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Predgovor prvemu zborniku Društva ALUMNI FS na temo

Uvajanje mladih inženirjev po študiju v realno
delovno okolje
Alumni FS je s svojim delom od ustanovitve društva Alumni FS 22. 10. 2009
sledil:
VIZIJI – da bo Alumni strokovno, znanstveno in družabno stičišče diplomantov
vseh študijskih programov in generacij UM FS,
POSLANSTVU – da bo razvijal in promoviral interdisciplinarno mrežo med UM
FS in njenimi diplomanti, kakor tudi med fakulteto, gospodarskimi subjekti in
drugimi družbenimi institucijami z namenom doseči obojestranske profesionalne
in osebne koristi pri izmenjavi znanja in izkušenj,
NAMENU – uresničevati vizijo in poslanstvo UM FS ter prispevati k njenemu
ugledu; spodbujati, zagotavljati in razvijati sodelovanje med UM FS in njenimi
diplomanti; ustvarjati in spodbujati sodelovanje med člani ALUMNI FS, FS,
gospodarskimi subjekti in drugimi družbenimi institucijami; negovati pripadnost
diplomantov fakulteti; podpirati strokovni in osebni razvoj diplomantov UM FS;
zagotoviti možnosti za sodelovanje diplomantov pri razvijanju študijskih
programov UM FS in spodbujati vlogo diplomantov FS pri razvoju Slovenije v
odprto družbo,
CILJU – izmenjavati znanje in izkušanje med UM FS in njenimi diplomanti;
omogočati trajno vseživljenjsko izobraževanje diplomantov UM FS; sodelovati
pri razvoju novih študijskih programov; sodelovati pri pridobivanju in izvajanju
vseh vrst projektov; vzpostavljati povezave med člani ALUMNI FS z organizacijo
družabnih aktivnosti in bazami podatkov na spletni strani ALUMNI FS in
sodelovati pri pridobivanju sponzorskih in donatorskih sredstev za bodoči razvoj
UM FS.
ALUMNI FS je v svojem štiriletnem delu tako organiziral 4 odmevne in tematsko
zelo napredne okrogle mize, številna strokovna predavanja, doniral je opremo
UM FS za ureditev in postavitev stalne razstave ter poimenovanje največje
predavalnice na UM FS v predavalnico inž. IVANA MUNDE, postavil karierni
center UM FS, organiziral Ples inženirjev in pred tem Strojniški ples.
Ker je okrogla miza z naslovom UVAJANJE MLADIH INŽENIRJEV PO ŠTUDIJU
V REALNO DELOVNO OKOLJE, ki je bila 5.12.2013, po mnenju mnogih zelo
uspela in je za razvoj našega gospodarstva ter tehničnega visokega šolstva zelo
pomembna, smo se odločili, da prispevke aktivno sodelujočih natisnemo. S tem
bomo, upamo, vzpostavili prepotrebno povezovanje podjetij s Fakulteto za
strojništvo Univerze v Mariboru.
Predsednik Društva ALUMNI FS
red. prof. dr. Andrej Polajnar
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Izhodišče za razpravo na okrogli mizi
Zaradi nekaterih ogorčenih tehničnih direktorjev podjetij, ki so izrazili veliko
nezadovoljstva pri izobrazbi diplomantov, smo pristopili k iskanju odgovora na
vprašanje, kaj je narobe pri študiju strojništva in kakšna so mnenja o tem s strani
delodajalcev.
Spoštovani,
se zahvaljujem za to poročilo in vse dosedanje informacije.
Društvo je naredilo velik korak, saj se je dotaknilo tem, o katerih se do sedaj ni
odkrito govorilo. Skrajni čas je, da študij ne bo več samo zaradi naziva, kot je do
sedaj veljalo za nekatere. Če želimo izboljšati tehnična znanja, je potrebno
pregledati šolske programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.
Ker pridejo dijaki iz osnovne šole z vprašljivim znanjem, bi celo predlagal, "da že
v 1. letnikih teh programov na koncu leta določijo skupine dobrih dijakov" in ti bi
imeli nadalje posebne ugodnosti in možnosti izobraževanja. V šolah je veliko
neizkoriščene opreme in strojev. Ti dijaki bi nato na fakulteti dejansko dosegli
svoj cilj.
