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Spoštovani gospod rektor Univerze v Maribor, prof. dr. Zdravko Kačič,
prorektorji, kolegi dekani in prodekani, cenjeni gostje, nagrajenke in nagrajenci,
študentke in študenti, drage sodelavke in sodelavci!
Zakonitosti časa so neizbežne, vse se spreminja in nič ni večnega.
Sprememb ne moremo zaustaviti, pogosto si jih niti ne želimo, saj smo se
prilagodili obstoječemu stanju. Spreminjamo se mi, kot posamezniki, spreminja
se naša fakulteta in naša Univerza, spreminja se okolje, v katerem Univerza
deluje. Akademski svet je kljub vsemu nekoliko specifičen. Na eni strani Univerza
potrebuje stabilnost, da se lahko ozre vase, osmisli svoje poslanstvo, vzpostavi
stabilne interne procese, razume, kaj je prav in kaj narobe in potem tudi tako
ravna, s čimer si pridobi ime, ugled in spoštovanje okolja, po drugi strani pa se
mora bliskovito odzivati na nova znanja, na nova odkritja, celo več, biti mora
njihov generator. Prav zato mora biti Univerza prostor nadpovprečnosti,
izjemnih, prodornih posameznikov, ki so vir novih misli in gibalo celotne družbe.
Univerza, ki se sprijazni s povprečnostjo, bo postala neprivlačna za študente,
postala bo sama sebi namen, nato pa se bo v današnjem globalnem svetu
izgubila. Da se nam to ne bi zgodilo, na naši fakulteti skrbimo s permanentnimi
spremembami naših študijskih programov, z usmeritvami raziskav in z drugimi
mehanizmi, ki jih imamo na voljo. S tem izpolnjujemo tudi naše temeljno
poslanstvo, to je, da bomo študentom posredovali aktualna znanja, temelječa na
mednarodno priznanem znanstvenoraziskovalnem delu ter jim s tem zagotovili
prihodnost in omogočili uspešne kariere.
Naša fakulteta je velika fakulteta, smo Univerza v malem. Zaposlenih nas
je 297, študentov na prvi stopnji je 1488, na drugi 414, 55 študentov pa na tretji
stopnji. Skupno torej 1.957 študentov, od tega je 218 rednih študentov iz tujine.
V tem študijskem letu je z nami v zimskem semestru še skoraj 100 študentov iz
programa študentskih izmenjav Erasmus. V študijskem letu 2017/18 je
diplomiralo 238 študentov na prvi, 114 na drugi in 7 študentov na tretji stopnji.
V letošnjem šolskem letu smo storili prvi resen korak v mednarodni univerzitetni
prostor. Orjemo ledino in kažemo na vse anomalije naše zakonodaje visokega
šolstva na tem področju. Verjamemo, da bomo tudi na ta način pomagali k
spremembam le-te tako, da se bo tudi Slovenija lahko enakovredno vključila v
mednarodni študijski prostor.
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Člani naše fakultete dosegajo tudi dobre raziskovalne rezultate. Imamo
veliko izjemnih posameznikov, ki s svojimi raziskavami in z vrhunskimi objavami
doprinašajo k svetovni zakladnici znanja. Zagotovo smo lahko izjemno ponosni,
da imamo v naši sredini tudi raziskovalca, ki že drugo leto sodi med 1 % najbolj
citiranih raziskovalcev na svetu na svojem področju. S tem je pomembno dvignil
rang Univerze v Mariboru in s tem naše fakultete. In ta rang je pomemben, ko se
mladi odločajo, komu bodo zaupali svojo bodočnost. Mladi želijo biti z
najboljšimi, da bi postali najboljši tudi sami.
Na fakulteti izvajamo številne raziskovalne projekte. Imamo 8 programskih
skupin, 11 projektov ARRS, projekt evropskega centra odličnosti Innorenew ter
istoimenski projekt iz sheme H2020, ki se mu letos pridružita še 2 novodobljena
projekta H2020, 8 projektov Interreg, 4 projekte Erasmus+, ki se jim v šolskem
letu 2018/19 pridružuje 5 novih, 11 bilateralnih projektov, 46 projektov za
industrijo, pri nas se izobražuje 18 mladih raziskovalcev. Skupaj trenutno
izvajamo 34 mednarodnih projektov in projektov strukturnih skladov, rezultate
28-ih prijav še čakamo. Po svojih najboljših močeh pomagamo pri realizaciji ciljev
države na področju pametne specializacije, saj smo vključeni v 7 razvojnoraziskovalnih projektov TLR 3-6, kar je 50 % vseh odobrenih projektov te sheme.
Na fakulteti praktično ni raziskovalca, profesorja, asistenta ali tehniškega
sodelavca, ki ne bi bil vključen v raziskave na konkretnem projektu.
Zaradi svojega pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela in
zavedanja o svojem poslanstvu je naša fakulteta dobro prepoznavna v Sloveniji
in izven nje. UM FERI je postala uveljavljena blagovna znamka, za katero pa je
treba neprestano skrbeti in jo skrbno negovati. Za to znamko so seveda ljudje,
naši študentje in naši zaposleni, za njo so naši predhodniki, so odločitve
generacij, modrih potez, ki danes dajejo rezultate. Čas se ne bo ustavil, tekel bo
naprej, zahteval bo nove spremembe in nove odločitve. Verjamem, da se bomo
odločali prav, da bomo negovali akademsko poštenost, da bomo razumeli, da je
povprečnost premalo in da je za nas dovolj le odličnost, s čimer bo naša fakulteta
in z njo naša Univerza postala še privlačnejša tako za študente kot za
raziskovalce, profesorje in vso našo družbo.

