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Pregledni vprašalnik za visokošolski zavod – priprava na »follow up« 

notranjo institucionalno evalvacijo 

 
 

Ime zavoda: Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru 

Naslov zavoda: Smetanova ulica 17 

Kontaktna oseba: 

 

Red. prof. dr. Tatjana Kreže 

Telefon: 02 220-7890 Faks: 02 220-7993 

E-naslov: tatjana.kreze@um.si 

Dislocirane enote zavoda: 

Center za izobraževanje in kulturo, Ljudska univerza Kranj 
Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj 
 
Tehnološki šolski center Nova Gorica 
Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica 
 
Šola za strojništvo Škofja Loka 
Podlubnik 1 b, 4220 Škofja Loka 
 
Dvojezična srednja šola Lendava 
Kolodvorska ulica 2e, 9220 Lendava 

 
 
 
Legenda: 
 
AD asistent z doktoratom 
AM asistent z magisterijem 
ARP aplikativni raziskovalni program 
AS asistent 
CRP ciljni raziskovalni projekt 
FTE full time equivalent (enakovrednost za poln delovni ali študijski čas) 
IKT informacijsko-komunikacijska tehnologija 
LdV Leonardo da Vinci 
MR mladi raziskovalec 
MRG mladi raziskovalec iz gospodarstva 
MVZT Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
PS programske skupine 
TRP temeljni raziskovalni projekt 
VZ visokošolski zavod 

 
 
Opredelitev pojmov in pojasnila: 
 
Visokošolski učitelji: docent, izredni profesor, redni profesor, v visokošolskih strokovnih programih pa 
še predavatelji in višji predavatelji (52. člen Zakona o visokem šolstvu (v nadaljevanju: ZVŠ)); mednje 
spada tudi lektor. 
 
Visokošolski sodelavci: asistent, bibliotekar, strokovni svetnik, višji strokovni sodelavec, strokovni 
sodelavec in učitelj veščin (54. člen ZVŠ). 
 
Znanstveni delavci: znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec in znanstveni svetnik (53. člen 
ZVŠ). 
 
Raziskovalci: fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno ali razvojno dejavnost (5. člen Zakona o 
raziskovalni in razvojni dejavnosti). 
 
Vsi zneski naj bodo zapisani v evrih.
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I. Strategija, organiziranost in vodenje zavoda, urejenost evidenc ter skrb za kakovost 
 

Trditev da/ne priloga/stran 

VZ ima poslanstvo in vizijo, s katerima izraža svoje izobraževalne in 
znanstveno-raziskovalne cilje. 

Da Poslanstvo, vizija 

Načini za uresničitev izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih 
ciljev so jasno določeni. 

Da Program dela UM 

Poslanstvo in vizija VZ sta dostopna javnosti. Da Poslanstvo, vizija 

VZ ima strateški načrt. Da Strateške usmeritve fakultete  

VZ izkazuje načrte in načine uresničevanja postavljenih ciljev. Da Statut UM 

Pristojnosti, naloge in dolžnosti vodstva, zaposlenih in študentov v 
organih upravljanja so razvidno opredeljene in vsi vpleteni so o tem 
obveščeni. 

Da Delo organov FS 

Vsi zaposleni in študenti ter organi VZ delujejo v skladu z 
relevantnimi splošnimi pravnimi akti. 

Da Predpisi UM in FS 

Zagotovljeno je aktivno sodelovanje visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in strokovnih sodelavcev pri sprejemanju 
odločitev, ki se nanašajo na izobraževanje, raziskovanje ter 
spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 

Da Statut UM in delo komisij Senata 
FS 

VZ izkazuje ustrezno organiziranost študentov in njihovo 
soodločanje v vseh svojih organih upravljanja. 

Da Sestava organov FS 

Zagotovljeno je aktivno sodelovanje študentov pri sprejemanju 
odločitev, ki vplivajo na izobraževanje in izboljševanje njegove 
kakovosti. 

Da Statut UM in sestava organov 
FS  

VZ ima urejene evidence o svoji dejavnosti. Da 
Katalog informacij javnega 

značaja  

Sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti VZ je primeren in 
učinkovit ter primerljiv v evropskem visokošolskem prostoru. 

Da Komisija za ocenjevanje 
kakovosti FS 

Sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti VZ obsega vse 
procese, ki so pomembni za kakovostno delovanje zavoda in 
izvajanje študijskih programov ter stalno izboljševanje kakovosti. 

Da Komisija za ocenjevanje 
kakovosti FS 

VZ za vsako leto izdela in objavi samoevalvacijsko poročilo. Da Samoevalvacijska poročila 

VZ stalno spremlja svoje delo, ugotovitve uporablja za izboljševanje 
svojih dejavnosti oziroma kakovosti. 

Da Samoevalvacijska poročila 

Z zagotavljanjem kakovosti VZ usmerja in razvija kulturo kakovosti. Da Komisija za ocenjevanje 
kakovosti FS 

 
Število vseh zaposlenih na VZ na dan 31. 12. 2013 in načrt novih zaposlitev v letu 2014 po tarifnih 
skupinah 

Stopnja: V. FTE VI. FTE VII. FTE VIII. FTE IX. FTE 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2013 13 13 11 11 68 61,5 8 8 102 99,2 

Število novih zaposlitev v letu 2014 0 -0,4 -1 -1 0 3,1 -2,5 -2,5 -0,2 6,6 

 
Število napredovanj v letu 2013 

Napredovanja* 
Visokošolski učitelji in 

sodelavci 
Znanstveni 

delavci 
Upravni in strokovno-

tehnični delavci 

Redna napredovanja na delovnem mestu / / / 

Izredna napredovanja na delovnem mestu / / / 

Povprečna mesečna vrednost napredovanja / /  

* v skladu z ZUJF v letu 2013 ni bilo napredovanj 

 

II. Izobraževanje – študijska dejavnost 
 

Trditev da/ne priloga/stran 

VZ izvaja več študijskih programov, ki vodijo k znanstvenim ali 
strokovnim naslovom v skladu s postavljenimi cilji ter učnimi 
dosežki. 

Da Študijski programi 

Študijski programi so primerljivi z domačimi in evropskimi 
visokošolskimi študijskimi programi. 

Da Študijski programi 

Študijski programi se izvajajo vsako leto. Da 
Razpis študijskih programov 

(dodiplomski študij in 
podiplomski študij) in Urniki 

http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=25
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=25
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=726
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/statut_um.aspx
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=22
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/Strani/default.aspx
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=292
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/statut_um.aspx
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=249
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=249
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=22
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/statut_um.aspx
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=22
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=22
http://www.fs.uni-mb.si/UserFiles/7/File/Katalog%20informacij%20javnega%20znacaja.pdf
http://www.fs.uni-mb.si/UserFiles/7/File/Katalog%20informacij%20javnega%20znacaja.pdf
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=855
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=855
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=855
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=855
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=1391
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=1391
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=855
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=855
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=3
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=3
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=41
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=330
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=35
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Cilji študijskih programov so v skladu z vizijo oz. strateškim načrtom 
VZ. 

Da Študijski programi 

Cilji študijskih programov so stvarni in dosegljivi, upoštevajoč 
predpisano trajanje programa in začetno izobrazbo/znanje vpisanih 
študentov. 

Da Študijski programi 

Cilji študijskih programov se uporabljajo za boljše razumevanje 
študentovih dosežkov. 

Da Študijski programi 

Kompetence diplomantov so jasno opredeljene in javno dostopne. Da 

Študijski program (kompetence 
diplomanta) in Brošura UM 
»Znanje, izkušnje, izzivi, 

prihodnost« 
 

Kompetence diplomantov so skladne s stopnjo pridobljene 
izobrazbe. 

Da 
Študijski program (kompetence 

diplomanta) 

Vsebina študijskih programov je jasno opredeljena in javno 
dostopna. 

