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Visokošolski strokovni 
študijski program I. stopnje 
STROJNIŠTVO – Projektno 
aplikativni program

Trajanje študija: 3 leta

Način: redni študij

Število ECTS: 180

Naziv: Diplomirani inženir strojništva (VS)

Diplomirani inženir strojništva (VS) opravlja vo-
dilna inženirska dela v projektivi, konstrukciji, 
proizvodnji in vzdrževanju srednje zahtevnih me-
hanskih in mehatronskih sistemov. Pridobljeno 
znanje je pomembno tudi pri snovanju tehničnih 
izdelkov, njihovi uporabi in vzdrževanju, kot tudi v 
logistiki proizvodnih in transportnih procesov. 

Primerni so tudi za zaposlitev v inženirskih eno-
tah Slovenske vojske in Policije. Iskani so tudi na 
področju vzdrževanja letal in drugih prevoznih 
sredstev (avtomobili, ladje, lokomotive, železniški 
vagoni).

V 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega 
programa prve stopnje STROJNIŠTVO – Projektno 
aplikativni program se lahko vpiše, kdor je opravil:

A. splošno maturo,
B. poklicno maturo v enem izmed štiriletnih 

srednješolskih programih (strojni tehnik, av-
toservisni tehnik, elektrotehnik, gradbeni 
tehnik, kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, 
metalurški tehnik, tehnik mehatronike, teh-
nik računalništva),

C. zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem sre-
dnješolskem programu.

Študijski program je v 1. letniku enoten za vse štu- 
dente (nima smeri). V 2. letniku se študent odloči 
za eno izmed naslednjih smeri:

 » Energetsko strojništvo
 » Procesno strojništvo
 » Konstruiranje strojev in naprav
 » Konstruiranje industrijskih sistemov
 » Proizvodne tehnologije
 » Industrijsko inženirstvo
 » Prometni pilot letala/helikopterja
 » Snovanje in vzdrževanje letal
 » Mehatronika

Pogoji za vpis

Predstavitev programa in 
predmetnik VS



ŠTUDIJ STROJNIŠTVA

Postanite del stroke, ki ustvarja rešitve za teh-
nološke izzive prihodnosti!

Na Fakulteti za strojništvo izvajamo dva prvosto-
penjska študijska programa:

 » Univerzitetni študijski program 
I. stopnje STROJNIŠTVO 
- Razvojno raziskovalni program

 » Visokošolski strokovni študijski program 
I. stopnje STROJNIŠTVO 
- Projektno aplikativni program

Oba študijska programa prve stopnje skladno s 
smernicami bolonjske prenove študentom zago-
tavljata pridobitev ustreznega temeljnega znanja 
ter širino za poglobljeno razumevanje trajnostne-
ga razvoja sveta.

Na Fakulteti za strojništvo se izvaja študij strojni-
štva na vseh treh stopnjah:

Diplomirani inženir strojništva (UN) je strokovnjak 
za vodenje projektov, razvojnih skupin in podjetij 
na področju raziskav ter razvoja izdelkov in siste-
mov. V nabor znanj sodi tudi načrtovanje tehnolo-
gij v strojni, elektro in sorodnih industrijah. Študij 
jim daje resno podlago za delo v industriji, kjer so 
zelo iskani.

Pridobljena znanja so tudi odlično izhodišče za 
nadaljevanje študija na Magistrskem študijskem 
programu II. stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno 
raziskovalni program.
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Način: redni študij
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Naziv: Diplomirani inženir strojništva (UN)

Univerzitetni študijski 
program I. stopnje 
STROJNIŠTVO – Razvojno 
raziskovalni program

V prvi letnik Univerzitetnega študijskega progra-
ma I. stopnje STROJNIŠTVO – Razvojno raziskoval-
ni program se lahko vpiše, kdor je opravil:

A. splošno maturo,
B. poklicno maturo v enem izmed štiriletnih sre-

dnješolskih programih (strojni tehnik, avtoser-
visni tehnik, elektrotehnik, gradbeni tehnik, 
kemijski tehnik, ladijski strojni tehnik, metalur-
ški tehnik, tehnik mehatronike, tehnik računal-
ništva, lesarski tehnik, tehnik elektronskih ko-
munikacij) in izpit splošne mature iz predmeta 
matematika. Predmeta matematika kandidat 
ne sme izbrati pri poklicni maturi.

C. zaključni izpit, opravljen pred 1.6.1995 v kate-
remkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Študijski program je enoten za vse študente in 
nima smeri. Pedagoški proces poteka v obliki pre-
davanj in vaj. Študenti pridobijo teoretično znanje 
za nadaljevanje študija na 2. stopnji.

Pogoji za vpis

Predstavitev programa in 
predmetnik UN

180 kreditov
3 leta

120 kreditov
2 leti

240 kreditov
4 leta
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