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1. UVOD

Ta dokument predstavlja letno poroiilo Univerze v Ljubljani, Fakultete za strojniStvo (FS) za leto 2016 in vsebuje
poslovno poroiilo z integriranim poroiilom o kakovosti in radunovodsko poroiilo. Podroija poslovanja so opisana
po posameznih poglavjih, kjer so najprej navedene posamezne aktivnosti podroija v obravnavanem letu in v
nadaljevanju vpliv teh aktivnosti na kakovost.

V letu 2016 so potekale kljuene aktivnosti FS na izobraievalnem, raziskovalnem in infrastrukturnem podroiju z

namenom izboljSanja pogojev za pedagosko in raziskovalno delo.

Med kljuinimi orodji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti smo uporabili redno letno itudentsko anketo o
pedagoikem delu, sestanke s Studenti predstavniki letnikov in s predstavniki Studentov v Senatu FS. Doseganje
ciljev poslovanja se spremlja preko kolegija dekana, Senata FS in njegovih komisij, kjer se obravnavajo in usklajujejo
potrebni ukrepi.

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

2. POSLANSWO IN VIZUA FS

Poslanstvo; Na Fakulteti za strojniitvo ustvarjamo, razlirjamo in prena5amo znanje, ki nasim studentom in
partnerjem na razvojno - raziskovalnem podroiju omogoda konkurendno vkljuievanje v mednarodno okolje.

vlziia: Postati najpomembnejia izobraievalno raziskovalna fakulteta z najvisjimi mednarodnimi izobraievalnimi in
raziskovalnimi standardi na podroeju strojnistva v Sloveniji, centralni in jugovzhodni Evropi, zaradi lesar bomo s

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

3. IZVEDENE DEJAVNOSTI V LETU 2016 S SAMOEVATUACUO

3.1 Po dejavnostih

3.1.1 lzobraievalna dejavnost

3.1,1.1 Prva stopnia z evaluacijo Studiiskih programov

Zanimanie za Studii, aktivnosti za predstaviwe Studira potencialnim Studentom, vpis. Tudi v letu 2016 smo na
obeh Studtskih programih l. stopnje (enota Ljubljana) vpisna mesta zapolnili ie v prvem prijavnem roku, nismo pa
razpisali mest za itudij v Novem mestu. FS je v letu 2016 tako kot v preteklih letih izvedla vei aktivnosti za
pridobitev prvii vpisanih kandidatov z bolj5im uinim uspehom. Profesorji, asistenti ter Studentje so dijakom z

obiskom po srednjih 5olah predstavljali studijske programe ter jim posredovali tudi vse ostale informacije iz

Studijskega podrodja. Dijakom smo predstavili Studijske programe ter informacije za vpis preko Informativnega dne
ter preko dogodka Informativa. Studentski referat je kandidatom preko spletne strani, elektronsko in telefonsko
nudil razlidne informaci.ie, svetovanje ter storitve. Bodoeim potencialnim kandidatom pa smo strojniStvo predstavili
tudi z dogodkom TehniSki dnevi gistra.

Prehodnost, napredovanje po programu, dokonaevanie Studiia, diplomanti
Prehodnost iz 1. v 2. letnik se je v 5.1. 2015/16 povedala na UNt Studiju l. stopnje in sicer za S,IZ%, na drugih
itudijskih programih pa se je zmanj5ala (MAG ll. stopnja; 3,6%, VSS t. stopnja; 1,6%).
Prehodnost iz 2. v 3. letnik se je zmanjiala na Univerzitetnem itudijskem programu l. stopnje (za 16,53%) ter na
Visokosolskem strokovnem Studijskem programu l. stopnje za 1,12%.
Fakulteta je vzpodbujala itudente k zakljuiku Studija tudi na starih itudijskih programih. V koledarskem letu 2016
je na vseh 5tudijskih programih Studij zakljutilo 775 diplomantov in sicer 73% diplomantov vei kot v prednoonem
koledarskem letu, predvsem na raiun zakljudevanja starih Studijskih programov.

lzvaranje in u.inki ukrepov za izboljSanje prehodnosti in drugih vidikov ltudiia. Tudi v tem letu smo za ltudente
prvih letnikov organizirali uvajalne teiaje iz SrednjeSolske matematike, Tehniske dokumentacije ter Opisne

Seometrije. Glede na ielje Studentov smo razpisali dodatne izpitne roke, z mentorji letnikov pa smo spremljali
uspesnost pri Studiju ter za Studente v ta namen organi2irali tudi sestanke.

Aktivne metode utenja in poufevania. Fakulteta za strojniStvo pri pedagoikem procesu uporablja aktivne metode
poueevanja, ki vzpodbujajo itudente k samostojnemu ueenju. Tudi v tem Etudijskem letu smo Studentom
omogoiali projektno delo v posameznih laboratori.iih ter sprotno tedensko spremljali opravljanje studijskih
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obveznosti - prisotnosti in uspe5nosti na vajah, domaiih nalogah ter preizkusih znanja. Zmanjiali smo Stevilo

Studentov na vajah, s iimer smo poveiali aktivno sodelovanje Studentov pri vajah ter s tem dvig kakovosti.

sodelovanie z okoljem. Fakulteta za strojnistvo je sodelovala 2 razlidnimi javnimi zavodi, raziskovalnimi instituti,
gospodarskimi druibami, razliinimi organizacijami kot tudi posameznimi strokovnjaki. Dogovore s podjetji, ki so bili

Studentom pripravljeni omogoiiti praktiano usposabljanje je fakulteta usklajevala preko koordinatorja praktiinega

usposabljanja. Na fakulteti so se organizirale predstavitve podjetij, ki so s svojim nastopom 5tudentom predstavile

svojo de.iavnost ter jih na ta nadin privabile v svoje okolje. Na teh predstavitvah ie fakulteta delodajalcem
predstavila tudi projekte, kijih opravljajo na5i studenti v posameznih laboratorijih.

IZOBRAZEVAINA DUAVNOST: 1. STOPNJA

3.1.1.2 Druga stopnia z evaluaciio Studijskih programov

5tudentje Magistrskega ltudijskega programa ll. stopnje Strojnistvo - Razvojno raziskovalni program so se aktivno

vkljudevali v delo na mednarodnih in domatih industrijskih projektih preko Magistrskega praktikuma in opravljanja

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

Studenti so v letu 2016 za ueinkovitejgi gtudij koristili tudi za to namenjene raeunalniike udilnice na FS. V letu 2016

so se udeleiili tudi raznih strokovnih ekskurzijv podjetjih

Interdisciplinarni Studijski programi, izbirnost, sodelovanje med llanicami. Studentje so imeli v letu 2016 v okviru

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

za izbirnost znotraj smeri oz. usmeritev ali izbirnost izven programa odloia veeje itevilo Studentov.

IZOBRAZEVATNA DUAVNOST: 2. STOPNJA

3.1.1.3 Tretia stopnla z evaluaciio Studiiskih programov

V 5.1. 2015/2016 se.ie v 1. letnik Doktorskega studijskega programa lll. stopnje vpisalo L8 studentov, v 2. letnik je

napredovalo 15 Studentov, v 3. letnik pa 14 Studentov. V koledarskem letu 2015 je Studij zakljuaila detrta

generacija doktorandov lll. stopnje (!tudij je zakljuiilo L9 kandidatov). Doktorski itudij po starem programu je

zakljuiilo 9 kandidatov. Teiave z izpolnjevanjem obveznosti so imeli predvsem Studenti, ki so zaposleni v delovnih

organizacijah, kjer je delo na nalogi lahko modno omejevano z rednim delom pri zaposlitvi. Praksa je pokazala, da

doktorski 5tudenti, ki prihajajo iz industrije pogosto z ve6 letno zakasnitvijo zakljuaijo itudij. lz teh ugotovitev sledi,

da vpisani ltudenti niso v enakem statusu, zato je neprimerno zahtevati enako stopnjo uspeinosti. To se dogaja

tudl v primerih, ko itudenti, ki prihajajo iz industrije, dela.io na temah iz oijega delovnega podroaja. Glede na star

podiplomski studijski program se na lll. stopnji za zunanjo izbirnost predmetov odloia vedno veije atevilo

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.

Kljudni premiki, prednosti in dobre prakse na podroiju Obrazlozitev voliva na kakovost

Nadaljevanje dela tutorjev itudentov Boljia prehodnost, laije vkljuievanje v Studijski proces

Dobro laboratorijsko delo v viSjih letnikih Boljie aplikativno znanje studentov

Prenos raziskovalnega dela na predavanja Seznanjanje z novimi raziskovalnimi spoznanji

Kljuine pomanjkljivosti, priloinosti za lzbolj3ave in izzivi Predlogi ukrepov za izboljiave

Velike skupine 5tudentov na vajah Prerazporeditev obstojeiih virov financiranja

Pridobiti boljse dijake lzboljsati javno podobo inienirja strojniitva

Premajhni prostori za vaje lzgradnja nove fakultete

Kljudni premiki, prednosti in dobre prakse na podrodju Obrazlolitev vpliva na kakovost

Laboratorijsko delo in stimulacija k aplikativnim

zakljuinim nalogam

Studenti vei iasa posvetijo strokovnemu delu in

napredku na poti v kariero, primarno v gospodarski

seKror.