Da 
Študijski programi in Katalog 
študijskih programov in učnih 

enot 

Metode ocenjevanja znanja so jasno opredeljene in javno dostopne. Da 
Ocenjevalna lestvica in Katalog 
študijskih programov in učnih 

enot 

Pogoji za končanje študija in pridobivanje strokovnih oz. 
znanstvenih naslovov so določeni s predpisi in javno objavljeni. 

Da 
Pogoji za napredovanje 

študentov in Študijski programi 

Merila za podeljevanje znanstvenih in strokovnih naslovov so 
primerljiva z nacionalnimi in evropskimi standardi. 

Da 
Zakon o strokovnih in 

znanstvenih naslovih (ZSZN) 

VZ nadzoruje upoštevanje meril za pridobivanje znanstvenih in 
strokovnih naslovov. 

Da 
Statut UM in Komisija za 

znanstvenoraziskovalne zadeve 
FS 

Izvedba študija je v skladu z akreditiranimi študijskimi programi. 
Da Razpis študijskih programov 

(dodiplomski študij in 
podiplomski študij) in Urniki 

Metode poučevanja in učenja pripomorejo k uresničevanju 
postavljenih ciljev in učnih dosežkov. 

Da Katalog študijskih programov in 
učnih enot 

VZ spremlja razvoj učnih dosežkov in trajanje študija. Da 
Analiza prehodnosti in trajanja 

študija (Tabela str. 5) 

VZ zbira informacije o zanimanju kandidatov za vpis v študijske 
programe, ki jih ponuja. 

Da 

Interne analize anket 
informativnih dni dodiplomskih in 

podiplomskih študijskih 
programov – dosegljivo v 
Referatu za študijske in 

študentske zadeve 

Postopki in pogoji za sprejem in vpis v programe VZ so določeni v 
skladu z zakonom, predpisi in javno objavljeni. 

Da 
Razpis študijskih programov 

(dodiplomski študij in 
podiplomski študij) 

Pogoji za prehode med študijskimi programi znotraj VZ so javno 
objavljeni. 

Da Prehodni pogoji 

VZ redno spremlja napredovanja študentov po študijskem programu 
in dolžini študija ter oblikuje in izvaja ukrepe v primeru prenizke 
prehodnosti. 

Da 
Analiza prehodnosti in trajanja 

študija (Tabela str. 5) 

VZ organizira anketiranje študentov o kakovosti izvajanja svojih 
študijskih programov. 

Da 

2009/2010 in 2010/2011 interna 
izvedba anket o kakovosti in 
mnenju  izvedbe študijskih 
programov – dosegljivo v 
Referatu za študijske in 

študentske zadeve; Pravilnik 
ocenjevanja pedagoškega dela 

in obremenitev študentov na UM 
(NPB1)   

VZ zbira informacije o zaposljivosti in nadaljnjem študiju svojih 
diplomantov. 

Da 

Interne analize anket o 
zaposljivosti diplomantov in 

nadaljevanju študija -– 
dosegljivo v Referatu za 

študijske in študentske zadeve 
predvidena  izvedba anket v 
skladu z Navodili o izvajanju 

anket o zadovoljstvu s študijem 
in o zaposljivosti in zaposlenosti 

diplomantov UM (N7/2013-
41AG) 

Razmerje visokošolski učitelji in sodelavci, znanstveni delavci, drugi 
delavci : študenti je primerno za zagotavljanje učnih dosežkov in 
ciljev VZ in njegovih organizacijskih enot. 

Da Študentske ankete 

 

http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=3
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=3
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=3
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=803
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=803
http://kc.um.si/media/dokumenti/UM_brosura_2013.pdf
http://kc.um.si/media/dokumenti/UM_brosura_2013.pdf
http://kc.um.si/media/dokumenti/UM_brosura_2013.pdf
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=803
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=803
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=3
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp?Mode=prg&Zavod=14&Jezik
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp?Mode=prg&Zavod=14&Jezik
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp?Mode=prg&Zavod=14&Jezik
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=793
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp?Mode=prg&Zavod=14&Jezik
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp?Mode=prg&Zavod=14&Jezik
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp?Mode=prg&Zavod=14&Jezik
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=42
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=42
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=3
http://www.uradni-list.si/1/content?id=2562
http://www.uradni-list.si/1/content?id=2562
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/statut_um.aspx
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=253
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=253
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=253
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=41
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=330
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=35
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp?Mode=prg&Zavod=14&Jezik
https://aips.um.si/PredmetiBP5/main.asp?Mode=prg&Zavod=14&Jezik
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=41
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=330
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=994
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Predpisi%20UM%20%20dopolnitve/Pravilnik%20o%20ocenjevanju%20pedagoškega%20dela%20in%20obremenitve%20študentov%20_neuradno%20prečiščeno%20besedilo2014.pdf
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Predpisi%20UM%20%20dopolnitve/Pravilnik%20o%20ocenjevanju%20pedagoškega%20dela%20in%20obremenitve%20študentov%20_neuradno%20prečiščeno%20besedilo2014.pdf
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Predpisi%20UM%20%20dopolnitve/Pravilnik%20o%20ocenjevanju%20pedagoškega%20dela%20in%20obremenitve%20študentov%20_neuradno%20prečiščeno%20besedilo2014.pdf
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Predpisi%20UM%20%20dopolnitve/Pravilnik%20o%20ocenjevanju%20pedagoškega%20dela%20in%20obremenitve%20študentov%20_neuradno%20prečiščeno%20besedilo2014.pdf
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Navodilo%20o%20izvajanju%20anket%20o%20zadovoljstvu%20s%20študijem%20in%20o%20zaposljivosti%20in%20zaposlenosti%20diplomantov%20UM.pdf
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Navodilo%20o%20izvajanju%20anket%20o%20zadovoljstvu%20s%20študijem%20in%20o%20zaposljivosti%20in%20zaposlenosti%20diplomantov%20UM.pdf
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Navodilo%20o%20izvajanju%20anket%20o%20zadovoljstvu%20s%20študijem%20in%20o%20zaposljivosti%20in%20zaposlenosti%20diplomantov%20UM.pdf
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Navodilo%20o%20izvajanju%20anket%20o%20zadovoljstvu%20s%20študijem%20in%20o%20zaposljivosti%20in%20zaposlenosti%20diplomantov%20UM.pdf
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Navodilo%20o%20izvajanju%20anket%20o%20zadovoljstvu%20s%20študijem%20in%20o%20zaposljivosti%20in%20zaposlenosti%20diplomantov%20UM.pdf
http://www.um.si/kakovost/studentska-anketa/Strani/default.aspx
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Vrste in število študijskih programov, ki jih VZ izvaja v študijskem letu 2013/2014 

Vrste študijskih programov 
da/ne 

 
Št. programov 

Skupno št. vpisanih 
študentov (upoštevajo 

se vsi letniki) 
Študijski programi pred prenovo 

Visokošolski strokovni študijski programi Ne / / 

Univerzitetni študijski programi Ne / / 

Specialistični študijski programi Ne / / 

Magistrski študijski programi Ne / / 

Doktorski študijski programi Ne / / 

Bolonjski študijski programi    

Študijski programi 1. stopnje Da 8 798 

Študijski programi 2. stopnje Da 6 203 

Študijski programi 3. stopnje Da 3 24 
*redni+izredni, brez absolventov  
Skupaj vseh brez absolventov: 1.025, skupaj vseh z absolventi: 1.249 

 
Analiza vpisa v 1. letnik (upoštevajo se študenti vseh dodiplomskih študijskih programov) 

Študijsko leto 
Kazalnik 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Št. razpisanih vpisnih mest 700 510 395 

