi itudentske ankete,

pedagoiki delavci pa imamo preko sistema VIS vpogled v svoje rezultate anket'

POGOJI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI - UPRAVUANJE S SWARNIM PREMOZENJEM

PoGOJI zA IZVAJANJE DElAvNosrl - lNFo!r'^4!!!!Il!!!I!M

3.7.4 Kadrovski razvoj

cilji kadrovske politike so usmerjeni v zmanjievanje obremenitev pedagoSkih delavcev na pedagoSkem podroiiu in

povedanjude|eianaraziskova|nem.Razmerjemorasmise|novoditikkakovostnimlaboratorijemVsmis|u
raziskovilnega dela. Uveden je bil tudi spremenjen naiin enotnega kadrovanja na uL'

3.7.5 Komuniciranie z iavnostmi

V letu 2017 smo zaaeli s sistematiinim objavljanjem sporodil in dogodkov na spletni strani FS, ki jih doloiajo

Smernicezaobjavenasp|etnihstranehFs,potrjenesstranisenataFs.stemjepostav|jenatendencaobiavna
spletni strani rs, ki zagotavlja informiranost zaposlenih in !ir5e javnosti. sporoiila so vsebinsko bolj berljiva in

promocijsko zasnovana. Intenzivneje smo izvajali promociio doseikov stroke v javnosti. Povetali smo objave novic

in aogojlou na facebook strani FS. V primerjavi z letom 2015 se je v letu 2OU pogostost pojavljanja Fakulteta za

strojniltvo v medijih precej povetala, 5e posebei v drugi polovici leta, kar je tudi posledica vkljueitve zunanjega

svetovalca za PR. Za skupino zaposlenih, ki so potencialno bolj izpostavljeni komunikaciji z mediji, je bila

organizirana delavnica z naslovom Kako komunicirati z mediji'

Kjuini premiki, prednosti in dobre prakse na podroiju obrazlozitev vpliva na kakovost

Nakup in postavitev streinika za ratunovodstvo.
l7"ha^irvr .hcf 

^ieipsal

Vei.ia varnost podatkov

Nakup in postavitev dveh streinikov za FS . (Zamenjava

obstojedih).

Veija varnost Podatkov

Nakup in postavitev diskovnega polia. (zamenjava

obstoieeega).

Vedja varnost Podatkov

Zamenjava veejega itevila osebnih in prenosnih

raiunalnikov v skuPnih slutbah.

Vedja varnost in uiinkovitost dela

K[ulne pomanjkliivosti, priloinosti za izbolrsave in izzivi Predlogi ukrepov za izboljsave

Sistemska ureditev informacijske varnosti Poslovnik informacijske varnosti

PO6OJI ZA IZVAJANJE DUAVNOSTI - KADROVSKI RAZVOJ
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V letu 2017 smo okrepili prepoznavnost Fakultete za stroiniStvo:
. zasnovali in izdali smo pregledno poroiilo o delu Fakultete za strojniStvo.

. posodobili smo Studentski priroinik, ki vsebuje koristne informacije za pomoi Studentom brucem in ostalim

Studentom.
. prepoznavnost smo 5irili z udelelbo na sejmih in dogodkih: udeleiba na lnformativi 2017, udeleiba na Aleji

fakultet v Cankar.ievem domu v organizaciji zavoda za tehniino kulturo Slovenije, udeleiba na dogodku Pozdrav

brucem, Udeleiba na sejmu IFAM in INTRoNIKA 2017.

. Tudiv letu 20L7 smo sklenili letno poSodbos pod.ietjem O-STA za ob.iavo novic'

. Ze tradicionalno smo organizirali Dneve strojniStva v Bistri ter se pridruiili vseevropskemu projektu Noa

raziskovalcev.
. za osnovno5olce in dijake smo organizirali Poletno lolo strojni5tva z namenom, da navdu5imo mlade za

tehniike poklice. o poletni 50li smo posneli kratek promocijskifilm

. Z namenom boljiega povezovanja z gospodarstvom je bila na fakulteti organizirana Poletna sola Hella Saturnus,

namenjena studentom.
. V letu 2017 smo prieeli z organizacijo dogodkovv okviru Alumni kluba FS'

. Okrepili smo promocijo na srednjih lolah.