To je moje kratko razmišljanje o določeni problematiki.
Se zahvaljujem in lep pozdrav.
Drago Kalan
Hvala za povabilo.
Mi je žal, da ne morem priti, ker sem zelo razočaran nad našim šolstvom.
V mojem času šolanja smo pridobili v tehnični šoli več praktičnega tehničnega
znanja, kot ga ima sedaj inženir. Vsak tehnik je moral znati preračunati
ogrevanje in hlajenje stavbe, zobniške prenose in reduktorje, dvigala, statiko po
vseh računskih in grafičnih metodah, pa še praktična znanja smo pridobili na
obdelovalnih strojih, vsak je moral znati variti vsaj za lastne potrebe, obvladali
smo modeliranje in livarstvo. To so bili časi, ki se ne bodo vrnili. Fakulteta je to
znanje samo nadgradila. Iz srednje šole si prišel kot strokovnjak z nekim
praktičnim znanjem, iz fakultete si se pa lahko vključil v razvojno delo.
Danes fakultetno izobraženi kadri nimajo predstave. Naučili so se samo brskati
po medmrežju. Prepričani so, da dobiš vse na internetu. Pri vnosu podatkov v
naprej zastavljene izračune po programih iz interneta sploh nimajo občutka, zato
dostikrat prihaja do napak v razmerju 1 : 10. Če nimaš predstave, tudi ne
veš, da si se zmotil za eno decimalno mesto. Ta kader nima niti občutka za
pravilno izbiro metode, zato gredo rešitve v napačno smer. Še s kadrom z
akademskimi nazivi si nimaš kaj pomagati. Samo teorije in nobenega
praktičnega znanja. In ti kadri, brez izkušenj v praksi, vzgajajo nove kadre.
Lep pozdrav
Edo Bahč
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Daniela Šunjić Egić
Zavod RS za zaposlovanje RS,
Območna služba Maribor

Podatki o stanju na trgu dela v Sloveniji v letu 2013
ter podatki o zaposlovanju diplomantov tehniških
fakultet
Trg dela se izredno hitro odziva na dogajanja v gospodarstvu. Ob slabših
pogojih poslovanja oz. recesiji delodajalci hitro prilagodijo število zaposlenih
manjšemu obsegu poslovanja, zaradi česar se poveča brezposelnost. Po
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je stopnja registrirane
brezposelnosti v mariborski občini v povprečju prvih enajstih mesecev leta 2013
znašala 18,2 %.
V času krize se povpraševanje po delavcih zmanjšuje, a je na drugi strani tudi
več zaposlovanja za določen čas, vendar je trajanje teh zaposlitev krajše. Hkrati
ugotavljamo, da je zaradi krize med brezposelne prešlo tudi več oseb z znanji in
kompetencami, po katerih je kljub krizi še vedno povpraševanje, in so se kmalu
po prijavi tudi že zaposlile.
Čeprav se stopnja brezposelnosti hitro povečuje, zlasti med mladimi, so prav
mladi tisti, ki hitreje prehajajo iz enega v drug status. V letu 2013 je bilo tako
med mladimi diplomanti (do 29 let), ki so se zaposlili, skoraj 60 % takih, ki so bili
pred tem brezposelni do pet mesecev, brezposelnih od šest mesecev do enega
leta pa je bilo še dodatnih 28 %.
V letu 2013 je bilo na Zavodu za zaposlovanje na terciarni ravni razpisanih
največ prostih delovnih mest na področjih šolstva, ekonomije, medicine in
strojništva. (Z 12. aprilom 2013 je pričel veljati Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), ki je ukinil obvezno prijavo
prostega delovnega mesta pri Zavodu. Ker delodajalci, ki ne sodijo v javni sektor
ali niso družbe v večinski lasti države, objavo prostega delovnega mesta lahko
zagotovijo sami, Zavod nima več podatkov o vseh prostih delovnih mestih v
državi.)