Št. prijavljenih kandidatov za vpis  
* 1. in 2. prijavni rok 

463 431 429 

Št. sprejetih študentov 
* 1. in 2. prijavni rok 

424 374 348 

Št. sprejetih študentov glede na 1. željo 
* 1. in 2. prijavni rok 

356 335 305 

Št. sprejetih študentov v 2. prijavnem roku 138 84 91 

Št. sprejetih študentov v 3. prijavnem roku 0 0 0 

Povprečen srednješolski uspeh sprejetih študentov 
*povprečne točke sprejetih 

66,09 % 68,30 % 69,44 % 

Št. vpisanih študentov v študijske programe pred prenovo 0 0 0 

Št. vpisanih študentov v bolonjske študijske programe 432 343 317 
Povezava do podatkov za vsak posamezni študijski program (razpis, prijave, sprejeti): 
FS programi: http://www.vpis.uni-lj.si/podatki/htm/14.htm 
Mehatronika: http://www.vpis.uni-lj.si/podatki/htm/93.htm  
Ging-Strojništvo: http://www.vpis.uni-lj.si/podatki/htm/75.htm  
*UN MEH je FS vpisovala v študijske letu 2012/2013 
*VS MEH je FS vpisovala v študijskem letu 2011/2012 in 2013/2014 
 

 
Analiza vpisanih študentov v študijskem letu 2013/2014 po spolu (upoštevajo se vsi letniki) 

Število in delež študentov 
Ženske Moški Skupaj 

št. delež (%) št. delež (%) št. 

Študijski programi pred prenovo      

Dodiplomski programi Redni 0 0 0 0 0 

Izredni 0 0 0 0 0 

Podiplomski programi 0 0 0 0 0 

Bolonjski študijski programi      

Študijski programi 1. 
stopnje 

Redni 116 14,54 645 80,83 761 

Izredni 5 0,63 32 4,00 37 

Študijski programi 2. 
stopnje 

Redni 33 16,26 160 78,82 193 

Izredni 0 0 10 4,92 10 

Študijski programi 3. stopnje 6 25 18 75 24 
*vsi letniki brez absolventov (1.025 študentov) 

 
Analiza vpisanih študentov s posebnimi potrebami (upoštevajo se študenti vseh študijskih programov) 

Študijsko leto 
Kazalnik 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Št. študentov s posebnimi potrebami 9 11 13 
*1 in 2. stopnja 
 

http://www.vpis.uni-lj.si/podatki/htm/14.htm
http://www.vpis.uni-lj.si/podatki/htm/93.htm
http://www.vpis.uni-lj.si/podatki/htm/75.htm
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Izobraževanje (upoštevajo se študenti vseh študijskih programov) 
Študijsko leto 

Kazalnik 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Povprečno št. opravljanj posameznega izpita na študenta 1,13 1,14 1,48 

Povprečno št. komisijskih izpitov pri posameznem predmetu 0 1,1 1 

Povprečna ocena opravljenih izpitov 7,97 8,08 7,40 
*1.stopnja redni + izredni 
 

Analiza prehodnosti študentov in trajanja študija (upoštevajo se študenti vseh študijskih programov) 

Študijsko 
leto 

Število 
študentov 

Delež 
ponavljavcev 

Prehodnost (delež) Št. 
diplomantov 

Trajanje študija v letih  

 

1. 
letnik 

vsi 
letniki 

1. letnik vsi 
letniki 

iz 1. v 2. 
letnik 

vsi letniki 
(iz 1. v 2. 
letnik / iz 2. 
v 3. letnik) 

povprečje min. maks. 

2010/2011 365 925 5,75% 3,46% 52,17% 58,01% / 
63,84% 

81 

 

3,36 2,90 5,00 

2011/2012 
432 880 5,56% 4,55% 59,13% 72,14% / 

85,14% 
80 

 

3,09 2,69 3,90 

2012/2013 
343 810 6,71% 4,44% 57,71% 68,40% / 

79,10% 
107 

 
3,84 3,36 5,20 

* 1. stopnja redni + izredni, brez abs 
** število diplomantov: študijsko leto 

 
Analiza diplomantov (upoštevajo se diplomanti vseh študijskih programov) 

Študijsko leto 
Kazalnik 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Št. vpisnih mest na enega diplomanta  8,47 8,75 4,77 

Povprečna ocena opravljenih diplom   9,54 9,56 9,56 

Delež diplomantov v rednem roku  
95,06% 
(77 od 81) 

90% 
(72 od 80) 

80,37% 
 (86 od 107) 

*1.stopnja redni + izredni 

 
Razmerje visokošolskih učiteljev, sodelavcev in študentov (upošteva se FTE)  

Študijsko leto 
Kazalnik 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Št. študentov na visokošolskega učitelja 16,1 14,1 14,8 

Št. študentov na visokošolskega sodelavca 18 16,5 15,9 
*1.stopnja REDNI, brez abs 
 
Anketiranje študentov 

Vrste anket Študenti katerega 
letnika 

Kolikokrat 
na leto 

Analize 
anket 
da/ne 

Uporaba 
izsledkov 
da/ne 

Seznanjanje 
študentov z 
izsledki in 
ukrepi 
da/ne 

Ocenjevanje 
študijskih programov 

V prihodnosti – je v 
postopku priprave AIPS 
sistema v skladu z 
Navodili*. 
Vsi študenti 
dodiplomskih in 
podiplomskih študijskih 
programov (redni + 
izredni) ob zaključku 
študija; anketa 
predstavlja obvezo 
pred izdajo potrdila o 
zaključku študija 

Ob 
zaključku 

študija 

Da 
(bodo) 

Da (bo 
uporabljeno v 

sklopu 
aktivnosti 

sprememb 
študijskih 

programov 
za njihovo 
izboljšanje) 

Da - preko 

organov FS 

Ocenjevanje 
pedagoških delavcev 

V skladu s 
Pravilnikom**.  

1x letno 
ob izvedbi 

Da Da (razgovori 
s profesorji) 

Da – 
študentske 

ankete 

http://www.um.si/kakovost/studentska-anketa/Strani/default.aspx
http://www.um.si/kakovost/studentska-anketa/Strani/default.aspx
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Študenti dodiplomskih 
in podiplomskih 
študijskih programov 
(redni+izredni) ob vpisu 
v višji letnik in vpisu v 
absolventski staž. 
Anketa predstavlja 
obvezo pred vpisom. 

e-vpisa 

Ovrednotenje 
študijskih 
obremenitev po 
ECTS 

V skladu s 
Pravilnikom**. Študenti 
dodiplomskih in 
podiplomskih študijskih 
programov 
(redni+izredni) ob vpisu 
v višji letnik in vpisu v 
absolventski staž. 
Anketa predstavlja 
obvezo pred vpisom. 

1x letno 
ob izvedbi 

e-vpisa 

Da Da 
(upoštevanje 

pri 
načrtovanju 

izvedb 
študijskih 

obveznosti in 
programov) 

Da 

Ocenjevanje 
mentorjev pri 
strokovni praksi 

Ne     

Ocenjevanje tutorjev 
Ne 
 

    

Ocenjevanje referata 
za študentske zadeve 

V prihodnosti – je v 
postopku priprave AIPS 
sistema v skladu z 
Navodili*. 
Vsi študenti 
dodiplomskih in 
podiplomskih študijskih 
programov (redni + 
izredni) ob zaključku 
študija; anketa 
predstavlja obvezo 
pred izdajo potrdila o 
zaključku študija 

Ob 
zaključku 

študija 

Da Da Ne – 
uporaba 

podatkov za 
vodstvo FS 

*  Navodila o izvajanju anket o zadovoljstvu s študijem in o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov UM (N7/2013-41AG). 
** Pravilnik ocenjevanja pedagoškega dela in obremenitev študentov na UM (NPB1) 

 
Anketiranje diplomantov 

Vrste anket Kdaj? (leto, dve, tri … po 
diplomiranju) 