POGOJI ZA IZVAJANJE DEIAV OSTI - KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI

3,7.5 Vodenie in uPravljanie

v juliju 2ou je bilo izvoljeno novo vodstvo Fs, ki ie preko komisii fakultete v vodenje in upravljanie vkljutilo Sirii

t rog raporl"nit', , narn"nor uporabe kreativnega potenciala veEjega kroga 2aposlenih. za poenotenje usmeritev in

doseganje veaje sinergije je v naErtu izdelave strategiie Fs. za izboljSanje druibene vpetosti in pridobivanje

podpore pri gradnji nove fakultete se nairtuje ustanovitev Strateskega sveta fakultete'

POGOJI ZA IZVAJANJE DEAVNOSTI -VODENJE IN UPRAVUANJE

3.8 lzvajanje nalog po pooblastilu

FS ne izvaia nacionalno pomembnih nalog po pooblastilu R5'

3.9 Ocena uspeha pri doseganju zastavlienih ciliev

FS si je v letu 2017 prizadevala izboljlati poslovanje na podrotju izobraievalne in razvojno raziskovalne deiavnosti

in organizacije svoiega poslovanja na naslednjih podroajih'

NACRTOV dela

Kliueni premiki, prednosti in dobre pfCEel4gqg!i!-- Obrazlo;itev vpliva na kakovost

Organizaci.ia Poletne Sole Hella saturnus Bolj5e povezovanje z gospodarstvom

Vkljuditev zunanjega svetovalca za PR Povi5anje Stevila objav v medijih

Kliuine pomanikljivosti, priloinosti za izboliSave in izzivi Predlogi ukrepov za izboljlave

Nizka druibena vrednost poklica v javnosti Intenzivnej5e tr;no komuniciranje dosezkov stroke v
javnosti

Kliuini premiki, prednosti in dobre prakse na podroiiu obrazlolitev vpliva na kakovost

Razpr5itev ilanstva v komisijah senata na iirii krog

sodelavcev

Viija motiviranost iir5ega kroga sodelavcev

kliucne pomanikljivosti, i49?!e!!19 iz!g!!3ys iU4!L Predlogi ukrepov 2a izbollSave

slab6i pretok inf. iz senata med sodelavce lzdelava strategije FS

Parcialno kupovanje licenc za SW Celovito upravljanje preko Komisiie za ZRD

Slabla druZbena vpetost Oblikovanje stratelkega svela

qTATIIS NACRTOVANI H UKREPC rv v 2017

PODROEJE

Stopnja
(pfl rzobra-
:evaniu]

UKREP STATUS Dodatna obrazloiitev

IZOBRAZEVALNA

DUAVNOST
lzvedba del predavanj v angle5kem

iqllltc-19-r.t, $'-... - -

Manjse skupine itudentov na vajah

reali2irano v 2017
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Promocija studija v ciljnih okoljih

i;;i;; 6i';i6 ;.iii i,;;;;ii ii ;
delno realizirano v
2017

iLiirlili'ii" iiii-

RAZISKOVALNA

DEJAVNOST

Dokonianje nakupa predvidene

raziskovalne opreme

realizirano v 2017 Nakup opreme iz Paketa 16 je

bil izveden v celoti. Fakulteta se

je odloaila za clodatno
sofi nanciranje laboratorijev Pri

nakuDu opreme.

V letu 2017 je bilo podpisanih

vei krovnih pogodb s Podjetji na

ravni fakultete. Za posamezne

projekte se nato realizirajo

aneksi.

spodbujanje dolgoroanega

sodelovanja z gospodarskimi

druibami

delno realizilano v
2077

Spodbujanje vkljuievanja
raziskovalcev v mednarodna
zdruienja, strateSka partnerstva in
povezave

delno vkljuaeno v
program oera

{akcijskinatrt)
2018

Fakulteta se je zelo angalirala
prj vkljuaevanju v program

Pametne speciralizacije in

SRlPov.

PRENOS ZNANJA Najmanj en dogodek na leto realizirano v letu
2017

Sejem priloinosti, delavnice
proiektno delo, Predstavitve...