Manjle skupine itudentov na vajah Kvalitetnejsi prenos znanja na Studente

KUuene pomanjkljivosti, priloznosti za izbougave in izzivi Predlogi ukrepov za izboljlave

Premalo finananih virov za vzdrievanje laboratorijev in

opreme za vaje

Trudimo se v preprieevanju po potrebah za nove
prostore, prizadevamo si za nadomestne vire
fin:n.irani^ lahoratoriiev
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IZOBRA'EVAINA DSAVNOST: 3. STOPNJA

Kljueni premiki, prednosti in dobre prakse na podroClu Obrazloiitev voliva na kakovost

Nova pravila dr. itudija za izboljianje kakovosti Kvalitetnejsa dr. dela, bolj kakovostni ilanki
Kljuine pomanjkljivosti, prilo:nosti za izbolilave in izzivi Predlogi ukrepov za izbolisave

Prekratek itudij za izvedbo pridakovanih obveznosti
Zmanjsati formalne obveznosti (izpiti, seminarji) na
minimum in poenostaviti postopke

Pomanjkanje financiranja raziskav na UL UL bi morala del sedanjega financiranja dlanic usmeriti -
kot obveznost dlanic - v raziskovalno delo:vsi, ki imajo
doktorande, bi npr. dobili delsredstev za opremo - ne
plade - iz osnovnega financiranja

Upad vpisanih Studentov Vzpostavitev sheme financiranja

3.1.1.4 Preilnii dodiplomski in podiplomski itudij

V letu 2016 smo za Studente starih Studijskih programov izvajali razliane oblike spodbujanja k zakljudku oz.
dokondanju itudija, obveSianje o rokih za dokonianje {razpis dodatnih izpitnih rokov...) ter jim omogoiili moinosti
prehodov iz starih v nove bolonjsko prenovljene programe. Na osnovi prepisov smo priznavali opravljene 5tudiiske
obveznosti. v l.l.20L6/!7 se za prehod v nov Studijski program ni odloiil nihie od 5tudentov, smo pa prejeli vei
kot 70 vlog predbolonjskih itudentov za priznavanje izpitov.

lzredni 5tudii in vseiivljenjsko izobraievanje. Na izredni itudij je bil v ltudijskem letu 2015/16 vpisan le 5e en
itudent in sicer v 3.letnik. 1. letnik se zaradi premajhnega zanimanja kandidatov za vpis v i.1.2015/16 ni izvajal.

IZOBRAZEVAI.NA DEJAVNOST;PREJSNJI DODIPTOMSKI IN PODIPIOMSKI STUDU

3.1.1.5 Internacionalizacija v izobraievalni deiavnosti

studijske izmenjave domaiih in tujih Studentov, praksa itudentov v tujlni
v okviru Erasmus+ Studijske izmenjave smo v letu 2016 imeli 29 tujih ltudentov iz EU (od tega 2 itudenta iz
Tureije). Prihod tujih itudentov se je v letu 2016 zmanjlal za 2 Studenta. Pozna se upad ltudentov iz Turiije zaradi
tamkajsnje politiine situacije. Za vse tuje studente se zahteva certifikat o znanju angleikega jezika (82). Kljub
dejstvu, da se predavanja izvajajo v slovenskem jeziku (ob individualni obravnavi Studentov v angleSkem jeziku) ie
vedno zaznavamo precejSnje zanimanje tujih Studentov za ltudij na FS. v prihodnjem letu (2016/17) se uvaja
zaeetna kvota predmetov (12), ki se bo predavala v angleikem jeziku.

Stevilo naiih Studentov na izmenjavi v tujini je 35, kar je za L2 Studentov vea kot v 5. letu 2014/15. Fakutteta bo
tudi v bodoae spodbujala naSe itudente ll. stopnje k intenzivnejii izmenjavi Studija v okviru programov Erasmus+ in
Ceepus. Prav tako se Studente FS na ll. stopnji motivira za 5tudij na TU MUnchen v okviru Likarjevega sklada.

lzmenjave zaposlenih
V letu 2016 so bile izvedene izmenjave mlaj5ih visokoSolskih uiiteljev v okviru projektov Erasmus+, ceepus in
bilateralnih sporazumov ter mladih raziskovalcev v okviru evropskih in bilateralnih projektov.

Drugimednarodni dogodki in kraiSe izmeniave, ki niso zaiete v kazalnikih mednarodne deiavnosti
Tudi v letu 2015 so se 5tudenti FS udeleiili zakljudne delavnice v okviru vei let trajajoiega mednarodnega prolerra
EGPR ter vsakoletnega mednarodnega tekmovanja Studentov Letalstva, ki ga organizira NASA v Zdruienih driavah.
Vpis tuiih itudentov za celotni Studii
Zanimanje tujih Studentov za vpis na vseh stopnjah Studija.je pribliino enako kot v lanskem Studijskem letu (letno
na itudijske programe 1., ll. in lll. stopnje Strojnistvo vpisemo od 40-50 tujih ltudentov). lzvajamo tudi Skupni
magistrski studijski program - Tribologija povriin in kontaktov Uoint European master in tribology of surfaces and
interfaces - TRlBos), ki se v celoti izvaja v anglelkem jeziku, v ltudijskem letu 2015/16 pa se je vanj vpisala tretja
generacija Studentov.

t(ljudni premiki, prednosti in dobre prakse na podrodju Obrazloiitev vpliva na kakovost
Omogoaanje prehodov iz starih v nove bolonjske
programe

Razpisana mesta po merilih za prehode

Kliuene pomanjkliivosti, priloinosti za izboljiave in izzivi Predlogi ukrepov za izboljiave
Uspesno zakljuaevanje starih 5tudijskih programov Vzpodbujanje kandidatov k zakljuiku ltudija
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lzvajanie ukrepov za poveievanje internacionalizacije in mobilnosti ter njihovi uiinki

V Studijskem letu 2015/16 smo pripravili gradiva v angle5kem jeziku za dva sklopa predmetov na dveh Studijskih
smereh (6 + 6).

lzvalanje predmetov (tudi) v tujem jeziku oziroma drugih utnih enot (tudi) v tujem leziku

V okviru programa Erasmus+ so bila poskusno izvajana predavanja pri dveh predmetih na ll. stopnji ltudija. Sklop
12 predmetov na je pripravljen za naslednje 5.1.2016/17.

Priznavanje v tuiini opravlienih ltudijskih obveznosti
Naiim itudentom po povratku iz izmenjav v okviru programov Erasmus+ in Ceepus aiurno priznavamo v tujini
opravljene obveznosti, ki so bile v naprej dogovorjene.

Sodelovanie med ilanico in univerzltetnimi sluibami na tem podrofju
Sodelovanje s Sluibo za mednarodno sodelovanje UL je tudi v tem Studijskem letu bilo korektno, udinkovito in
zanesljivo.

IZOBRAZEVATNA DUAVNOST: INTERNACIONAI.IZACIJA V IZOBRAZEVATNI DE.IAVNOSTI

3.1.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost

Fakulteta za strojniitvo izpolnjuje svoje druibeno poslanstvo tudi na znanstveno raziskovalnem in razvojno-
aplikativnem podroeju. Njena prioritetna naloga je zagotavljanje visoke stopnje znanstvene odlienosti ter tekoi
prenos novih raziskovalnih spoznanj v industri.isko okolje.

Raziskovalna dejavnost se odvija v okviru laboratorijev, ki celovito skrbijo za razliina podroija v vseh Stirih smereh:
konstruiranje in gradnja strojev, energetsko in procesno strojni5tvo, proizvodno strojnistvo ter mehatronika.
Fakulteta za strojnistvo sodi med fakultete, ki na raziskovalno razvojnem podrodju zelo tesno sodelujejo z

gospodarstvom, kar odlodilno vpliva tudi na raziskovalno delo fakultete. Fakulteta je kljub zaostrenim pogojem v

gospodarstvu in zmanjianju sredstev, kijih podjetja namenjaio za raziskave in razvoj, uspela obdriati sodelovanje
z industrijo. Poleg tega je fakulteta okrepila povezovanje s podjetji tudi na podroeju skupnega prijavljanja na javne

razpise tako domaie 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 tretje leto
zapored organizirala poletno iolo namenjeno dijakom in uiiteljem srednjih 5ol.