Analize anket 
da/ne 

Uporaba 
izsledkov 
da/ne 

Seznanjanje 
diplomantov z 
izsledki in 
ukrepi 
da/ne 

Zaposljivost 
diplomantov 

Dva načina: 
(1) FS zbiranje podatkov z 
anketami 2x letno ob vabilu 
na podelitev diplom; 
(2) UM zbiranje podatkov 
ob zaključku študija.  
V prihodnosti – je v 
postopku priprave AIPS 
sistema v skladu z 
Navodili*. Vsi študenti 
dodiplomskih in 
podiplomskih študijskih 
programov (redni + izredni) 
ob zaključku študija; anketa 
predstavlja obvezo pred 
izdajo potrdila o zaključku 
študija 

(1) Da 

(2) Da  

(1) Da 

(2) Da 

Ne - uporaba 
podatkov za 

vodstvo FS pri 
načrtovanju 
študijskih 

programov 

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Navodilo%20o%20izvajanju%20anket%20o%20zadovoljstvu%20s%20študijem%20in%20o%20zaposljivosti%20in%20zaposlenosti%20diplomantov%20UM.pdf
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Predpisi%20UM%20%20dopolnitve/Pravilnik%20o%20ocenjevanju%20pedagoškega%20dela%20in%20obremenitve%20študentov%20_neuradno%20prečiščeno%20besedilo2014.pdf
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Ocenjevanje 
ustreznosti 
pridobljenih 
kompetenc 

V prihodnosti – je v 
postopku priprave AIPS 
sistema v skladu z 
Navodili*. Vsi študenti 
dodiplomskih in 
podiplomskih študijskih 
programov (redni + izredni) 
ob zaključku študija; anketa 
predstavlja obvezo pred 
izdajo potrdila o zaključku 
študija 

Da Da Ne - uporaba 
podatkov za 

vodstvo FS pri 
načrtovanju 
študijskih 

programov 

Nadaljnji študij 

Dva načina: 
(1) FS zbiranje podatkov z 
anketami 2x letno ob vabilu 
na podelitev diplom; 
(2) UM zbiranje podatkov 
ob zaključku študija.  

V prihodnosti – je v 
postopku priprave AIPS 
sistema v skladu z 
Navodili*.  Vsi študenti 
dodiplomskih in 
podiplomskih študijskih 
programov (redni + izredni) 
ob zaključku študija; anketa 
predstavlja obvezo pred 
izdajo potrdila o zaključku 
študija 

(1) Da 

(2) Da 

(1) Da 

(2) Da 

Ne - uporaba 
podatkov za 

vodstvo FS pri 
načrtovanju 
študijskih 

programov 

*  Navodila o izvajanju anket o zadovoljstvu s študijem in o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov UM (N7/2013-41AG). 

 
III. Znanstvena, raziskovalna, umetniška in strokovna dejavnost 

 

Trditev da/ne priloga/stran 

VZ izvaja znanstveno, raziskovalno, umetniško in strokovno dejavnost v 
skladu s strateškim načrtom ter z nacionalnimi in evropskimi usmeritvami 
in standardi. 

Da 
Poročila o raziskovalni 

dejavnosti in Program dela 
UM 

VZ izkazuje znanstvene, raziskovalne, umetniške oz. strokovne rezultate 
svojega delovanja najmanj s področja vsaj ene znanstvene discipline. 

Da 
Poročila o raziskovalni 

dejavnosti 

VZ zagotavlja, da se sodobna spoznanja znanstvene, raziskovalne, 
umetniške in strokovne dejavnosti uporabljajo pri poučevanju. 

Da 
Poročila o raziskovalni 

dejavnosti 

VZ spodbuja zaposlene, da se ugotovitve iz znanstvene, raziskovalne, 
umetniške in strokovne dejavnosti redno objavljajo. 

Da 
Poročila o raziskovalni 

dejavnosti 

VZ zagotavlja prenos znanja v prakso. Da 
Poročila o raziskovalni 

dejavnosti 

VZ o vsem tem vodi ustrezno evidenco. Da 
Poročila o raziskovalni 

dejavnosti 
 
Raziskovalna in umetniška dejavnost 

Trditev da/ne priloga/stran 

VZ sodeluje pri raziskovalnih/umetniških projektih med slovenskimi 
univerzami, samostojnimi visokošolskimi zavodi, inštituti in drugimi 
subjekti. 

Da 
Poročila o raziskovalni 

dejavnosti 

VZ sodeluje pri mednarodnih raziskovalnih/umetniških projektih. Da 
Poročila o raziskovalni 

dejavnosti 
Zaposleni vsako leto pripravijo poročilo o raziskovalnem/umetniškem 
delu za preteklo leto. 

Da 
Poročila o raziskovalni 

dejavnosti 

Zaposleni vsako leto pripravijo program raziskovalnega/umetniškega 
dela za prihodnje leto. 

Da 
Program dela UM 

VZ spodbuja posamezne zaposlene in katedre k sodelovanju pri 
raziskovalnem/umetniškem delu. Da 

Poročila o raziskovalni 
dejavnosti 

VZ ima vzpostavljena merila za merjenje uspešnosti 
raziskovalnega/umetniškega dela. 

Da 
Poročila o raziskovalni 

dejavnosti 

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Akti%20univerze%20v%20Mariboru/Navodilo%20o%20izvajanju%20anket%20o%20zadovoljstvu%20s%20študijem%20in%20o%20zaposljivosti%20in%20zaposlenosti%20diplomantov%20UM.pdf
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
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Zaposleni vključujejo študente v raziskovalno/umetniško delo. Da 

Povezanost raziskovalne in 
izobraževalne dejavnosti 

(Tabela str. 9) in Poročila o 
raziskovalni dejavnosti  

Raziskovalno/umetniško delo je povezano z izobraževalnim delom 
profesorjev. 

Da 
Poročila o raziskovalni 

dejavnosti 

Raziskovalno delo je povezano z razvojnimi projekti za gospodarstvo. Da 
Poročila o raziskovalni 

dejavnosti 
 
Strokovna dejavnost 

Trditev da/ne priloga/stran 

Različne strokovne dejavnosti VZ so urejene s pogodbami. Da 
Poročila o raziskovalni 

dejavnosti 
VZ spodbuja zaposlene k sodelovanju z odjemalci storitev iz 
gospodarstva in negospodarstva. 

Da 
Poročila o raziskovalni 

dejavnosti 

VZ ima vzpostavljena merila za merjenje kakovosti strokovnega dela in 
uspešnosti njegovega prenosa v prakso. 

Da 
Merila za volitve 

VZ enkrat na leto načrtuje svoje strokovno delo. Da Program dela UM 

VZ enkrat na leto poroča o rezultatih strokovnega dela. Da Poslovno poročilo UM 

 
Raziskovalni program in drugi projekti, financirani s sredstvi MIZŠ 

Število FTE 
Kazalnik 

leto 2011 leto 2012 leto 2013 

Prijavljeno Odobreno Prijavljeno Odobreno Prijavljeno Odobreno 

Programske skupine 0 0 0 0 3 3 

Temeljni projekti 3 1 5 0 7 0 

Aplikativni projekti 18 11 4 0 6 2 

Ciljni raziskovalni projekti 0 0 0 0 0 0 

Podoktorski projekti 1 1 5 0 5 1 

Drugi projekti 32 22 30 22 35 25 

 
Programske skupine (PS) na VZ 

leto 
Kazalnik 2011 2012 2013 

Št. odobrenih PS na št. raziskovalcev (v FTE) 9/18,45 9/18,45 9/18,45 

Št. zaposlenih, vključenih v PS 128 129 131 

Skupna vrednost pridobljenih sredstev za PS 1.338.935 1.155.666 1.133.932 
Delež sredstev iz PS v primerjavi z vsemi pridobljenimi 
znanstvenoraziskovalnimi sredstvi 

