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Program

 pozdrav dekana UM FERI

 pozdrav prodekana za izobraževalno dejavnost

 pozdrav prodekana študenta

 predstavitev študijskega procesa



Pozdrav dekana UM FERI

prof. dr. Gorazd Štumberger



Pozdrav prodekana za izobraževalno dejavnost

doc. dr. Boštjan Vlaovič





Prosimo izpolnite anketo in jo 
oddajte v škatlo pri izhodu!



INGENIUM = bistrost 

INGENIARE = izumiti nekaj

INŽENIRJI znajo reševati probleme



Cilji v izobraževanju inženirjev

• Delo v skupinah z vrhunsko opremo

• Sodobne učne metode, razumevanje, ne pomnenje

• Temeljna, strokovna in praktična znanja

• Tesna povezanost z gospodarstvom (prakse, projekti,…)



Izobražujemo

ZNANJE

Razvijamo Raziskujemo



Študentski dosežki (2019/2020)

• Nagrade Univerze v Mariboru

- Rektorjeva nagrada za študijske uspehe študentov v svoji vpisni 
generaciji

• Nagrade tehnološke mreže TVP 

- Nagrada za najboljše diplomsko delo

• Mednarodna konferenca IEEE Melecon2020

- Prvo mesto na tekmovanju študentskih prispevkov IEEE Regije 8

• Bedjaničeve nagrade

- Dve nagradi za magistrsko delo

• Najboljši študent Univerze v Mariboru

- Drugo mesto

• ERK 2020

- Prvo mesto na tekmovanju študentskih člankov



• Elektrotehnika
• Telekomunikacije
• Informatika in tehnologije 

komuniciranja
• Računalništvo in informacijske 

tehnologije
• Medijske komunikacije
• Mehatronika 

(skupni program s FS) 

• Elektrotehnika
• Informatika in tehnologije 

komuniciranja
• Računalništvo in 

informacijske tehnologije
• Mehatronika

(skupni program s FS) 



3. Stopnja (3 leta)

2. Stopnja (2 leti)

1. stopnja (3 leta)

Doktor znanosti

Magister inženir

Diplomirani inženir 

UN

Diplomirani inženir 

VS

ZAPOSLITEV



Koristne informacije za bruce     SPLETNA STRAN

estudij.um.si                MS Teams



Posebnosti zimskega semestra

8. točka drugega odstavka 223. člena Statuta UM 
določa, da je nespoštovanje ukrepov hujša kršitev 



Maske

„Vsem nam je prijetneje biti brez maske kot z 
njo, ampak vseeno je človeško in solidarno 
žrtvovati nekaj udobja za pravico zdravstveno 
ranljivih do svojega življenja in pravico družbe, 
da živi brez zaustavljanja šol in bolnišnic ter 
javnega prometa in velikih delov 
gospodarstva“

prof. dr. Alojz Ihan, dr. med.
predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo



Maribox – 15 minut sproščene hoje



Pozdrav prodekana študenta

Davor Ornik



Študentski svet
• zavzemamo se za dobrobit študentov

• načrtujemo obštudijske aktivnosti



Predstavitev študijskega procesa –
Informatika in tehnologije komuniciranja UN

doc. dr. Muhamed Turkanović



Cilj študija ITK je utrditev vodilne vloge pri 
izobraževanju na področju

Informatike 
Informatics

Informacijskih sistemov
Information Systems - IS

Informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij
Information-Communication Technology - ICT
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Načrtovanje 
IS/IT rešitev

Razvoj in 
vpeljava 
informacijskih 
sistemov

Podatkovne 
tehnologije

Spletne rešitve 
in storitve

Inteligentni 
sistemi 
odločanja

Napredno 
programiranje

Kibernetska 
varnost in 

zaščita

Razvoj mobilnih 
rešitev

Poslovno 
modeliranje

Arhitekture 
IS/IT

Projektno 
vodenje

Razvoj oblačnih 
storitev

Vključena področja
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Pokritost Top 10 tehnologij v 2020
Umetna

inteligenca in 
strojno učenje

M2: Inteligentne
informacijske

rešitve

Blockchain

UE: Podatkovno
modeliranje in 

baze

UE: Storitvena
znanost in 
inovacije

Navidezna
resničnost

Inteligentne
aplikacije

M2:Inteligentne 
informacijske

rešitve

Kognitivno
računalništvo v 

oblaku

UE: IT 
arhitekture

DevOps

UE: Razvoj
informacijskih

storitev in 
rešitev

Angular & 
React

UE: Spletne
tehnologije

IoT

UE: Tehnologije
za vseprisotne

aplikacije

Velepodatki

UE: Podatkovno
modeliranje in 

baze

M2: Inteligentne
informacijske

rešitve

Robotska
avtomatizacija

procesov

M1: Upravljanje
poslovnih
procesov

M2: Inteligentne
informacijske

rešitve

https://www.youtube.com/watch?v=9-aemwA_IVY
https://www.youtube.com/watch?v=9-aemwA_IVY


Študijske smeri

Prvi štirje semestri so skupni, v 
petem pa lahko študent izbere eno
izmed dveh študijskih smeri.