Raziskovalno delo je temeljna osnova za sodobno in kakovostno pedagolko delo, zato se vsi ufitelji intenzivno
ukvarjajo z raziskovalnim delom. Na to kaZejo tako bibliografski podatki kot tudi Stevilo raziskovalnih projektov in
razvojno aplikativnih nalog za gospodarstvo. Znanje pridobljeno iz raziskovalno razvojnih nalog je tako
posredovano Studentom preko pedagoskega dela kot tudi z udeleibami na mednarodnih in domadih konferencah
in simpozijih. V letu 2016 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 boljie in kakovostnejie
raziskovalno delo tako raziskovalcem kot tudi Studentom.

Vee laboratorijev na Fakulteti za strojniStvo je sestavni del interdisciplinarnih raziskovalnih centrov, ki sodelu.iejo v

interdisciplinarnih programih. Tako sodelujemo s fakultetami, inltituti in ostalimi raziskovalnimi organizacijami s

podroija medicine, elektrotehnike, kemije, raiunalniltva, gradbeniStva itd. Pomemben projekt, ki smo se mu v letu
2016 prikljudili je Strategija pametne specializacije. Pametna specializacija predstavlja platformo za osredotodenje
razvojnih vlaganj na podroaja, kjer ima SlovenUa 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 lestih konzorcijih SPS.

Pomembna pridobitev je najmodnejsi superradunalnik v slovenskem univerzitetnem okolju, ki smoga poimenovali

s kratico HPC (High Performance Computing) in smo ga v letu 20L6 nadgradili. To se kaie v njegovi vse vedji

Kliudni premiki, prednosti in dobre prakse na podroEiu Obrazloiitev voliva na kakovost

Elektronska prijava Odprava papirologije

Predavania za tuie Studente v ansleikem ieziku ViSii nivo prenosa znania

Stevilo bilateralnih sporazumov o sodelovanju s tujimi
visoko5olskimi instituciiami se ie poveialo

lzmenjava izkusenj, in prenos dobrih praks. Veiji izbor
mo:nosti za naie itudente

Kliudne pomanikliivosti, priloinosti za izboli5ave in izzivi Predlogi ukrepov za izboljSave

Enakomerna porazdelitev predavanj v angle!kem jeziku

oo semestrih
Porazdelitev predmetov vseh smeri na oba semestra

Preveliko itevilo baz Dodatkov o Studentih na izmeniavi Enotnost baz
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uporabi pri projektih z industrijskimi partnerji in pri raziskovalnih projektih 7. okvirnega programa in Obzorja
2000. Poleg tega pa je HPC pomemben vezni ilen z ostalimi raziskovalnimi organizacijami in sodelovanju na

interdisciplinarnih projektih. Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojniitvo kot ilanica sodeluje v Zdruienju za

napredno radunalniltvo v Evropi PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe). V okviru tega
zdruienja vsako leto izvedemo poletno delavnico visoko-zmogljivega raiunalniitva za bodoie Studente
naravoslovnih ved, s katero predstavimo moinosti, ki jih omogoaa HPC. Dijaki in osnovnoiolci se pod vodstvom
mentorjev seznanjajo z uporabo HPC v znanosti in tehniki s praktiinimivajami na superraaunalniku HPCFS.

Stevilo mednarodnih raziskovalnih Droiektov v Ieti 2011 do 2016:

Pomemben kriterij kakovosti znanstveno raziskovalnega dela sta obseg raziskovalne produkcije in mednarodno
odmevnost znanstveno raziskovalne produkcije. V letu 2016 je bilo Stevilo mednarodnih objav nekoliko veaje in
njihova odmevnost (citiranost) je porasla, kar je razvidno iz spodnje preglednice.

Kazalci Stevila objav in citiranostiv 2011 - 2016:

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

Stevilo trinih projektov v 2011 - 2016:

Stevilo projektov z gospodarstvom se je po lanskem letu spet nekoliko okrepilo, kar je razvidno tako v Stevilu
projektov, kakor tudi po prihodkih iz trinih virov.

RAZISKOVATNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

Program 20ll 2012 2013 2014 2015 20t6
Obzorje 2020 1 3 5
6. okvirni procram r 7 7 1 0 0
7. okvirni program 12 9 7

Program za konkur. in inovac. 3 0 0
ESRR 7 7 1 0 6
ERA-NET 5 'J, 0 0
Life+ r I 0 0 0 1

Erasmus + 0 0 0 ') 2 3

Program za vseiivlien jsko 5 8 11 6 3 3

EU vesoliska asenciia (PECS) 7 1 7 L 1 1

Eureka 77 13 8 0
cosr 3 5 4 4 6
Ostalo 0 1 2 2 6

Skupaj 42 55 49 31 2t 33

Stevilo v letu ?OLL 20t2 zut5 2014 2015 2015
St. raziskovalcev 246 246 254 236 234 2>t
5t. obiav - Tip 1.01 t64 169 200 L67
5t. citatov v obdobiu 10 let 8.946 8.440 8.872 11.s99 12.332

Stevilo v letu 2077 2012 2013 20L4 201s 2076
Trini proiekti z sosDodarstvom 158 181 172 143 L75

Kljueni premiki, prednosti in dobre prakse na podrodiu Obrazlolitev vpliva na kakovost
Financiranie raziskovalne opreme - razpis ARRS Paket
16 za nakup raziskovalne opreme

Razpis ARRS za sofinanciranje nakupa opreme je
pripomogel k zamenjavi dotraiane in nakupu nove
opreme, kije v raziskovanju nujni pogoj za doseganje
rezultatov ter konkuriranje v najrazlienej5ih programih
in razoisih.

ARRS- sprememba pravilnika in metodologije delovanja
Agencije za raziskovalno dejavnost Slovenije.

Sprememba pravilnika pribliiuje ocenjevanje
dodeljevanja programov in projektov H2020 in ERC

programom in zmanisuie pomen koeficientov.
Strategija pametne specializacije Intenzivno sodelovanie med fakulteto in gospodarskimi
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druibami v strategiji pametne specializacije. Prena5anje

odlidne znanostiv prakso in sodobnih industrijskih
trendov v fakultetno okolie.

Kliuine pomanikliivosti, prilo:nosti za izbolisave in izzivi Predloci ukrepov za izboljiave
lzloaitev JRO iz mednarodnih programov pod okriljem
MGRT (EureKa, ERA NET, ESA... }

Ponovna enakopravna vkljuaitev IRO v omenjene
programe za zagotavljanje uspeinega in udinkovitega
sodelovania v trikotniku znania.

Financiranje mednarodnih projektov: aasovni razmik

med nastalimi in poravnanimi stroSki ter refundacijo bi

utegnila vplivati na likvidnost JRO. Nacionalna
zakonodaja naj sledi pravno finandnim poenostavitvam

Evropske komisije v primeru OP OBZORJE 2020.

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

prejemki iim krajsi,2. natandno planiranje stroikov,
3. natanino vsebinsko in finandno poroianje z vsemi
prilogami lahko prihrani dodaten zamik izpladil,

4. spremembe zakonodaje, ki odpravljajo diskrepance
med nacionalno in evropsko zakonodaio

Stabilna znanstvena - ra2iskovalna politika v Rs -
pogoste spremembe onemogoeajo planiranje
prihodniih projektov

Znanstveno raziskovalno podrodje sledi strateikim
dokumentom, kiso neodvisni od politik.

3.L3 UmetniSka dejavnost

FS v okviru registrirane dejavnosti ne izvaja umetniSkih vsebin.

3.1.4 Prenos in uporaba znanja - tretja dimenzija univerze

FS izvaja delavnice, izobraievanja in Sole za dodatno usposabljanje in pridobivanje aktualnih znanj v dogovori s

posameznimi industrijskimi partnerji. Prenos znanja poteka tudi v okviru zakljudnih nalog na 2. in 3. stopn.ii v

sodelovanju z industrijskimi partnerji. Prenosi eksplicitnih oblik znanja potekajo v okviru industrijskih projektov

opredeljenih v poglavju 3.1.2.

PRENOS IN UPORABA ZNANJA - TREIJA DIMENZUA

3.1.5 Ustvarialne razmere za delo in studij

FS si prizadeva v izobraievalnem procesu Studente iim bolj usposobiti tudi za eim hitrejSo vkl.iuditev na trg dela,

zato na ll. stopnji zagotavlja veliko radunalnisko udilnico s primerno programsko opremo in delovna mesta po

posameznih laboratorijih, kjer imajo Studenti moinost izbirati tudi zakljuine naloge na industrijskih projektih, kar
jim omogoia tudi spoznavanje potencialnih bododih delodajalcev. Vsem itudentom so namen.ieni 5e radunalniki v

knji:nici in Dvorisdni zgradbi.