40% 37% 43% 

 
Temeljni raziskovalni projekti (TRP) na VZ 

leto 
Kazalnik 2011 2012 2013 

Št. odobrenih TRP na št. raziskovalcev (v FTE) 1/0,117 1/0,117 1/0,117 

Št. zaposlenih, vključenih v TRP 2 2 2 

Skupna vrednost pridobljenih sredstev za TRP  108.470 85.897 52.650 
Delež sredstev iz TRP v primerjavi z vsemi pridobljenimi 
znanstvenoraziskovalnimi sredstvi 

3% 3% 2% 

 
Aplikativni raziskovalni projekti (ARP) na VZ 

leto 
Kazalnik 2011 2012 2013 

Št. odobrenih ARP na št. raziskovalcev (v FTE) 11/4,47 11/4,47 11/4,47 

Št. zaposlenih, vključenih v ARP 82 80 84 

Skupna vrednost pridobljenih sredstev za ARP  254.209 389.388 320.696 

Delež sredstev iz ARP v primerjavi z vsemi pridobljenimi 
znanstvenoraziskovalnimi sredstvi 

8% 12% 12% 

 
Ciljni raziskovalni projekti (CRP) na VZ 

leto 
Kazalnik 2011 2012 2013 

Št. odobrenih CRP na št. raziskovalcev (v FTE) 0 0 0 

http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=292
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx


 9 

Št. zaposlenih, vključenih v CRP 0 0 0 

Skupna vrednost pridobljenih sredstev za CRP 0 0 0 
Delež sredstev iz CRP v primerjavi z vsemi pridobljenimi 
znanstvenoraziskovalnimi sredstvi 

0 0 0 

 
Mednarodni projekti 

leto 
Kazalnik 2011 2012 2013 

Št. projektov 5., 6. in 7. okvirnega programa 4 7 5 

Št. bilateralnih raziskovalnih projektov 22 21 25 

Št. drugih mednarodnih projektov 18 15 16 

Št. zaposlenih, vključenih v mednarodne projekte 60 75 65 

Skupna vrednost pridobljenih sredstev za mednarodne projekte 704.691 813.272 544.247 
Delež sredstev iz mednarodnih projektov v primerjavi z vsemi 
pridobljenimi znanstvenoraziskovalnimi sredstvi 

21% 26% 21% 

 
Projekti v gospodarstvu 

leto 
Kazalnik 2011 2012 2013 

Št. podpisanih pogodb z gospodarstvom 34 28 25 

Št. opravljenih raziskav za gospodarstvo 34 28 25 

Št. zaposlenih, vključenih v projekte za gospodarstvo 85 92 86 

Skupna vrednost pridobljenih sredstev za gospodarske projekte 924.980 687.905 583.998 
Delež sredstev iz projektov za gospodarstvo v primerjavi z vsemi 
pridobljenimi znanstvenoraziskovalnimi sredstvi 

28% 22% 22% 

 

Znanstvenoraziskovalno sodelovanje 
leto 

Kazalnik 2011 2012 2013 

Št. raziskovalcev, včlanjenih v mednarodna znanstvena združenja 12 15 15 

Št. raziskovalcev, včlanjenih v domača znanstvena združenja 40 45 45 

Št. raziskovalcev, ki sodelujejo v mednarodnih projektih 60 65 62 

Št. projektov, v katerih sodeluje več raziskovalnih skupin 18 18 17 

Št. znanstvenih srečanj v organizaciji VZ 8 5 5 

Št. udeležb na znanstvenih konferencah 40 35 38 

 
Zaposleni, ki sodelujejo pri znanstvenoraziskovalnem delu 

leto 
Kazalnik 2011 2012 2013 

Št. vseh raziskovalcev 138 137 134 

Št. zaposlenih, ki so vključeni v raziskovalno delo 160 155 170 

Št. mogočih mentorjev doktorandom 40 42 45 

Št. tehničnega in strokovnega osebja za raziskovalno dejavnost 32 29 28 

Št. mladih raziskovalcev (MR) 28 25 21 

Št. mladih raziskovalcev iz gospodarstva (MRG) 17 17 6 

Št. raziskovalnih skupin 18 18 19 

 
Povezanost raziskovalne in izobraževalne dejavnosti 

leto 
Kazalnik 2011 2012 2013 

Št. raziskovalcev, ki sodelujejo v izobraževalnem procesu 125 123 120 

Št. študentov, ki so vključeni v raziskovalno delo* 80 49 74 

Št. doktorskih študentov 24 21 20 

Št. mentorjev podiplomskim študentom 9 
(9 doktorandov) 

8 
(9 doktorandov) 

20 
(23 doktorandov) 

Št. MR, ki sodelujejo v izobraževalnem procesu 11 11 8 

Št. gostujočih raziskovalcev – predavateljev 4 3 20 

Minimum raziskovalne dejavnosti za visokošolske učitelje 15 ur/teden 15 ur/teden 15 ur/teden 
* leto 2011 in 2012: študenti vpisani na doktorski študij; 2013: študenti vpisani na doktorski študij + študenti 1. in 2. stopnje, 
vključenih v projekte, ki jih financira JSRKŠ; v raziskovalno delo se vsa leta vključujejo tudi dodiplomski študenti, za katere ne 
vodimo evidence 
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leto 
Kazalnik 2011* 2012* 2013* 

Št. objavljenih izvirnih znanstvenih člankov 144 155 160 

Št. objavljenih znanstvenih prispevkov na konferencah 200 194 160 

Št. objavljenih znanstvenih monografij 0 4 6 

Št. objav v indeksiranih revijah 139 138 156 

Št. citatov ** 1049 1314 1399 

Indeks citiranosti (skupaj) ***    
*podatki iz SICRIS-a na dan 23. 6. 2014, 
**število čistih citatov (CI) 
***podatka ni v SICRIS-u 

 
IV. Visokošolski učitelji in sodelavci ter znanstveni delavci 

 

Trditev da/ne priloga/stran 

VZ ima vzpostavljeno kadrovsko strukturo, ki po obsegu in 
kakovosti ustreza znanstvenemu, raziskovalnemu, umetniškemu 
oz. strokovnemu delu, ki je povezano s študijskimi področji oz. 
študijskimi programi. 

Da 

Poslovno poročilo UM 

VZ izkazuje ustrezno število in strukturo sodelujočih v študijskih 
programih, ki opravljajo znanstveno, raziskovalno, umetniško oz. 
strokovno delo. 

Da 

Poslovno poročilo UM 

VZ izkazuje kadrovski načrt ter dokazila o oblikah sodelovanja 
vseh visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev ter 
znanstvenih delavcev ter mednarodni mobilnosti, organizaciji in 
izvajanju sobotnega leta. 

Da 

Priloga 15 – Kadrovski načrt; Program 
dela UM 

Postopki za izbiro visokošolskih učiteljev, sodelavcev in 
znanstvenih delavcev so predpisani in javni. 

Da 
Statut UM 

Postopki za izvolitev visokošolskih učiteljev, sodelavcev in 
znanstvenih delavcev so predpisani in javni. 

Da 
Merila za volitve 

VZ ima dokazila o veljavni izvolitvi v nazive vseh visokošolskih 
učiteljev in visokošolskih sodelavcev, ki izvajajo študijski program. 

Da 
Priloga 7 - Odločbe o izvolitvi 

Postopki za napredovanje visokošolskih učiteljev, sodelavcev in 
znanstvenih delavcev so predpisani in javni. 

Da 
Pravilnik o napredovanju 

Pri izbiri, napredovanju in izvolitvah visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev se upoštevajo tako pedagoške kot raziskovalne 
sposobnosti/znanje. 

Da 

Statut UM 

VZ skrbi za vseživljenjsko izobraževanje in strokovni razvoj 
visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev. 

Da 
Poslovno poročilo UM 

VZ skrbi za dolgoročno politiko zaposlovanja visokošolskih 
učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev. 

Da 
Priloga 15 – Kadrovski načrt 

VZ zagotavlja svojemu akademskemu osebju svetovanje pri 
razvoju poklicne poti. 