Potek študija UN ITK

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5 obveznih predmetov

3 obvezni predmeti in 1. praktikum
1 izbirni predmet

4 obvezni predmeti
1 izbirni predmet

4 obvezni predmeti
2. praktikum

5. semester
2 študijske smeri (IS, IV)

4 obvezni predmeti
1 izbirni predmet



Predmetnik, pedagoški izvajalci
1. semester / zimski 5 obveznih predmetov

PREDMET
NOSILEC(KA)/IZVAJALEC(KA)
ASISTENT(KA)

Osnove informacijskih sistemov • doc. dr. Sašo KARAKATIČ (red. prof. dr. Vili PODGORELEC)

Reševanje problemov s programiranjem • doc. dr. Matej ŠPROGAR

Osnove računalniških sistemov • red. prof. dr. Milan ZORMAN

Metode in tehnologije komuniciranja
• izr. prof. dr. Gregor POLANČIČ
• red. prof. dr. Jozsef GYÖRKÖS

Diskretne strukture • izr. prof. dr. Iztok PETERIN



Predmetnik, pedagoški izvajalci

2. semester / poletni
3 obvezni predmeti in 1. praktikum

1 izbirni predmet

PREDMET
NOSILEC(KA)/IZVAJALEC(KA)
ASISTENT(KA)

Objektno programiranje v Javi • red. prof. dr. Marjan HERIČKO

Podatkovne baze I • doc. dr. Aida KAMIŠALIĆ LATIFIĆ

Osnove spletnih tehnologij • doc. dr. Matej ŠPROGAR

Praktikum I • doc. dr. Sašo KARAKATIČ

Izbirni predmet 1
• Katerikoli predmet iz drugih univerzitetnih

programov FERI.



Praktikumi

Združevanje teorije z industrijsko prakso

 praktikumi – skupina posebnih
projektov, ki se nadgradijo z izvedbo
realnih projektov



ECTS točke
(European Credit Transfer and Accumulation System)

• Vrednotenje študentovega dela

• 1 ECTS = 30 ur dela

• Primer: 6 ECTS = 180 ur -> praviloma pomeni:
• 75 kontaktnih ur (predavanj, vaj ...)

• 105 ur samostojnega dela študenta (študij, seminarske naloge, projekti ...)

• Prenosljivost ECTS med fakultetami in univerzami doma in v tujini
(mobilnost)

Pravilnik o ECTS kreditnem sistemu študija na Univerzi v Mariboru



Pogoji za napredovanje v 2. letnik

Univerzitetni študijski program 54 ECTS

Pogoji za napredovanje v 3. letnik

Univerzitetni študijski progam opravljeni vsi izpiti 1. letnika 

+ 54 ECTS iz 2. letnika



Način dela

Predavanja Vaje Samostojno

Skupinsko delo Preverjanje znanja

• Poudarek na 
projektnem in 
skupinskem delu!



Ocenjevanje

 Sprotno učenje in preverjanje znanja

 Ocena je samo ena
 Elementi ocenjevanja: vaje, kvizi, testi, domače in seminarske naloge, projekti, 

sodelovanje na predavanjih, vmesni izpiti oz. kolokviji, pisni in/ali ustni izpit

 Skupna ocena se izračuna se na osnovi uteženega povprečja posameznih elementov

Na uvodnem predavanju vas bodo profesorji za vsako učno enoto natančno
seznanili z načini ocenjevanja, pogoji in roki vmesnih preizkusov.

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru



Ocenjevalna lestvica
POZITIVNE OCENE

Uspešnost v % Ocena Opis doseganja učnih izidov pri učni enoti

90 – 100% odlično 10 Študent izkazuje izjemno znanje in razumevanje z zanemarljivimi napakami.

80 – 89% prav dobro 9 Študent izkazuje nadpovprečno znanje in razumevanje z nekaj manjšimi
napakami.

70 – 79% prav dobro 8 Študent izkazuje dobro znanje in razumevanje, vendar z manjšimi
pomanjkljivostmi in nekaj opaznejšimi napakami.

60 – 69% dobro 7 Študent izkazuje zadovoljivo znanje in razumevanje z večjimi napakami

50 – 59% zadostno 6 Študent izkazuje znanje in razumevanje s težavami, pomanjkljivostmi in 
napakami, ki zadovoljujejo le minimalne sprejemljive kriterije.

NEGATIVNE OCENE

0 – 49% 1 - 5 Znanje in razumevanje ne zadošča minimalnim akademskim kriterijem.

Enotna ocenjevalna lestvica je bila potrjena na 33. seji Senata UM FERI dne 20. 6. 2014. 



Izpiti - koristne informacije in nasveti

• Izpitni roki so razpisani v izpitnem obdobju (zimsko, poletno, jesensko 
izpitno obdobje – glej študijski koledar)

• Prijava: 4 dni pred izpitom (sistem AIPS)

• Odjava: 2 dni pred izpitom

• Pristopi: 4. pristop in nadaljnji so komisijski, največ 6 pristopov

• Goljufanje in plagiatorstvo:  disciplinski postopek in strogi ukrepi

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru.



Študij - koristne informacije in nasveti
• Prihajajte pripravljeni

• Upoštevajte razpisane termine in dogovorjene roke

• Obveznosti opravljajte vestno in sproti

• Bodite aktivni, vprašanja so zaželena!

• Izkoriščajte govorilne ure

• Spremljajte spletno stran FERI (feri.um.si) in 
spletno stran Inštituta za informatiko (ii.feri.um.si)

Prisotnost na vajah se beleži!
K zagovoru vaj lahko pristopijo le kandidati s prisotnostjo večjo od 80 %. 

Sklep 26. seje Komisije za študijske zadeve UM FERI z dne 16. 4. 2014



Mentorji in tutorji

Tutorji študenti:

• Eva Štingl

Facebook skupina: ITK_UN_2020/23

Tutorji profesorji:

• doc. dr. Aida Kamišalić Latifić

• izr. prof. dr. Gregor Polančič

Pravilnik o tutorskem sistemu na UM FERI



Druge aktivnosti
• Sodelovanje na počitniških šolah

• Udeležba na konferencah in
strokovnih srečanjih

• Mentoriranje pri tekmovanjih

• Udeležba na strokovnih
ekskurzijah



Študentski projekti



Študentski projekti



ITK



Čas za vprašanja! 