USWARJAINE RAZMERE ZA DEtO IN STUDIJ

Kliuini premiki, prednosti in dobre prakse na podrodiu obrazloiitev vDliva na kakovost

Aktivno vkljuievanje ltudentov magistrskega in

doktorskega Studija v razvojno in raziskovalno delo v
industriii

Prenos teoretienega znanja v prakso, pridobitev
praktiinih znanj in izkuSenj itudentov ter kompetenc
diplomantov vseh stopeni

lzvajanje seminarjev in strokovnih delavnic za itudente
in Dartnerie iz gospodarstva

lzmenjava znanja in Siritev kompetenc itudentov kot
tudi sodelujoEih iz gospodarstva

Kliuine pomanikljivosti, priloinostiza izboljgave in izzivi Predlogi ukrepov za izbolisave

Uvajanje 5e vei praktiinega dela itudentov pri

strokovnih predmetih, ogledi uspesnih podjetij v
sloveniii in tujini

Nadrtovanje ogledov uspeinih podjetij in vkljudevanje
priznanih strokovnjakov iz teh pod.ietijv 5tudijski proces

omosoia boliSo povezavo med teoriio in prakso

Kliuini premiki, prednosti in dobre prakse na podroEiu Obrazlolitev vDliva na kakovost
Posodobitev opreme v raiunalniSki uiilnici za vse

itudente magistrskega itudija
Bolj uiinkovito in organizirano delo Studentov.

Vzpodbujanje dela itudentov v laboratorijih Pridobivanje novih znanj, izkuienj in kompetenc na

podroiju raziskovanja, meritev, eksperimentiranja...

Kljuene pomanikliivosti, prlloZnosti za izboliSave in izzivi Predloci ukrepov za izboljiave
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Preveliko Stevilo itudentov v skupini na laboratorijskih
vaiah pri nekaterih predmetih

Poveianje kapacitet v kritiinih laboratorijih ali
zmanjsanje Stevila itudentov na skupino

3.1.5,1Ob5tudijska in interesna deiavnost, storitve za Studente

Informacije o zaposlitvenih moinostih itudentov so se posredovale preko spletne strani Kariernega centra
Univerze v Ljubljani, ki deluje v okviru FS in prek tedenskih noviik, ki jih KC Ut posreduje na vse e-naslove
studentov naroinikov. Tudi z objavami zaposlitvenih moinosti na Facebook strani Fakultete za strojniStvo smo
dosegli zelo velik doseg ogledov, kar pomeni, da so objave udinkovite in doseiejo ciljne naslovnike.

V okviru Kariernih centrov so bile organizirane delavnice za itudente z namenom pridobivanja novih kompetenc v
povezavi z iskanjem prve zaposlitve na trgu dela. Kljutna delavnica je bila Pisna predstavitev delodajalcu, kjer so
usvojili znanja o pripravi in pisanju iivljenjepisa. Potekali sta 5e 2 aktivni pripravl.ialni delavnici za Sejem priloinosti
(33 Studentov). Poleg delavnic in seminarjev so bila izvedena tudi Stevilna individualna karierna svetovanja. V
sodelovanju Fakultete, itudentskega sveta in kariernih centrov je bil izveden dogodek Sejem priloinosti, na
katerem se je predstavilo 10 slovenskih podjetij. 5tudenti so se med drugim imeli priloinost preizkusititudi v hitrih,
5 minutnih razgovorih (58 Studentov). Tako so lahko vadili razgovore s pravimi kadrovniki in imeli moinost
navezovanja stikov z delodajalci glede morebitnih praks, poditniikega dela, Studentskega dela ipd. Podjetja delajo
nabor kadra tudi preko raziskovalnega sodelovanja s FS, kjer itudentje izvajajo praktitno delo v samih podjetjih.

Studentom je na fakulteti omogoien tudi pester sportno-rekreativni program tako v skupinskih kot tudi
posameznih Sportnih disciplinah. Za Studente je bil v mesecu februarju organiziran tudi 5-dnevni smuiarski teiaj za
zaietnike in nadaljevalce v Kranjski Gori.

Studenti imajo veliko moinosti, da se v dasu ltudija vkljuiijo v 5tudentske projekte (gradnja formule, gradnja
brezpilotnega letala, gradnja awonomne jadrnice) in industrijske projekte v sklopu laboratorijev in s tem pridobijo
dodatne praktiine izkuinje.

Svetovanie in pomoa studentom s posebnimi potrebami: Referat za Studentske zadeve je Studente, ki so ieleli
uveljaviti posebne potrebe, seznanjalo s prilagoditvami v okviru predavanj, vaj, seminarjev, prakse ter
laboratorijskega dela.Studentom smo omogoaili razliine prilagoditve pri ltudiju kot so: prilagoditve pri naiinu
opravljania obveznosti, prilagoditve pri dasovnih rokih za opravljanje obveznosti ter prilagoditve pri oblikah in
naainih posredovanja pisnih izdelkov.

Razliine oblike tutorstva na ilanici (Studentsko in uaitellsko tutorstvo), nove oblike tutorstva, uiinek tutorstva
na itudii: Tutorstvo .ie bilo v letu 20t5/2oI6 eno izmed kljudnih vzvodov pomoti ltudentov pri 5tudi.iu. studentom
se.ie nudilo predmetno in uvaialno tutorstvo, kot tudi tutorstvo za posebne potrebe in tuje studente.

Delovanie Studentskih svetov, sodelovanie z vodstvom, predlogi, iniciativei Studentski svet Fakultete za
strojniatvo je skupnost ltudentov FS, ki je sestavljen iz predstavnikov posameznih letnikov. Primarna naloga
studentskega sveta je reievati probleme, ki se pojavijo v posameznih letnikih tekom Studijskega leta. V letu 2016 je
5s deloval v polni postavi, vkljudeval je predstavnike iz vseh letnikov itudija. Predstavniki ISFS sodelujejo tudi v
senatu fakultete in njegovih komisijah. Glavne aktivnosti so usmerjen.ie v usklajevanje interesov med FS in
Studenti, prizadevanja za izboljievanje materialnih pogojev, pomoii Studentom in vkljudevanje ltudentov v
aktivnosti FS. Predstavniki so aktivno sodelovali tudi v Studentskem svetu Univerze v Ljubljani, Senatu UL in
njegovih komisijah.

Interesna dejavnost Studentov: Studentski svet je v letu 201.6 podpiral strokovne ekskurzUe in iportna dogajanja s

sodelovanjem Studentske organizacije Strojnik.si ter Druitva doktorskih itudentov strojnistva (DDSS). Med drugim
je podprl ved strokovnih ekskurzij in s Sportnim drultvom FS podprl udeleibo Studentih in zaposlenih na
Studentskem teku na grad v mesecu maju (preko 100 udeleiencev s FS). Podprl je tudi udele;bo letalcev na
tekmovanju v Ameriki na tekmovanju DBF, formulo Student in MaSinijado.

OBsTUDUSKA IN INTERESNA DEJAVNosT, SToRITVE zA STUDENTE
Kljudni premiki, prednosti in dobre prakse na podroaiu Obrazloiitev vpliva na kakovost
Dodatni praktidni seminarji Boljse razumevanje teoretidnih vsebin

Obiski bodoiih delodajalcev Boljsa zaposljivost

Sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih Pridobjvanje mednarodnih izkuienj
Kljuine pomanjkljivosti, priloinosti za izboljiave in izzivi Predlogi ukrepov za izbolj5ave

Usklajevanje obveznosti na nivoju letnika Usklajevanje med predstavniki itudentov, mentorji in
orodekani
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3.1.5.2 Knjiiniina in zaloinilka dejavnost

Knjiiniini fond. Celotna knjiiniina zbirka je na dan 31.L2.20L6 zna5ala 61.422 enot gradiva.

Prirast enot gradiva. Fond knjiZnice se je v letu 2016 povedal za 1.225 enot, g. 7.772 enot knjiZnega in 53 enot
neknjiinega gradiva.

Uporabniki knjiinice. V letu 2016 je bilo v knjiinico FS vpisanih 1.897 dlanov. Od vseh vpisanih je kar 78% ilanov iz

Fakultete za strojniStvo. Kn.iiinico so v veiini obiskovali itudentje in zaposleni FS.

Prispevek v bazo COBIB.SI do 31.12. 2016 je bil naslednji:
vnos - prispevek 2.870 zapisov
prevzeto iz COB|E.S| 142 zapisov

skupni prispevek v CoBlB.Sl 56.962 zapisov

v lokalni bazi 71.623 bibliografskih zapisov

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

Kniiinitno poslovanie.

Delo v knjiinicije skozivse leto potekalo nemoteno in brez veijih posebnosti.

Usposablianje uporabnikov. V mesecu novembru 2016 smo izvedli dve organizirani skupinski izobraievanji za

itudente prvih letnikov. Udeleiilo se jih je 330 Studentov. Obsegali sta poizvedovanje po sistemu COBISS/OPAC in

portalu DiKUL ter osnovne informacije o organizacijski shemi in poslovanju knji;nice. lzobraievanji sta imeli

vsebinsko veeji poudarek na samostojnem poizvedovanju po sistemu COBISS/OPAC in organizacijski shemi

knjiinice, ker so te vsebine veainoma zajemala individualna usposabljanja v preteklih letih. lzvajali sta se v okviru

posameznih predmetov.
poleg organiziranih izobra:evanj uporabnikov so v letu 2016 potekala tudi individualna usposabljania uporabnikov.