Da 
Merila za volitve 

VZ sodeluje pri domači in mednarodni izmenjavi visokošolskih 
učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev, jo spodbuja in 
omogoča. 

Da 

Poslovno poročilo UM 

Člani senata VZ so izbrani tako, da so enakopravno zastopana vsa 
študijska področja, znanstvene discipline oz. umetniška področja 
zavoda. 

Da 

Splošni akt o sestavi, volitvah, 
oblikovanju in delovanju Senatov 
članic UM in sestava senata FS 

VZ spodbuja tesno povezovanje med visokošolskimi učitelji, 
sodelavci in znanstvenimi delavci. 

Da 
Poslovno poročilo UM 

Povezovanje je izkazano v merilih za napredovanje in izvolitve v 
nazive. 

Da 
Habilitacijska področja FS 

Delovna obremenitev za izobraževalne in raziskovalne dejavnosti 
je določena. 

Da 
Merila za vrednotenje dela FS 

 

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/statut_um.aspx
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=292
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/zaposleni-na-um.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/statut_um.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=292
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/Pravne-splosne-zadeve.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/Pravne-splosne-zadeve.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/Pravne-splosne-zadeve.aspx
http://www.fs.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=191
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx
http://www.fs.uni-mb.si/UserFiles/5/File/NOVA%20HABILITACIJSKA%20PODROCJA%20FS.pdf
http://www.fs.uni-mb.si/UserFiles/6/File/Merila%20za%20vrednotenje%20dela%20FS%20-%20Senat%20UM,%2027.11.2007.pdf
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Število visokošolskih učiteljev v delovnem razmerju na dan 31. 12. 2013 

Delovno razmerje 
Redni 

profesor 
Izredni 

profesor 
Docent 

Višji 
predavatelj 

Predavatelj 

Št. FTE Št. FTE Št. FTE Št. FTE Št. FTE 

Redno zaposleni 1 1 2 2 1 1 / / 2 2 

Delovno razmerje s krajšim delovnim 
časom 

3 1,9 / / / / 1 0,8 / / 

Delovno razmerje čez poln delovni čas 14 16,4 16 19,1 5 6 1 1,2 / / 

Pogodbeni delavci 1 0,3 / / 1 0,6 / / / / 

SKUPAJ 19 18,6 18 21,1 7 7,6 2 2 2 2 

 
Število visokošolskih učiteljev v delovnem razmerju, načrt za 31. 12. 2014 

Delovno razmerje 
Redni 

profesor 
Izredni 

profesor 
Docent 

Višji 
predavatelj 

Predavatelj 

Št. FTE Št. FTE Št. FTE Št. FTE Št. FTE 

Redno zaposleni / / 4 4 1 1 / / 2 2 

Delovno razmerje s krajšim delovnim 
časom 

1,3 2 / / / / 1 0,8 / / 

Delovno razmerje čez poln delovni čas 19 22,7 11 13,2 5 5,7 1 1,2 / / 

Pogodbeni delavci 2 0,3 2 0,1 / / / / / / 

SKUPAJ 22,3 25 17 17,3 6 6,7 2 2 2 2 

 
Število znanstvenih delavcev v delovnem razmerju na dan 31. 12. 2013 in načrt za 31. 12. 2014 

Delovno razmerje 

Znanstveni delavec 
31. 12. 2013 

Znanstveni delavec 
31. 12. 2014 

Št. FTE Št. FTE 

Redno zaposleni 2 2 3 3 

Delovno razmerje s krajšim delovnim časom 1 0,5 1,4 1,7 

Delovno razmerje čez poln delovni čas / / / / 

SKUPAJ 3 2,5 3,4 3,7 

 
Število asistentov in mladih raziskovalcev v delovnem razmerju na dan 31. 12. 2013 

Delovno razmerje 
Asistent AM/AS AD MRG MR 

Št. FTE Št. FTE Št. FTE Št. Št. 

Redno zaposleni 6 6 6 6 11 11 6 21 

Delovno razmerje s krajšim delovnim časom 5 1,3 1 0,8 18 4,8  1 

Delovno razmerje čez poln delovni čas / / 1 1,2 28 33,4  / 

Pogodbeni delavci / / 
/ 

/ / / 1 / 

SKUPAJ 11 7,3 8 8 57 49,2 7 22 

 
Število asistentov in mladih raziskovalcev v delovnem razmerju, načrt za 31. 12. 2014 

Delovno razmerje 
Asistent AM/AS AD MRG MR 

Št. FTE Št. FTE Št. FTE Št. Št. 

Redno zaposleni 16 16 5 5 19 19  15 

Delovno razmerje s krajšim delovnim časom 4,5 1,8 0,5 0,5 15,1 7,3  / 

Delovno razmerje čez poln delovni čas / / / / 22 26,2  / 

Pogodbeni sodelavci 1 0,1 
/ 

/ 1 0,3  / 

SKUPAJ 21,5 17,9 5,5 5,5 57,1 52,8 / 15 

 
Število izvolitev v letu 2013 in načrt za leto 2014 

Naziv 

Št. zaposlenih, ki 
jim je v letu 2013 
potekla izvolitev v 

naziv 

Št. vseh izvolitev v 
naziv v letu 2013 

Št. zaposlenih, ki 
jim bo v letu 2014 
potekla izvolitev v 

naziv 

Načrtovano št. 
vseh izvolitev v 

naziv v letu 2014 

Redni profesor  1  2 

Izredni profesor 2 5 2 1 

Docent 6 4 1 1 

Znanstveni delavec     

Višji predavatelj  2   

Predavatelj     

Asistent z doktoratom     
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Asistent z magisterijem     

Asistent 3 9 10 9 

Lektor   1  

Strokovni svetnik   1 1 

 
Število izvolitev v letu 2013 in načrt za leto 2014 – raziskovalni nazivi 

Naziv 

Št. zaposlenih, ki 
jim je v letu 2013 
potekla izvolitev v 

naziv 

Št. vseh izvolitev v 
naziv v letu 2013 

Št. zaposlenih, ki 
jim bo v letu 2014 
potekla izvolitev v 

naziv 

Načrtovano št. 
vseh izvolitev v 

naziv v letu 2014 

Znanstveni sodelavec 1 5   

Asistent z doktoratom 4 5 5 5 

Asistent z magisterijem 5 3   

Asistent 2 1 6 5 

 
Kazalniki izmenjav visokošolskih učiteljev in sodelavcev 

Študijsko leto 
Kazalnik 

Dodiplomski študij Podiplomski študij 

2010/11 2011/12 2012/13 2010/11 2011/12 2012/13 

Število gostujočih visokošolskih 
učiteljev, ki sodelujejo pri 
izobraževalnem procesu na VZ 

      

Število visokošolskih učiteljev, ki 
sodelujejo pri izobraževalnem 
procesu v tujini kot gostujoči 
profesorji 

2 2 3    

Število visokošolskih sodelavcev, ki 
se izobražujejo v tujini 

7 1 4    

 
V. Upravni in strokovno-tehnični delavci 

 
Trditev da/ne priloga/stran 

VZ ima ustrezno strukturo in število podpornih delavcev, tj. 
strokovnih, upravnih in tehničnih sodelavcev, ki zagotavljata 
kakovostno podporo za izvajanje študijskih programov. 

Da 

Poslovno poročilo UM 

Postopki izbire upravnih in strokovno-tehničnih delavcev so 
predpisani in javni. 

Da 
Statut UM 

Postopki napredovanja  upravnih in strokovno-tehničnih delavcev 
so predpisani in javni. 

Da 
Pravilnik o napredovanju 

VZ zagotavlja upravnim in strokovno-tehničnim delavcem dostop 
do trajnega izobraževanja. 

Da 
Poslovno poročilo UM 

VZ svetuje upravnim in strokovno-tehničnim delavcem pri razvoju 
poklicne poti. 