USTVAR,JALNE

RZAMERE ZA DELO IN

STUDTJ

Podpora obltudijskim dejavnostim delno realizirano v

letu 2017

lzvedena prenova knji;nice, v
2018 bodoitudentidobili
dodaten prostor 2a skuPinsko

delo

KAKOVOST -
Upravljanje kakovosti
za doseganje odliinosti
na vseh podrodjih

delovanja

Vkljueitev v repozitorij diplomskih

nalog UL

realizirano v letu
2016

INFORMATIZACUA -

zagotavljanje Pogoiev za

izv:i:nie deiavnosti

Itudija zamenljivosti obstojeie EDa opuEteno Zaradi previsoke cene in

izboljianje obstojeaega Paketa

KADROVSKI NA.RT IN

RMVO.J - zagotavljanje
pogojev za izvajanje
deiavnosti

Vkljudevanje mlajiih perspektivnih

kadrov v organe in odloaan.ie

delno realizirano v

2017

KOMUNICIRANJE Z

JAVNOSTMI

zagotavljanje PoSojev
za izvajanje dejavnosti

Dogodki v okviru Alumni kluba FS 
I

(povezovanje z gospodarstvom) 
I---- _---- _----_ -_--l

Dnevi stroinistva v Bistri I----__----____---___1
Poletna 50la stroiniStva------_---__--------l
Organizacija in udelelba na

n9.qi'?-,-"-qIf-!9-'tl9r9l'-c-ql'-. - --... - ---..
Udeleiba na seimih
Objavljanje dogodkov na spletni stranl

FS in FB FS

reelizkano v 2017

realizirano v 2017

realiziano v 2017

rcalizirano v 2O!7

realizirano v 2017

lzvedba promocijskih in poslovnih

9{rl ,--.:,----.
Studentski priroEnik za domaie in tuje

Studente

realizirano v 2017

delno realizirano v

2077

;-'i"jt;;;;;i
predloga

Aktivnostje preobseina in se bo

nadaljevala v 2017

!99'_9-p_ol9_iil9_9-g_e]y, !_s- _ _ _ _ _ _ _ _ _

zunanja zastava z logotipom Fs,

postavitev obveiievalne table ob

A!kereevi cesti

UPRAVUANJE S

STVARNIM
PREMOZENJEM.
zagotavljanje pogojev

za izvajanje dejavnosti

lzdelava projekta prenove strojnih

instalacii, zmanjianie prikljudne moti
daljinskega ogrevanja, zamenJava

toolotne oostaie

realizirano v 2017 Projekt je zakljuden. lzvedba ie
odvisna od mo:nosti Pridobiwe
zunanjih virov financiranja

lzdelava pro.iektne naloge,

urbanistieno arhitekturnega nateiaja

delno vkljuaeno v
proSram oera
(akcijski naart)
2018

Zakljudek se priiakuje v 2018

Prenova menze
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Na podroeju izobralevalne dejavnosti so uspeino izvedene aktivnosti, usmerjene v poveianje prehodnosti in

Stevila diplomantov. V ta namen so bili za Studente razpisani dodatni izpitni roki. S sistematiino promocijo ltudija

strojniltva po srednjih lolah in gimnazijah smo v zadnjih letih pridobili bolj kakovostne itudente. Rezultat

aktivnosti se je odrazil v prehodnosti v visjih letnikih, predvsem pa na drugi stopnji. Za pridobivanje kvalitetnejiih

Studentov je bila organizirana tudi poletna 5ola stro.inistva za osnovne in srednjeSolce.

Z aktivnim povezovan.iem med Fakulteto za strojniitvo in slovenskim gospodarstvom je bila doselena visoka

uspeinost FS pri prijavi na razpjsu SPS. Ohranja se odlidna zaposljivost diplomantov in poveiuje interes za

nadaljevanje Studija na visjih stopnjah.

poroiilo o kakovosti dela za leto 2017 so pripravile strokovne sluibe ob sodelovanju pristojnih prodekanov,

dekana, Komisije za kakovost in studentskim svetom. Poroiilo je obravnaval in spreiel Senat FS. Predstavljeno je

bilo tudi na Akademskem zboru.

4 STATISTIENI PODATKI

Kazalniki 2OL6l2OL7

.5!9vi 19 -ypil? I'i f -i!v-d-9!!9-u- - - -. . -. - - - - -. - -.

5!CyjleL,tlll, ypi:i']i[ 5l!J-qgI'-t-CY.. - - - - -. . ..