Obsegala so uvajanje uporabnikov v knji:nico, spoznavanje storitev, uporabo sistema Moja knjiinica, samostojno

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

Poglobl.ieni brezplaini teiaji so se tako kot vsako leto izvajali v Narodni in univerzitetni knjiinici.

zalo;ni5ka deravnost
V letu 20j.6 jeZalo;ba FS izdala 6 uabenikov. Skupen obsegizdanih deljeznasal 1..049 strani, vskupni nakladi

L.450 izvodov.

l'.la dan 31.12.2016 jebilovZaloibi FSnazalogi 55 razliinih naslovov uibenikov, skupno 8.647 izvodov.

prodaia uibenikov zaloibe FS. V iitalnici knjiinice je skozi vse leto, poleg izposoje uibenikov, nemoteno potekala

tudi prodaja oz. nakup Studijskih utbenikov. Uibeniki za prodajo so se, kot vsa prejinia leta, oglaSevali preko

spletne strani knjiinice

Avtol Naslov utbenika Stevilo
stranl

3t. izvodov /Nova izdaia

- Ponatis

Hodevar, Dular Diaenostika v okoljskem strojniitvu 150 str. 150 izv./1. lzd.

Novak... et al. Tehniska matematika 2 181str. 350 izv./1. izd.

Novak ... et al. Matematika 2 171 str. 350 izv. / 1. lzd.

Kampui, Kuzman Priporoiila preoblikovanja lV, 78 str. 3oo izv./2. lzd.

Podriai zbirka resenih nalog ... L83 str. 75o izv./7.lzd, 2. natis

Duhovnik, Demiar, Dresar Modeliranie z znaiilkami SW vI,276 str. 150 izv. /1. ponatis

KljuEni premiki, prednosti in dobre prakse na podroaju
(npr. tri)

Obrazlotitev vpliva na kakovost

Katalogizacija in inventarizaci.ia zakljuinih del starejiega

datuma izida

V COBlss dodanih 708 zakljudnih del starejiega
datuma izida in so ie na voljo za iitalniSko izposojo.

Posodobitev spletne strani knjiinice in zaloibe Posodobl.iene spletne strani dajejo uporabnikom
relevantneiSe informacije.

Povezava Vls in coBlSs Studenti bolj vestno vraiajo izposojeno gradivo,

sproti poravnavaio teriatve in posledilno dobijo manj

KNJIZNIENA DE'AVNOST iN ZALOZNISKA DEJAVNOST
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opomrnov.

Kljulne pomanikljivosti, priloinosti za izboljiave in izzivi na
podrotju (npr. tri)

Predlogi ukrepov za izboljiave

Knjiinica ima premalo prostora za skupinsko in
individualno delo/udenie

Poiskati dodatne prostore za skupinsko in
individualno delo/ulenje Studentov.

V knjiinici primanjkuje osnovnega in dodatnega Studijskega
gradiva

Knjiinici dodeliti dodatna sredstva za nakup gradiva s
podroeja strojniStva in od zaposlenih dobiti nazaj
izposojeno/ nevrnjeno gradivo z oznako e (iitalnica)

Cca. 5e 7.000 enot neinventariziranega
arhivskega/zgodovinskega gradiva in zakljuinih del
starejiega datuma

Katalogizirati ie nevpisano gradivo in omogoditj
ditalnilko izposojo gradiva, ki ga nima nobena druga
knjiinica v Sloveniji.

Zapostavljeni sobici v medetaZi za skladi5ienje 5e

neinventariziranega arhivskega/zgodovinskega gradiva z

inventarnimi stevilkami do 10.000

Dve manj5i skladiSini enoti v medetaiije potrebno
prepleskati, police in arhivsko gradivo pa oiistiti.
Pridobiti od zaposlenih izposojeno arhivsko gradivo z

inventarno itevilko do 10.000.
Knjiinica nima prostega pristopa do gradiva Preseliti gradivo iz zaklenjenih omar v prostor in na

police, kjer bo moien prosti dostop do gradiva

3.1.5 Upravljanje kakovosti za doseganje odliinosti vseh podroiij delovanja

3.1.6.1 Delovanie sistema kakovosti

Osnova za delovanje sistema kakovosti predstavlja strategija UL in strategija FS ter uveljavljeni mehanizmi za
spremljanje dosegan.ia postavl.ienih cil.iev v okviru vodstva, senata in komisij senata s poudarkom na neodvisni
Komisiji za ocenjevanje kakovosti dela.

3.1.6.2 Mehanizmi za spremljanje in zagotavlianje kakovosti

Komisijo za ocenjevanje kakovosti dela Fs sestavljajo predstavniki smeri in usmeritev, predstavnik vodstva in
Studentov. lzhodiSia za obravnavo tematik pripravijo strokovne slu:be. Komisija podatke preveri in dopolni s
svojimi ugotovitvami in predlogi. Pri oblikovanju zakljudkov pa sodelujejo tudi predstavniki vodstva, Studentov in
predstavnik Fs v univerzitetni komisijiza kakovost. Predlogi komisije se predstavijo na senatu, ki na osnovidiskusije
sprejme ukrepe za odpravo pomanjkljivosti v poslovanju in izboljsevanje kakovosti. pri oblikovanju poroiila o
kakovosti ima moinost sodelovanja tudi iirii krog zaposlenih preko obravnave na akademskem zboru.

Studentska anketa predstavlja pomemben dejavnik pri zagotavljanju kakovosti poslovanja. Le ta se rzvaJa
elektronsko dvakrat letno, in sicer posebni del, ki se nanaia 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. Splo5ni del Studentske ankete se nanaia na pagoJe za
izvajanje pedagoikega procesa se uporablja za natrtovanje izboljlav, ki jih pripravlja vodstvo v okviru programa
dela in ukrepov pri rednih aktivnostih.

Ankete pomagajo pri pisanju mnenj o habilitacijah, pri demer dobro ter predvsem objektivno pokaiejo,
zadovolistvo/nezadovoljstvo s posameznimi pedagoskimi delavci. S pridobljenimi rezultati ima Studentski svet
moinost sooblikovati in izbolj5ati pedagoikim proces.

V a.l. 2015/16 se je Studentska anketa v okviru projekta KUL spremenila, tako da jo Student, ki redno napreduje za
das Studija izpolni le enkrat. zato je odstotek Studentov od vse populacije, ki so anketo izpolnili {33%) bistveno niiji
kot v predhodnem letu (77,6% vseh Studentov). Spremenjena je tudi vsebina ankete, zato le ta ni primertjiva s
predhodnimi leti. V splo5nem delu ankete so najbolje ocenjena podroija: odnos osebja v studentskem referatu,
informacije o Studijskem procesu, brezlidno omreije, dostop do Sportnih aktivnosti, obseg literature, spletna stran,
razpored predavanj in vaj. Naislabie ocenjena podroija so: odnos osebja v knjiinici, Studentske ekskurzije in izbirni
predmeti. Rezultate splo5nega dela in ankete po predmetih so obravnavale Komisija za dodiplomski Studij l. st.,
Komisija za magistrski itudije ll. st., Komisija za Kakovost in Studentski svet. s poroiili in predlogi izboljlav se je
seznanilsenat FS. Predlogi izboljlav pa se bodo izvajaliv okviru aktivnostiv 2017.

F5 spremlja diplomante preko: vkljuievanja v pedagoiko delo, kot strokovnjakov iz prakse ali habilitiranih zunanjih
izvajalcev ter vkljuievanja v znanstveno raziskovalno delo. Prav tako so vzpostavljene organizirane oblike
povezovanja ie zaposlenih diplomantov s posameznimi pedagoiko - raziskovanimi enotami na Fakulteti s ciljem
nadaljnjega izobraievanja in sodelovanja v razvojnih projektih gospodarstva. Sistemsko spremljamo zaposljivost
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diplomantov preko enotne ankete o zaposljivosti diplomantov izvedene preko UL. S studijem je povsem, dokaj in

deloma zadovoljnih 88% anketiranih diplomantov. za studij na fakulteti bi se ponovno odloiilo 82% sodelujoaih.
Pomembna ugotovitev ie, da je 86yo anketiranih diplomantov ie bilo zaposlenih preden so zakljutili 5tudij. Od

zaposlenih jih je 44% za nedoloden Eas. Predlogi diplomantov za izboljsanje pedagoskega procesa so usmerjeni v
izboljiano laboratorijsko opremo, izbol.j5anje prostorskih moinosti, vei Studentskih izmenjav, veEji delei
projektnega dela in reSevanje konkretnih industrijskih problemov.