Da 
Služba za kadrovske in splošne 

zadeve 

VZ organizira anketiranje upravnih in strokovno-tehničnih 
delavcev, izsledke analiz pa uporablja za izboljševanje svojega 
dela. 

Ne 
 

 
Število upravnih in strokovno-tehničnih delavcev po stopnji izobrazbe in delovnem razmerju na dan 
31. 12. 2013 

Oblika delovnega razmerja I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. FTE 

Redno zaposleni / / 1 2 21 10 17 4 / 52,4 

 
Število upravnih in strokovno-tehničnih delavcev po stopnji izobrazbe in obliki delovnega razmerja, 
načrt za 31. 12. 2014 

Oblika delovnega razmerja I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. FTE 

Redno zaposleni   1 3 20 10 13 4 2 50,5 

 

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/statut_um.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/zaposleni-na-um.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx
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Število izobraževanj upravnih in strokovno-tehničnih delavcev v letu 2013 

 
Pridobivanje 
izobrazbe VI. 

stopnje 

Pridobivanje 
izobrazbe VII. 

stopnje 

Podiplomsko 
izobraževanje 

Strokovno 
usposabljanje 

Krajša 
usposabljanja 

in tečaji 

SKUPAJ / 2 1 1 6 

 
VI. Študenti v visokošolskem zavodu 

 
Trditev da/ne priloga/stran 

VZ izkazuje usmerjenost na študente in njihovo kakovostno 
izobraževanje z usklajevanjem vpisa študentov s potrebami 
relevantnih okolij. 

Da 

Razpis študijskih programov 
(dodiplomski študij in podiplomski 

študij) 

VZ vključuje študente v znanstveno, raziskovalno, umetniško oz. 
strokovno dejavnost zavoda, in sicer tako, da jih povezuje s 
programskimi in projektnimi skupinami ter vključuje v njihovo 
tekoče delo. 

Da 
Povezanost raziskovalne in 

izobraževalne dejavnosti 
(Tabela str. 9) 

Enakopravnost študentk in študentov je zagotovljena. Da Statut UM 

VZ zagotavlja svojim študentom dostop do svetovalnih storitev. Da 
Mentorstvo, tutorstvo in Referat za 

študijske in študentske zadeve 

VZ zagotavlja svojim študentom vodenje (tutorji) oz. primerno 
podporo pri študiju. 

Da Mentorstvo, tutorstvo 

VZ izvaja ukrepe, ki omogočajo študentom ocenjevanje lastnega 
napredovanja v programu. 

Ne  

Študenti si med študijskim procesom pridobijo osnovne 
kompetence, kot so: sposobnost učenja, sposobnost analiziranja in 
sintetiziranja, komunikacijske veščine idr. 

Da Študijski programi 

Mobilnost študentov je omogočena in se spodbuja z medsebojnim 
priznavanjem kreditnih točk med visokošolskimi zavodi. 

Da Kreditni študij UM, FS 

Študenti so ustrezno organizirani, soodločajo v vseh organih 
upravljanja VZ ter pri izboljševanju kakovosti zavoda. 

Da 
Statut UM 

VZ zagotavlja študentom sprejemanje in izvajanje programa 
interesnih dejavnosti. 

Da 
Statut UM 

Študenti sodelujejo pri vrednotenju in posodabljanju izvajanja 
študijskih programov. 

Da Vključenost v organe FS 

VZ informira študente o zaposljivosti diplomantov. Ne VZ jih informira na sejah organov FS 

 
Študenti sodelujejo v organih VZ 

Študijsko leto 
Kazalnik 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Št. študentov v poslovodnem odboru 1 1 1 

Št. študentov v senatu 4 4 4 

Št. študentov v akademskem zboru 24 24 21 

Št. študentov v komisijah 2 (vsaka 
komisija) 

2 (vsaka 
komisija) 

2 (vsaka 
komisija) 

Št. študentov v drugih organih Študente vključujemo v vse organe 
VZ  

(običajno po 2 v posamezni organ) 

 
Analiza mobilnosti študentov 

Študijsko leto 
Kazalnik 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Št. študentov na drugih VZ v Sloveniji    

Št. študentov iz drugih VZ v Sloveniji    

Št. študentov na tujih VZ 9 13 22 

Št. študentov iz tujine, ki opravijo del študija na VZ 27 34 31 

Št. študentov iz tujine na VZ 10 15 15 

Št. priznanih tujih spričeval (oz. v tujini opravljenih študijskih 
obveznosti) na VZ 

4 5 9 

Št. študentov na praksi v tujini    

Št. študentov iz tujine na praksi v Sloveniji    

 

http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=41
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=330
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=330
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/statut_um.aspx
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=44
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=44
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=3
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=40
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/statut_um.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/statut_um.aspx
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Pridobljena sredstva za mobilnost iz mednarodnih programov 
leto 

Kazalnik 2011 2012 2013 

Erasmus - mobilnost študentov / / / 

Erasmus - mobilnost profesorjev 1.800 1.645 7.200 

LdV – mobilnost/praksa študentov / / / 

SKUPAJ 1.800 1.645 7.200 

 
VII. Prostori, oprema za izobraževalno in znanstvenoraziskovalno, umetniško in 

strokovno dejavnost, knjižnica 

 
Trditev da/ne priloga/stran 

VZ ima primerne prostore za izpolnjevanje srednjeročnih ciljev. Ne Zastarela infrastruktura 

VZ ima primerne prostore za izpolnjevanje dolgoročnih ciljev. Ne Zastarela infrastruktura 

VZ stalno posodablja opremo, potrebno za svojo dejavnost. Da Glede na omejene finančne zmožnosti 

Materialna sredstva so ustrezna za doseganje ciljev iz študijskih 
programov. 

Da Priloga 16 – Finančni načrt 

Materialna sredstva so na voljo za daljše obdobje. Ne Zastarelost materialnih sredstev 

VZ omogoča zaposlenim in študentom dostop do IKT. Da IKT FS 

Zaposleni lahko uporabljajo IKT za poslovne, izobraževalne in 
raziskovalne namene. Da IKT za zaposlene UM 

Študenti lahko uporabljajo IKT za izobraževalne in raziskovalne 
namene. 

Da IKT FS in Računalniška učilnica 

VZ dokazuje ustreznost prostorov in opreme z dokazili o lastništvu 
ali najemu ter s popisom opreme, ki se uporablja za izvajanje 
dejavnosti zavoda. 

Da 
Ocena tveganja, Analitična knjiga 
osnovnih sredstev 

Prostori visokošolskega zavoda so na taki lokaciji, kjer je 
omogočeno nemoteno izvajanje študijskih programov in 
znanstveno, raziskovalno, umetniško oz. strokovno delo, ter 
ustrezajo številu vpisanih študentov. 

Da Samoevalvacijska poročila 

Prostori in oprema so primerni za študente s posebnimi potrebami. Da 
Za študente s posebnimi potrebami, ki 
se vključujejo v študij strojništva 

 
Prostori 

Študijsko leto 
Kazalnik 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Št. kvadratnih metrov, namenjenih predavalnicam, na študenta 1,63 1,73 1,77 

Št. kvadratnih metrov, namenjenih vajam, na študenta 6,53 5,92 7,09 

Št. kvadratnih metrov, namenjenih raziskovalnemu delu 4.022,67 4.022,67 4.022,67 
* Upoštevani tudi prostori v najemu (506,24 m

2
 za izobraževalne namene in 1270 m

2
 za raziskovalno delo) 

 
Knjižnica 

Trditev da/ne priloga/stran 

Knjižnica je zlahka dostopna. Da Knjižnica tehniških fakultet 

Knjižnica ima čitalnico. Da  

Prostori in založenost knjižnice so primerni za nemoteno 
opravljanje dejavnosti VZ. 

Ne 
Priloga 17 - Kazalci uspešnosti 
knjižnične dejavnosti 2012/2013 

Število in usposobljenost knjižničnega osebja ustrezata 
standardom. 

