
 

ALUMNI FS 

Fakulteta za strojništvo 

Univerza v Mariboru 

Smetanova 17 

2000 Maribor 

 

alumni FS                                                  

 
 

Alumni FS, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor; tel: 02/220‐7550; e‐mail: alumni.fs@uni‐mb.si  
Matična številka: 4026284; Identifikacijska številka (ID): SI95313796; Transakcijski račun: SI56 0417 3000 1799 447 

 

Spoštovani, 
 
vabimo vas, da se udeležite okrogle mize Društva ALUMNI Fakultete za strojništvo (DAFS) na temo 
 
 

Uvajanje mladih inženirjev po študiju v realno delovno okolje. 
 
 
Okrogla miza bo 5. decembra 2013 ob 17.00 uri na Fakulteti za strojništvo v Mariboru v predavalnici 
inž. Ivana Munde. 
 
POVZETEK 
 
Sodobno gospodarstvo temelji na novih tehnologijah, inovacijah in iskanju ter uvajanju novih 
konkurenčnih izdelkov za globalno svetovno tržišče. 
 
Pomemben faktor pri nastajanju novih tehnologij, inovacij in izdelkov je inženir, ki pa vso potrebno 
znanje za razvoj ne more absorbirati in prinesti že z univerze. Na univerzi ga po najboljših močeh in 
sposobnostih pripravijo na izzive realnega sveta, vendar posameznika »ukrojiti« na specifične potrebe 
natančno določene tehnologije ali izdelka ni mogoče. 
 
Izhajajoč iz zapisane teze je potrebno posvetiti posamezniku – mlademu, akademsko izobraženemu 
inženirju – dodaten čas uvajanja na specifično delovno področje, kar pa lahko stori le inženirjev 
delodajalec. 
 
Namen okrogle mize je proučiti metode uvajanja mladih izobražencev v gospodarske sisteme in 
tokove in iskati poti optimalnega uvajanja, za doseganje pozitivnih gospodarskih učinkov v delovnem 
okolju, kakor tudi delovno pozitivno motivacijo v mladem inženirju, kar bo imelo želene učinke tako za 
delodajalca kakor tudi mladega strokovnjaka. 
 
 
 
Tajnik DAFS  
izr. prof. dr. Karl Gotlih 

 

Predsednik DAFS 
red. prof. dr. Andrej Polajnar 

 
V razpravi bodo aktivno sodelovali: 
 
doc. dr. Marjan Leber – Je študij strojništva dobra naložba? 
ga. Janja Verič  - Zavoda za zaposlovanje RS – podatki o zaposlovanju diplomantov tehniških fakultet 
ga.  Mateja Hanžurej - Karierni center UM 
ga. Jelka Zagožen - družba BSH – Metode uvajanja mladih inženirjev v poslovni sistem družbe 
dr. Bojan Vohar - diplomant FS – član DAFS, ki je zaposlen v tujini in njegova izkušnja 
diplomant FS – član DAFS, ki je zaposlen v Sloveniji in njegova izkušnja 
 
Okrogla miza je namenjena vsem članom DAFS, zainteresiranim strokovnim delavcem v podjetjih s področja upravljanja 
človeških virov, študentom in širši javnosti. Okrogla miza je javna. 