3.1.5.3 zunanje evalvacije in akreditaciie

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 agencije ASIIN iz Nemdije, ki sodi med

najbolj pomembne institucije za zatotavljanje kakovosti 5tudijskih programov s podroija tehnike, raeunalniitva,

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 podeliena 5e prestiina krovna akreditacija EUR-ACEo, v

kater sklop spada tudi ASIIN akreditacija, ki povsem izenaauje diplomo Fakultete za strojnistvo UL z diplomami

drugih odliinih evropskih 3ol, kar dodatno prispeva k prepoznavnosti in uveljavljenosti podeljenih diplom v

mednarodnem orostoru.

UPRAVUANJE IN RAZVOJ KAKOVOSTI

3.1.7 Pogoji za izvajanje dejavnosti in podporna dejavnost

3.1.7.1 Upravljanie s swarnim premoieniem

Zaradi usmeritve, da bo Fakulteta za strojnistvo pridobila novo zgradbo, se je tudi v letu 2015 nadaljeval trend

zniievanja investicijskega vzdrievanja iz skupnih sredstev. V letu 2016 smo izvedli; zamenjavo dotrajanega

kurirskega vozila, nadgradili komunikacijsko oprema za 10 GB povezavo, posodobitev raiunalniike

opreme, nadrti in tehnoloSki projekt za pripravljalnico hrane, dopolnitev DllP, dopolnitev idejne zasnove,

zamenjava radiatorjev, montiranje plinske napeljave, generalno popravilo vhodnih vrat.

POGOJI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTT - UPMVUANJE S SWARNIM PREMOZENJEM

3.1.7.2 lnformaciiski sistem

V letu 2016 je bilo na podroiju informatizacije izvedeno: nakup komunikacijske opreme in postavitev 10GB

optidne povezave z omreijem na RCU UL, obnova starega backup streinika z novimi diski in ureditev
terciarnega backupa za FRS, nakup zunanjih diskov za backupe skupnih sluib, zamenjava zastarelih

radunalnikov z novejiim, ureditev backupa raEunalnikov FRS, KS in 5R na backup FS in posodobitev

internega omreija na 10G8.

Fakulteta za strojnistvo za podporo itudijskemu procesu uporabl.ja itudentski informacijski sistem VlS, preko

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

Kljuini premiki, prednosti in dobre prakse na podroiju Obrazlolitev vpliva na kakovost

Vpogled nosilcev predmetov v kakovost izvajanja
predmeta pri izva.ialcih

Vpogled nosilcev predmetov v rezultate studentske

ankete za izvajalce pri predmetu daje moznosti

vplivanja na kakovost izvedbe

Kliudne pomanjkliivosti, prilo:nosti za izboljgave in izzivi Predloci ukrepov za izboliiave

Kliuini premiki, prednosti in dobre prakse na podroaju obrazloiitev vpliva na kakovost

Priprava dokumentacije za pripravo hrane na lokaciji FS

Boljii standard za zaposlena in Studente, zmanjSanje

dasovnih izgub zaradi iskanja hrane v okolici

Kliulne pomanjkliivosti, priloinosti za i2boliSave in izzivi Predloci ukrepov za izboliSave

V planu IVD in investicij imamo vee pomembnih del, ki

bi bistveno izboljSala Studijske in raziskovalne delovne
pogoje z velikim poudarkom na varnosti in zdravju pri

delu Studentov in zaposlenih.

Postopna realizacija planiranih del
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nanasajo na Studijski proces. Preko informacijskega sistema se itudentje prijavljajo na kolokvije, izpitne roke,
izpolnjujejo Studentske ankete, dostopajo do razliinega gradiva ter imajo 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 je v preteklem letu za potrebe vodstva in drugih institucij izvedel vrsto analiz ter porodil, ki se
nanaSajo na 5tudijsko dejavnost. Vse podatke, potrebne za analize oz. pripravo poroiila smo pridobili iz
informacijskega sistema Vl5. Studentje preko informacijskega sistema izpolnjujejo tudi Studentske anKete,
pedagoski delavci pa imamo preko sistema V15 vpogled v svoje rezultate anket.

POGOJI ZA IZVAJANJE DUAVNOSTI- INFORMACIJSKI SISTEM

3.1.7.3 Kadrovski razvo,

cilji kadrovske politike so usmerieni v zmanjSevanje obremenitev pedagoskih delavcev na pedagoskem podrodju in
poveianju deleia na raziskovalnem. Razmerje mora smiselno voditi k kakovostnim laboratorijem v smislu
raziskovalnega dela. Uveden je biltudispremenjen nadin enotnega kadrovanja na UL.

POGOJI ZA IZVAJANJE DUAVNOSTI- KADROVSKI RAJZVOJ

3.1.7,4 lzvajanje nalog po pooblastilu

Fs ne izvaja nacionalno pomembnih nalog po pooblastilu Rs.

3.1,7.5 Zagotavlianje stikov z javnostmi

V letu 2016 smo celovito prenovili in posodobili slovensko in angle5ko spletno stran Fakultete za strojnistvo.
Aktualne novice so objavljene v slovensaini in angle5iini - s tem zagotavljamo informiranost zaposlenih in Sirie
javnosti o dogajanju in novostih na fakulteti. Redno tudi spremljamo pojavnost v medijih - v letu 201.6 smo se
najveakrat pojavili v tiskanih medijih. Vse objave so bile nevtralne, kar pomeni, da ni bilo nenaklonjenih objav.
Sklenili smo tudi letno pogodbo s podjetjem O-STA za objavo aktualnih novic. Aktivirali smo Facebook stran FS, kier
objavljamo informacije, ki so zanimive za 5tudente in Sir5o javnost.

V letu 20L6 smo okrepili prepoznavnost Fakultete za strojniStvo:

' v sodelovanju s itudenti ALUO smo pripravili nabor poslovnih daril, ki so oblikovno povezana s stroko.

' zasnovali smo pregledno poroailo o delu Fakultete za strojnistvo, ki ga bomo izdajali za vsako koledarsko teto
posebe.i.

. prenovili smo in na novo izdelali predstavitvene broiure o Fakulteti za strojnistvo.

' lzdali smo studentski priroanik, ki vsebuje koristne informacije za pomoi studentom brucem in ostalim
Studentom.

o vse vodje laboratorijev in skupne sluibe so prejele zastavice z logotipom fakultete, kar krepi povezanost in
pripadnost zaposlenih. Zastavice tudi sluiijo kot predstavitveno gradivo na sejmih, konferencah in ostalih
zasedanjih.

. prepoznavnost smo iirili z udeleibo na sejmih in dogodkih: udeleiba na Informativi 20L6, udele:ba na
Znanstivalu v okviru HiSe eksperimentov, udeleiba na Aleji fakultet v Cankarjevem domu v organizaciji Zavoda

Kljueni premiki, prednosti in dobre prakse na podroCju Obrazloiitev vpliva na kakovost
Nadgradnja komunikacijske opreme HitrejSi prenos podatkov in viSja produktivnost
Posodobitev spletne strani in prevod v angleikijezik lzboljSana podoba fakultete v iavnosti
Kljuine pomanjkljivosti, prilotnosti za izbolisave in izzivi Predlogi ukrepov za izbolj5ave

{ljueni premiki, prednosti in dobre prakse na podrotiu Obrazloiitev vpliva na kakovost
Uvedba spremenjenega nadina kadrovanja
visokoSolskih qiiteljev v skladu z navodili UL

Pre8lednejSi zaposlitveni postopki

Kljuine ponlanjkljivosti, prilolnosti za izboljlave in izzivi Predlogi ukrepov za izboljSave
Postopen prenos predavanj na mlaj5e sodelavce Enakomernejse obremeniwe posameznikov in veija

fleksibilnost inStituciie
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za tehniino kulturo slovenije, udele:ba na dogodku Pozdrav brucem, Udeleiba na sejmu IFAM in INTRONIKA

2076.
. :e tradicionalno smo organizirali Dneve stroiniSwa v Bistri ter izvedli Poletno Solo strojnistva - oba dogodka

potekata z namenom, da vzpodbudimo mlade za tehniSke poklice.

3.1.7.6 Vodenie in upravlianle ortanizacile

Vodenje in upravljanje organizacije poteka preko organov, komisij in na natin, kot je opredeljeno v Statutu UL in

Pravilih o organizaciji in delovaniu Fs.

3.1.8 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciliev

FS si je v letu 20L6 prizadevala izboljlati poslovanje na podroiju izobraievalne in razvojno raziskovalne dejavnosti

in organizacije svojega poslovanja na naslednjih podroijih.

NAERTOV iz Programa dela5TATU5 ANIH UKREPOV V 2015

PODROCJE
Stopnja (pri
izobraievaniu)

UKREP STATUS Dodatna obrazloiitev

IZOERAZEVALNA

OUAVNOST

1, STOPNJA ,zgradn.ja nove fakultete Vkljuaeno v program

dela (akcijski naart)

2077

lzboljsati javno podobo inienirja
strojniatva

Delno realizirano v

letu 2016
vzpostavitev sluibe za

odnose z javnostjo

Prerazporeditev obstojeaih virov
financiranja

Realizirano v letu
2016

2, STOPN.IA Prijavljanje na razpise za sofinanciranje
opreme in vkljuaevanje industrije pri

zagotavlja nju sredstev.