Da 
Strokovni standardi in priporočila 

za visokošolske knjižnice 

VZ omogoča zaposlenim in študentom dostop do spletnih virov. Da 
Knjižnica tehniških fakultet  

E-viri UM - oddaljeni dostop  

Knjižnica ustreza določilom zakona o knjižničarstvu. Da Zakon o knjižničarstvu 

 
Založenost knjižnice in izposoja 

Študijsko leto 
Kazalnik 2011/2012 2012/2013 2013/2014* 

Št. knjig v knjižnici na število študentov VZ 5,6 6 6 

Št. revij v knjižnici na število študentov VZ 2 2 2 

Povprečen obisk študenta VZ v knjižnici 10 12 7 

Povprečno število izposojenih knjig na študenta 3 3,5 2 

Št. študentov na število knjig, izdanih na VZ ** št. naslovov / št. izv.  80 / 20 113 / 28 156 / 59 

http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=52
http://www.rcum.um.si/programska-oprema/za-zaposlene/Strani/default.aspx
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=52
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=1391
http://www.ktfmb.uni-mb.si/
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/kultura/STANDARDI_visokosolske_knjiznice_14052012_sprejeti_objava_OBDOBJE.pdf
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/kultura/STANDARDI_visokosolske_knjiznice_14052012_sprejeti_objava_OBDOBJE.pdf
http://www.ktfmb.uni-mb.si/
http://www.ukm.si/podrocje.aspx?id=1126
http://www.uradni-list.si/1/content?id=33204&part=&highlight=zakon+o+knji%C5%BEni%C4%8Darstvu
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v knjižnici 

Št. dostopov do podatkovnih baz *** 79446 126210 169956 

Št. lastnih podatkovnih baz 1 1 1 
* stanje na dan 30. 6. 2014 
** kazalnik št. študentov na št. naslovov izdanih knjig / št. študentov na št. izvodov v knjižnici 
*** podatek UKM za koledarska leta 2011, 2012, 2013 za celotno UM, saj dostopi za posamezne fakultete v statistikah niso 
ločeni  

 
Uporaba informacijske tehnologije 
 

Študijsko leto 
Kazalnik 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Št. študentov na računalnik 11 10 9 

Število visokošolskih učiteljev/sodelavcev na računalnik 1 1 1 

Število raziskovalcev na računalnik 1 1 1 

Delež študentov, ki se prijavljajo na izpite oz. komunicirajo z VZ po 
elektronski poti 

100 100 100 

 
Nakup in/ali razvoj novih računalniških programov v letu 2013 in načrt za leto 2014 

Program Leto 2013 Načrt za leto 2014 

Adams MD Motion Bundle 3.712 € - 

Adobe Creative Suite Design - 5.490 € 

CorelDRAW Graphics Suite - 2.600 € 

IBM SPSS Statistics 195 € 195 € 

Letne licenčnine (Simulia Abaqus 9.139, Microsoft CA 
7.892, NI Academic 2.279, LS-DYNA 1.590, EDEM 1.542, 
AutoForm 1.423, ANSYS 12.690, EdgeCAM 247, 
TeamViewer 118 

39.995 € 40.000 

Programska oprema za merilnik dolžin - 980 € 

Rhinoceros 354 € - 

SolidWorks 2.430 € - 

Zeiss Calypso 1.675 € - 

 
VIII. Financiranje izobraževalne/študijske, raziskovalne, umetniške ali strokovne 

dejavnosti 

 
Trditev da/ne priloga/stran 

VZ ima zagotovljena dolgoročna sredstva za študijsko, raziskovalno, 
umetniško ali strokovno delo iz različnih virov. Da 

Priloga 16 – Finančni načrt 
(kratkoročna in nestabilna 

politika financiranja) 

VZ pridobiva sredstva za delo iz proračunskih virov. Da 
Priloga 6 – Finančno 

poročilo 

VZ pridobiva sredstva za delo iz sredstev evropskih in drugih 
mednarodnih projektov. Da 

Priloga 6 – Finančno 
poročilo 

VZ pridobiva sredstva za delo iz sredstev, pridobljenih na trgu. Da 
Priloga 6 – Finančno 

poročilo 
VZ načrtno razporeja sredstva za študijsko, raziskovalno, umetniško ali 
strokovno delo. Da Priloga 16 – Finančni načrt 

VZ spremlja porabo pridobljenih sredstev. Da 
Priloga 6 – Finančno 

poročilo 
VZ redno pripravlja načrte za zagotavljanje finančnih, materialnih in 
drugih virov (vložkov), ki so potrebni za delovanje zavoda, ter preverja 
njihovo izvajanje. 

Da Priloga 16 – Finančni načrt 

Sredstva so zagotovljena za vse študijske programe, ki jih VZ izvaja, in 
vse dejavnosti zavoda, ki so s tem povezane (znanstveno, raziskovalno, 
umetniško oz. strokovno delo) ter druge podporne dejavnosti. 

Da Priloga 16 – Finančni načrt 

 
Financiranje raziskovalne dejavnosti 

leto 
Kazalnik 2011 2012 2013 

Pridobljena proračunska sredstva 3.069.727 2.598.932 2.511.829 

Pridobljena sredstva iz dela na trgu 804.732 634.859 533.874 

Povprečna vrednost raziskovalnega projekta 65.084 50.210 56.634 

Število različnih virov financiranja 9 11 10 
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IX. Vpetost v okolje 

 

Trditev da/ne priloga/stran 

VZ ima vzpostavljeno uspešno sodelovanje na domači ravni. Da Poslovno poročilo UM 

VZ ima vzpostavljeno uspešno sodelovanje na mednarodni ravni. Da Poslovno poročilo UM 

VZ spodbuja sodelovanje z drugimi VZ. Da Pogodbe o sodelovanju 

VZ spodbuja sodelovanje s podj etji. Da 
Poročila o raziskovalni dejavnosti; 

Strateški svet FS 

VZ spodbuja sodelovanje s pomembnimi deležniki v okolju. Da 
Poročila o raziskovalni dejavnosti; 

Strateški svet FS 

VZ izkazuje vključevanje vse zainteresirane javnosti v svoje 
dejavnosti. 

Da 
Poročila o raziskovalni dejavnosti; 

Strateški svet FS; Alumni FS; 
srečanja, dogodki in drugo 

Študijski programi in druga izobraževanja izražajo potrebe 
gospodarstva in negospodarstva. 

Da Študijski programi 

VZ usklajuje vpis študentov s potrebami relevantnih okolij. Da 
Razpis študijskih programov 

(dodiplomski študij in podiplomski 
študij) 

Gospodarstvo in negospodarstvo je vključeno v načrtovanje in 
spremljanje izobraževalnega dela VZ. 

Da Študijski programi; Strateški svet FS 

VZ sodeluje pri izmenjavi študentov ter visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in strokovnih sodelavcev doma in na tujem. 

Da 
Poslovno poročilo UM 

VZ ugotavlja učinke, ki jih ima njegovo delovanje na okolje. Ne  

VZ je seznanjen o zaposlenosti (deležu) svojih diplomantov v 
gospodarstvu. 

Da Anketiranje diplomantov (Tabela str. 6) 

VZ je seznanjen o zaposlenosti (deležu) svojih diplomantov v 
negospodarstvu. 

Da Anketiranje diplomantov (Tabela str. 6) 

VZ spremlja konkurenčnost na trgu dela diplomantov študijskih 
programov. 

Da Anketiranje diplomantov (Tabela str. 6) 

VZ ima sklenjene dogovore z različnimi organizacijami o 
praktičnem usposabljanju svojih študentov ter stalnim 
preverjanjem usposobljenosti in kompetenc mentorjev na praksi. 

Da Praktično usposabljanje 

 

http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=61
http://alumni.fs.uni-mb.si/
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=3
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=41
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=330
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=330
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=3
http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/programi-dela-poslovna-porocila/Strani/default.aspx
http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=49
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