5levile.4ielqneltqY--. -- --- - --.. - --- --... -

itpvilo akreditiranih Studiiskih Drosramov

1._q99

'.4ti

.9.
I
9
0

itevilo razoisanih 5tudiiskih proeramov

Stevilo skuonih Studiiskih programov

<tevilo snorazumov o sodelovaniu ori pridobivaniu " dvoinih" diplom

ii"u;t" <traiislin oropramov. katerim ie potrebno podaljiati akreditacijo v letu n+1 I
t?
.q

270

40

UEitelii in sodelavci ter raziskovalci na izmenjavi (v Sloveniji)

Vijlglii i_q soqgl?ycl_ !9-r-J?!!:!-o-v-a-l-c-i-!?,F-T,g!j?-vi-(y-lyjLqD--
Stevilo raziskovalcev

oi"i"iipitli"rni Eu za raziskave in razvoj in drugih mednarodnih programih: vodenje /
L^^r.line.iia nartnerstvo

- -:::- ,-: :::: J. :- ! - - - -

5tevilo itudentov s posebnim statusom !7

5 PRILOGE

5.1 zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program visokega Solstva Republike Slovenije

zakon o zavodih

zakon o visokem iolstvu
Odlok o preoblikovanju 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 uslu:bencih - prvi del

Zakon o sistemu plai v javnem sektorju

zakon o varstvu osebnih Podatkov
zakon o knjiiniiarstvu
Kolektivna pogodba za negospodarstvo
zakon o priznavanju in vrednotenju izobraievanja

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobra:evanja

Statut UL

Pravila o organizaciji in delovanju Fakultete za stroiniitvo
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5.2 oddelki ilanice

AKADEMSKI 4OR

KA'IEDRE in PEO OE

03 Kared6 a €neEolsko slrcj.asivo

06 Kared.a z lehnologijo maiedalovKomisija z ocenje! ani€ kvalilete d€la

Kated€ z toololrc in o.d6no tehniko

T€hniano v zdri.v alna slurba

13 Kaied6 a toplotno in okoljsko tehniko

5.3 Predstavitev FS

Fakulteta za strojniltvo je ilanica univerze v Ljubljani, ki je z vei kot 50.ooo ltudenti tretja najveija univerza v EU'

zaaetek univerzitetnega pouka strojniswa poteka od ustanovitve univerze v Ljubljani v letu 1919' Na FS izvajamo

pedagosko, raziskovalno in strokovno delo na podroiju strojnistva ie ved kot 60 let, od tega od leta 1940 v lastni

zgradbi na Askereevi 6 v Ljubljani.

Pedago5ko,znanstvenoraziskovaInoinstrokovnodejavnostizvajamovokviru16pedagoikoraziskovaInihenot_
kated;r in v 35 laboratorijev, ki pokrivajo vse temel.ienje discipline s podrodja strojniitva'

Upravljanje FS poteka preko njenih organov, ki so dekan, senat, akademski zbor in Studentskisvet'

FS vodi, zastopa in predstavlia dekan. Fs ima prodekane za podroeja: prodekana za pedagosko dejavnost l stopnje,

prodekana za pedagosko dejavnost ll. In lll. stopnje in prodekana za znanstveno raziskovalno dejavnost in

mednarodno sodelovanje.

Delovanje Fs podpirajo organizacijske enote: tainiStvo, finanino raiunovodska sluiba, Studentski referat,

kadrovska sluiba, sluiba za mednarodno sodelovanje, tehniano vzdrievanie, knjiinica, radunski center in zaloiba'
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FS izvaja dodiplomske in podiplomske itudijske programe na podrodju strojniltva, kot redni Studij na lokacijah

Ljubljana in Novo mesto ter kot izredni Studij na lokacijah Ljubljana.

FS je imela u letu 2016/17 na prvostopenjskih ltudijskih programih vpisanih 1.093 Studentov in 257 v dodatnem

letu, 377 Studentov na ll. stopnjiter 82 studentov na lll. stopnji.