Realizirano v letu
2016

paket ARRS 16,

sofinancirranje iz trinih
yilgy_in_q'tlltiiq _ _ _ _ _ _ _ _

3. STOPNJA UL bj morala poveiati dele: financiranja
tehniinih fakultet zaradi narave dela oz.

opreme

Ostaja na ravni
preologa

Zmanjsati formalne obveznosti (izpiti,

seminar.ii) na minimum ali nii (npr. kot
ima Francija, UK,..)

Delno realizirano v

letu 2016

Vzpostavitev sheme financiranja v okvir-
UL

Realizirano v letu

Beipp- lt4Y,zI
INTERNACION

ALIZACUA

Priprava predavanj v ENG Delno realizirano v

letu 2016
Priprava predavanj v
ENG

STAR S,P. Vzpodbujanje kandidatov k aim
preiSniemu zakliuaku Studija.

Realizirano v letu
20J.6

RAZISKOVALNA

DEIAVNOST

f. izbor ustreznega programa, kjer.ie aas

med izdatki in prejemkiEim krajii,
2. natantno planiranje stroikov,
3. natanano vsebinsko in finandno
poroianje z vsemi prilogami lahko prihrani

dodaten zamik izplaEil,
4. spremembe zakonodaje, ki odpravljajo
diskrepance med nacionalno in evropsko
zakonodajo

Delno realizirano v

letu 2016

Objava predlogov sprememb pravilniko",
metodologijitd. pred samim sprejetjem - s

tem se omogoli, da se raziskovalci lahko

na spremembe ustrezno pripravijo.

Delno realizirano v
letu 2016

znanstveno raziskovalno podroije sledi

strateikim dokumentom, ki so neodvisr
od politik.

Ostaja na ravni
preoloBa

Prenos znanja Nairtovanje ogledov uspesnih podjetii in
vkljuievanje priznanih strokovnjakov iz

teh pod.ietij v ltudijski proces omogoaa
bolilo povezavo med teorijo in prakso.

Delno realizirano v
2076

Ustvarjalne
razmere

Obitudijska Dopolnitev informacij in drugaEna

organizacija le-teh na spletni strani

!d,_'l_,99_F_"_C9l9yltj _u_T9J.n_i!, ! _99 _ . . .

Realizirano v letu
2015 v okviru

_qle_'l9y9_: p Lgt_rlg _ _ _. -

L4178



uporabnlku omogoaal hitrejSo najdbo

rgLef e !!!irr irierte!Ljl
Usklajevanje predstavniki Studentov,
mentor in prodekan

strani

Realizirano v letu
2076

i"i"li-i iiii,-".-iiPregled in uskladitev obremenitev na
nivoju letnika

9-s-kl9q!9y -o,qy91'q.! ir_q rriygj y 
_! 9Ju !? _

Uporabniki knjitnice (Studentje)
potrebujejo prostor za skupne ltudijske
naloge

tu;6i";7;;;rav;l;jG;;;i;;t. -'

nabiralnika za vraiilo knjig

i;vfi;F-k;;;i-t;iti;itlilih -

laboratorijih.

q!!9pj_e_ 
Lz_v_e-qg!- _. -.

eitalnica v knjiinici je
premajhna.

Knjiinica V knjiinici ie premalo
mest/prostorov za

individualno/skupinsko
q9l9l9!9trg, 

_ - _ - - " _ _ _ _ _

KnjiZnlca ne potrebuje
vea nabiralnika za vraiilo
kniis.

knjigomatu ie

-qle-ll]!!!9: _ _ _ _ _. - -,-
Preteino realizirano
v 2016

lzvajanje swarno

tte_T_qiqliq____
informacijski

_st:!qT________-,
komuniciranje

Priprava dokumentacije za novo FS na k.o.
Brdo
Povefanje kapacitete povezave iz 1 na
lOGB

LJreditev in uskladitev tiskanih ter
elektronskih sporoail, publikaci j

lzvaia se projektna
naloga

lzvedeno v 2016

lzvedeno v 2017

Kljudni premiki, prednosti in dobre prakse na podrodiu ObrazloZitev vpliva na kakovost
Visoka uspelnost FS na projektih SpS lzbolj5ana fi nandna stabilnost poslovanja, intenzivnejle

Povezave z gospodarstvom
Razsiritev internetne povezave na lOGB Hitrejsi prenos podatkov
Vzpostavitev sluibe za odnose z javnostmi lzboljsana podoba fakultete v javnostih, uiinkovitejse

pridobivanje bolje motiviranih Studentov
Novi Studentski projekti: formula ltudent, avtonomna
jadrnica

lzboljiana zaposljivost !tudentov in podoba FS v
javnostih

Kljudne pomanjkljivosti, prilolnosti za izboljiave in izzivi Predlogi ukrepov za izboljsave
Neenakomerna porazdelitev obremenitev Postopno izenaievanje pedagoikih in raziskovalnih

obremenitev

Na podrodju izobraievalne dejavnosti so uspe5no izvedene aktivnosti, usmerjene v povedanje prehodnosti in
Stevila diplomantov. v ta namen so bili za ltudente razpisani dodatni izpitni roki. s sistematiino promocijo itudija
strojnistva po srednjih Solah in gimnazijah smo v zadnjih letih pridobili bolj kakovostne Studente. Rezultat
aktivnosti se je odrazil v prehodnosti v viijih letnikih, predvsem pa na drugi stopnji. Za pridobivanje kvalitetnejiih
studentov je bila organizirana tudi poletna iola strojniStva za osnovo in srednjeiolce. Z aktivnim povezovanJem
med Fakulteto za strojni5tvo in slovenskim gospodarstvom je bila doseiena visoka uspeinost Fs pri prijavi na
razpisu sPs. ohranja se odliana zaposljivost diplomantov in poveiuje interes za nadaljevanje itudija na visjih
stopnjah.

Poroiilo o kakovosti dela za leto 2016 so pripravile strokovne sluibe ob sodelovanju pristojnih prooeKanov,
dekana, KomisUe ?a kakovost in itudentskim svetom. poroiilo je obravnaval in spreiel senat Fs.

4 STATISTICNI PODATKI

UPRAVUANJE KAKOVOSTI ZA DOSEGANJE ODIIENOSTI NA VSEH PODROCJIH DEIOVANJA

)revro vDrsanrn studentov
t: - - :; - -.-'.:; - - - -.- .' _.: - :- - - :' - - - - - - -' - - - - _

>Ievllo Iu n vorsanrh studentov - 
1q9?

47

.. l-!,
6

Kazalniki

9!9_vj L9 _lttll l'_ ypl:g_'ti[ 
-i]!, 

q gl'lCy
Stevilo diolomantov
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qijlglii |,l.l sqq_elgycj_ _t9_r_t?ti:l_oy_a_l_cj,'19,U_a,t!,tt -1t_919V-e-liiil

Lfjlglii lJ.I sqq g!?ycj_ 
_tg_r_ t?]i:!9y,a-l-cj-'ti_E-T-eti?y!,(y,!y jL'tD

Stevilo raziskovalcev

Okvirni programi EU za raziskave in razvoj in drugih mednarodnih programih: voden.ie /
_ _l9,qtq i'r?9iiq,- p-a-4-'r9r9ly9

Stevilo Studentov s oosebn staluS0m

5 PRILOGE

5.1 Zakonske in druge pravne podlage

Nacionalni program visokega iolstva Republike Slovenije

Zakon o zavodih
zakon o visokem lolstvu
odlok o preoblikovanju UL

Uredba o javnem financiranju visokoSolskih in drugih zavodov

zakon o raiunovodstvu
Zakon o splolnem upravnem postopku

Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih

Zakon o delovnih razmerjih
zakon o javnih usluibencih - prvi del
zakon o sistemu plai vjavnem sekorju
zakon o varstvu osebnih podatkov

zakon o knjiiniaarstvu
Kolektivna pogodba za negospodarswo
Zakon o priznavaniu in vrednotenju izobraievanja

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraievanja

Statut UL

Pravila o organizaciji in delovanju Fakultete za strojniiwo

5.2 Katedre in laboratoriji

01 Katedra za sinergetiko
0101 Laboratorij za sinergetiko LASIN

02 (atedra za s$oine elemente in razvoina vrednotenla KSERV

0201 Laboratorij za stro.ine elemente LASEM

O2o2 Laboratorij za vrednotenje konstrukcij LAVEK

03 Katedra za energetsko stroiniStvo

0301 LaboratorijzatermoenergetikoLTE
0302 Laboratorij za motorje z notranjim izgorevanjem in elektromobilnost LICeM

0303 Laboratorlj za vodne in turbinske stroje LWS

04 Katedra za kibernetiko, mehatroniko in proizvodno inienirstvo
0401 Laboratorij za tehniino kibernetiko, obdelovalne sisteme in ratunalniiko tehnologijo LAKos

