
 

 

 

ŠTUDIJ STROJNIŠTVA NA FAKULTETI ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING 

NOVO MESTO 
 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto izvaja visokošolski strokovni in univerzitetni študijski 

program “Inženiring in vozila”, ki vsebuje znanja širšega področja strojništva, uporabna za vsa področja 

avtomobilske in procesne industrije. Poudarek je na usposobljenosti diplomantov za interdisciplinarno delo, 

s celovitim vpogledom v tehnično in tehnološko problematiko industrijskih podjetij, s sposobnostjo vodenja 

industrijskih procesov in sistemov ter poglobljenim obravnavanjem problemov. Sodoben študijski program 

vključuje inovativne metode izobraževanja z ustreznim razmerjem teoretičnega in praktičnega znanja. 

Vključuje pedagoški kader iz gospodarstva in iz vrst priznanih visokošolskih učiteljev in raziskovalcev.   

S pridobljenim strokovnim naslovom “diplomirani inženir strojništva” si diplomanti fakultete 

zagotovijo perspektivo na področju zaposlovanja in nadaljnjega razvoja. Med najbolj deficitarnimi 

in iskanimi poklici so tudi v letu 2015 strojniki. Fakulteta na svoji spletni http://www.fini-

unm.si/si/studij/obvestila-za-studente/ strani vsakodnevno objavlja prosta delovna mesta za 

diplomirane inženirje strojništva.  

Fakulteta izvaja izredni študij in študij na daljavo. Izredni študij se izvaja na sedežu fakultete v 

popoldanskem času, dvakrat tedensko. Organizirano pedagoško delo poteka po sistemu zaporedne 

izvedbe predmetov. Študij na daljavo je akreditirana oblika študija, ki jo fakulteta izvaja na nivoju celotne 

Slovenije in predstavlja sodobno obliko študija z močno pedagoško in tehnično podporo. Zagotavlja visoko 

dostopnost študija posameznikom, ki se iz različnih razlogov ne morejo redno udeleževati študijskih 

obveznosti. Fleksibilnost študija na daljavo je izražena predvsem v prilagojenosti posameznikom, ki si 

lahko povsem samostojno in v odvisnosti od svojih zaposlitvenih ali družinskih obveznosti razporejajo čas 

namenjen študiju.  

 

Poleg vpisa v 1. letnik fakultete, so v skladu z Merili za prehode možni vpisi neposredno v višje letnike, in 

sicer: 

 

 neposredno v 2. oziroma v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa se lahko 

vpišejo diplomanti kateregakoli študijskega programa višje strokovne šole;  

 

Stroški študija so navedeni v besedilu zgibanke in se lahko poravnajo na 12 obrokov brez obresti. V 

primeru plačila s strani delodajalca, fakulteta zagotavlja 15% popust za vsakega dodatno vpisanega 

študenta iz istega podjetja. 

 

 

Dodatne informacije lahko pridobite na spletni strani fakultete www.fini-unm.si ali s klicem na številko 07/39 

32 206. 
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