Pedagoiko in raziskovalno

uiiteljev, 80 asistentov, 45

strokovnih sluibah.

dejavnost je v letu 2017 po DM izvajalo 360 zaposlenih, od tega 47 visokoiolskih

tehniinih sodelavcev, LlL raziskovalcev, 32 mladih raziskovalcev in 45 delavcev v

Raziskovalno delo FS kot izobraievalno raziskovalne institucije se vrednoti z objavami, citati v revijah indeksiranih v

bazi sct, pridobljenimi projekti, MR-ji in patenti. v letu 2017 smo imeli 3.020 znanstvenih objav (wos), 15.643

citatov v 10 letnem obdobju, 230 projektov, 4 patente in 39 MR-jev'

FS izvaja svojo dejavnost v lastni zgradbi na lokaciji Askerieva 6 (13.430 m'; in 5e na treh najetih lokacijah na

goco5ilevi s (gsa tt1, J.tou" 12 {280 m'?) in Tehnololki park Brdo (220m'?)'

v letu 20L7 so zaposleni FS za svoje dosezke prejeli ltevilne nagrade in priznan.ia. Eden najvidnejiih doseikov le

prebojno raziskovanje prof. dr. Matevia Dularja, kateremu je Evropski raziskovalni svet (ERc) podelil financiranle za

projekt CABUM - Roziskove mehonizmov ob interokciidh kavitociiskih mehurtkov s kontominonti. To je tudi prvi

slovenski ERC projekt za utrjevanje samostojne raziskovalne kariere, ki so namenieni raziskovalcem v obdobju 7-12

let po prejemu doktorskega naziva

V Tednu Univerze v Ljubljani je bil med deset najodliinej5ih raziskovalnih dosezkov UL uvrsaen tudi doseiek

Fakultete za strojniitvo. Raziskovalci s Fakultete za strojniStvo in Nacionalnega initituta za biologijo so prvi na svetu

ookazali na mo:nost in aktivacije virusov s pomoijo hidrodinamske kavitacije - hitrega uparjanja in rekondenzacije

vode kot posledice nenadne lokalne spremembe tlaka.

5.4 Program 55 FS - ob5tudijska dejavnost

5tudentski svet FS je skupnost ltudentov FS, ki ie sestavljen iz predstavnikov posameznih letnikov. Primarna naloga

5tudentskega sveta je re5evati probleme, ki se pojavijo v posameznih letnikih tekom Studijskega leta.

predstavnik 55F5 sodelujejo tudi v Senatu fakultete in njegovih komisijah. Glavne aktivnosti so usmerjenje v

usklajevanje interesov med Fs in Studenti, prizadevanja za izboljsevanje materialnih pogojev, pomoei Studentom

in vkljudevanje Studentov v aktivnosti FS. studentski svet je preko ltudentskih mnenj podal mnenje itudentov o

kandidatih v habilitacijskem postopku, na svojih sejah razpravljal o problematiki itudentov in jo sproti s pomo'jo

vseh pedago!kih delavcev tudi uspeino razre5eval.

Menimo,dajesode|ovanjezvodstvomFSvse|ejnakorektniravniindaseproblemesprotireSujevduhudobrega
sodelovanja.

5.5 Pregled uresniievanja predlogov ukrepov iz poroiila 2017

V okviru predlaganih ukrepov iz poslovnega poroiila za 2017 so bili izvedeni ukrepi;

. priaetek izvajania posameznih predavanj v angle5iini,

. prenova knji:nice, menze, odprtje predavalnice ll/5 za Studente,

. izbol.i!anje raziskovalnih zmoinosti s sofinanciranjem nakupa raziskovalne opreme in povezovanJem

laboratorijev,
. intenzivirane aktivnosti komuniciranja z zunanjimi javnostmi'

V okviru predlaganih ukrepov iz poslovnega porodila za 2017 niso bili izvedeni ukrepi:

. poveianje Stevila tujih atudentov.

5.6 Samoevaluacija studijskih programov

v okviru izdelave poslovnega poroiila za 2017 so bila izdelana samoevaluacijska poroiila studijskih programov: l'

stopnje strojniitvo vs, L stopnja strojniltvo uN, ll. stopn.ie stro.iniStvo uN, ll. st. Tribos in lll. stopnia stroiniitvo uN'

poroaila so izdelale komisije za ustrezno stopnjo itudija skupaj s Komisijo za kakovost, sprejeta pa so bila na senatu Fs'

6 RACUNOVODSKO POROaILO za 2017

Priloga 2

V Ljubljani, 2O.2.2oI8 r/,hv

t-;
19/47

Prof, dr. Mitjan Kalin, dekan