O4O2 Laboratorij za digitalne sisteme in elekrotehniko LDSE

0403 Laboratorij za procesno avtomatiko LPA

O4O4 Laboratorijza proizvodne sisteme in za pripravotervodenje proizvodnje LAPS

Ort05 Laboratorijza proizvodno kibernetiko in ekperimentalne metode MCE

05 Katedra za izdelovalne tehnologiie in sisteme

0501 Laboratorij za preoblikovanje tAP

o5o2 Laboratorij za alternativne tehnologije LAT

O5O3 Laboratorij za strego, montaio in pnevmatiko LASIM

06 Katedra za tehnolotiio materialov
0601 0S0l Laboratorij za preiskavo materialov LAPREMA

0602 Laboratorij za varjenje IAVAR

0603 Laboratorii za toplotno obdelavo LATo

07 l(atedra za toplotno in procesno tehniko
0701 Laboratorij za meritve v procesnem stroiniatvu LMPS

O7O2 Laboratorij za toplotno tehniko LTT

08 Katedra za mehaniko
0801 Laboratorij za nelinearno mehaniko LNM

0802 Laboratorij za numeriano modeliranje in simulacijo v mehaniki LNMS

0803 Laboratorij za dinamiko strojev in konstrukcij LADISK

09 (atedra za mehaniko polimerov in kompozitov
0901 Laboratorijzaeksperimentalnomehaniko
10 Katedra za optodinamiko in lasersko tehniko
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1001 Laboratorij za fotoniko in laserske sisteme FOLAS

1001 Laboratorij za lasersko tehniko LASTEH

11 Katedra za tribolotilo in sisteme y.drievania
1101 Laboratorij za tribologijo in povriinsko nanotehnologijo
7f02 Laboratorij za fluidno tehniko
12 lbtedra za dinamiko fluidov in termodinamlko
72OI Laboratorij za dinamiko fluidov in termodinamiko LFDT
13 Katedra za toplotno In okollsko tehniko
1301 Laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko ter klimatizaciio LOSK
1302 Laboratorijza hlajenje in daljinsko energetjko LAHDE
1303 Laboratorij za okoljske tehnologije v zgradbah LOTZ
14 Katedra za menediment obdelovalnih tehnolotii
LAOI Laboratorij za odrezavanje TABOD
15 Katedra ra konstruiranie in tranrportne sisteme XKTS
1501 LaboratorijzakonstruiranjeLECAD
1502 Laboratori za transponne naprave in sisteme ter nosilne strojne konstrukcije LASOK
16 Katedra za modeliranje v tehnik in medicini KMTM
1601 Laboratorij za modeli.anje elementov in konstrukci LAMEK
17 Katedra za delovne strore in tehniano akustiko (KDSTA)
1707 Laboratorij za energetske delovne stroje jn tehnidno akustiko LEOSTA
27 Oddelek za letalstvo
2101 Laboratorij za aeronawiko AEROL
22 Enota za dopolnilna znanja EDZ

Raziskovalna skuDina matematikov

5,3 Predstavitev FS

Fakulteta za strojniStvo je ilanica Univerze v Ljubljani, kije z vei kot 5O.OOO ltudenti tretja naiveija univerza v EU.

Zadetek univerzitetnega pouka strojniStva poteka od ustanovitve Univerze v Ljubljani v letu 1919. Na Fs rzvajamo
pedagoiko, raziskovalno in strokovno delo na podrotju strojnistva ie vei kot 60 let, od tega od leta 1940 v lastni
zgradbi na Aikerievi 6 v Ljubljani.

Pedagolko, znanstveno raziskovalno in strokovno dejavnost izvajamo v okviru u pedagoiko raziskovalntn enor -
kateder in v 35 laboratorijev, ki pokrivajo vse temerjenje disciprine s podrodja strojniltva.
upravljanje Fs poteka preko njenih organov, kiso dekan, senat, akademskizbor in itudentskisvet.
Fs vodi, zastopa in predstavlja dekan. FS ima prodekane za podrodja: prodekana za pedagoSko dejavnost l. stopnje,
prodekana za pedagosko dejavnost ll. In lll. stopnje in prodekana za znanstveno raziskovalno deiavnost in
mednarodno sodelovanje.

Delovanje Fs podpiraio organizacijske enote: tainistvo, finanino raiunovodska slulba, ltudentski referat,
kadrovska sluiba, slulba za mednarodno sodelovanje, tehniino vzdrievanje, knjiinica, raiunski center in zaloiba.
Fs izvaja dodiplomske in podiplomske studUske programe na podroiju strojnistva, kot redni Studij na lokacijah
Ljubljana in Novo mesto ter kot izredni Studij na lokacijah Ljubljana.

Fs je imela v letu 2015/16 na prvostopenjskih Studijskih programih vpisanih 1.307 studentov in 275 v dodatnem
letu,363 Studentov na ll. stopnjiter TL Studentov na lll. stopnji.
PedagoEko in raziskovalno dejavnost je v letu 2016 izvajalo 339 zaposlenih, od tega 46 visokosolskih uiiteljev, g1
asistentov, 43 tehniEnih sodelavcev, 94 raziskovalcev, 32 mladih raziskovalcev in 41. delavcev v strokovnih stuZbah.
Raziskovalno delo FS kot izobraievalno raziskovalne institucije se vrednoti z objavami, citati v revijah indeksiranih v
bazi SCl, pridobljenimi projekti, MR-.,i in patenti. V letu 2016 smo imeli 344 znanswenih objav (Wos), 12.332 citatov
v 10letnem obdobju, 252 projektov,4 patente in 35 MR-jev.

Fs izvaja svo.io dejavnost v lastni zgradbi na lokaciji Alkeraeva 6 (13.430 m'; in !e na treh najetih lokacijah na
Bogosiievi 8 (353 m';, Jamova 12 (280 m'?) in Tehnoloski park Brdo (496 mr).
V 2016 so zaposleni FS za svoje doseike prejeli itevilne nagrade in priznania in sicer; Rektorjevo nagrado za naj
inovacijo 2016 je prejel projekt Piezoelektridno deformabilno zrcalo, pri katerem je sodeloval raziskovalec Fs, Jaka
Priboiek.

' Raziskovalni doseiek prof. dr. Tomaia Katrainika z naslovom Inovativen termodinamski model za simulacijo
pogonskih sistemov vozil v realnem iasu je bil uvriien med 10 najodmevnejlih raziskovalnih doseikov univerze
v Ljubljani v letu 2016.

. Prof. dr. Janez Grum je prejelzlato plaketo UL.
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. lzr. prof. dr. Franci Puiavec je prejel sveiano listino za mladega visokosolskega uditelja in visokosolskega

sooetavca.

. Upokojeni profesor Fakultete za strojnistvo, prof. dr. Matija Tuma, je prejel plaketo Pro Universitate Labacensi.

5.4 Realizacija predlogov ukrepov iz Poslovnega poroaila 2016

V okviru predlaganih ukrepov iz poslovnega porotila za 2016 so bili izvedeni ukrepi:
. priietek priprav na izvajanie posameznih predavanj v angleSeini,

. izboljianje javne podobe inienirjev strojniStva,

. prijavljanje na razpise za sofinanciranje opreme in vkljuievanje industrije pri zagotavljanju sredstev,

. izboljsanje raziskovalnih zmoinosti s sofinanciranjem nakupa raziskovalne opreme in povezovanjem

laboratorijev,
. prerazporeditevobstojeeihvirovfinanciranja,
. zmanj5anje naklad tiska uibenikov,

V okviru predlaganih ukrepov iz poslovnega poroiila za 2016 niso biliizvedeni ukrepi:
. poveaanje dele:a financiranja tehniinih fakultet zaradi narave dela oz. opreme,
. poveianje kakovosti in Stevila doktorskih itudentov.

5.5 Analiza Studijskih programov
V okviru projekta KUL je ie bila izvedena analiza 5t. programov l. stopnje strojni5tvo VS in ll. stopnje strojniitvo. Smo-

evalvacija Studijskega programa l. st. strojni5tvo UN je bila izvedena v predhodnem letu.

5.6 Program 5s Fs - obituduska dejavnost
Studentski svet FS je skupnost Studentov FS, ki je sestavljen iz predstavnikov posameznih letnikov. Primarna naloga

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 Studenti, prizadevanja za izboljsevanje materialnih pogojev, pomoii Studentom

in vkljuievanje Studentov v aktivnosti F5. studentski svet je preko itudentskih mneni podal mnenje Studentov o

kandidatih v habilitacijskem postopku, na svojih sejah razpravljal o problematiki Studentov in jo sproti s pomoajo

vseh pedagoikih delavcev tudi uspeino razreSeval.

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

sodelovanja.

5.7 lzjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
Priloga 1

6 RAcUNOVODSKO POROcILO za 2016
Priloga 2

v Ljuhljani,27.2.2or7
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