Pri zaposlovanju mladih strojnikov, pri nas in v tujini, delodajalci po navadi
pričakujejo še druga dodatna znanja, kot so poznavanje posebnih računalniških
programov, operacijskih sistemov, poznavanje standardov kakovosti, strojnih
elementov, znanje tujih jezikov, opravljen izpit iz varstva pri delu ipd.
Veliko zaposlitvenih možnosti imajo mladi strojniki v tujini, pri čemer so jim na
voljo projekti, kot so Tvoja prva zaposlitev EURES in The job of my life. Več
informacij o projektih lahko mladi najdejo na spletnih straneh Zavoda
(http://www.ess.gov.si/), na spletnih straneh omrežja javnih zavodov za
zaposlovanje EURES (http://www.ess.gov.si/eures) ali pa osebno v kariernem
središču.
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doc. dr. Marjan Leber
Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo

Je študij strojništva trajna naložba?
Znanje je danes dobrina, ki predstavlja v organizacijah in industrijskem okolju
nenadomestljiv kapital, ki je osnova za doseganje konkurenčne prednosti. V
znanju zaposlenih so skrite neizčrpne rezerve za uspeh podjetja, zato se
moramo zavedati, da je potrebno v proces pridobivanja in posodabljanja znanja
vložiti ustrezen čas in sredstva.
Diplomant je rezultat pedagoškega procesa univerze, podjetje pa uporabnik tega
"izdelka". Vsi želimo, da diplomant razpolaga s strokovnimi kompetencami, ima
dosežen ustrezen nivo znanja in uporabniku daje velik potencial pretvarjanja
tega znanja v poslovni uspeh podjetja. Pri kreiranju želenega profila diplomanta
oz. zaposlenega mladega strokovnjaka v podjetju pa morata sodelovati univerza
in podjetje.
Tako lahko v veliki meri najdemo podobnost med življenjskim ciklusom izdelka in
diplomanta: v prvi fazi poteka proces oblikovanja diplomanta – študent lahko
oblikuje svoj profil z izbiro predmetov glede na svoje sposobnosti in cilje. V
procesu aplikacije diplomanta je izražena njegova rast – v podjetju dosega
uspešne rezultate, z dopolnilnim usposabljanjem poglablja in specializira svoja
znanja in sposobnosti, da lahko v naslednji fazi implementacije največ prispeva
k razvoju podjetja, utrditvi svojih kompetenc in osebnem izražanju. Tej fazi, ki je
v življenjskem ciklu običajno najdaljša, sledi proces recikliranja, ko mora zdaj že
strokovnjak, svoja znanja nadgraditi, posodobiti in v skladu z novimi
tehnologijami razviti nove kompetence, sicer njegovo doslej pridobljeno znanje
zastara in izgubi na vrednosti.
Zelo pomembno je merjenje učinka oz. dodane vrednosti našega diplomanta –
podjetja bi seveda želela iz univerze dobiti strokovnjaka, ki bo s svojimi
kompetencami v najkrajšem času prispeval k dodani vrednosti. Vendar je v
večini primerov potrebno t.i. praktično usposabljanje oz. pridobivanje
implicitnega proceduralnega znanja, kar podjetja poskušajo doseči z uvajanjem
v preizkusni dobi ali v pripravniški dobi. Ta čas pa seveda podjetju predstavlja
investicijo v obliki stroškov in porabe časa mentorjev (posebej problematično v
mikro ali malih podjetjih) ter mnogokrat tudi veliko tveganje, saj se kaj lahko
primeri, da mladi strokovnjak ne bo ustrezal predvidenemu delovnemu mestu.
Zatorej je nujno najti takšno obliko sodelovanja med podjetji in univerzo, ki
bo pomagala in zagotavljala oblikovati proces izobraževanja uporabnega
diplomanta. Prihodnost majhne države, kot je Slovenija, je le v ustvarjalnosti in
sposobnosti prenašanja znanja v inovativne procese in izdelke.
Upravljanje znanja je torej proces, ki se spreminja z načinom življenja in dela ter
daje neotipljivemu kapitalu v podjetju praktično vrednost ter omogoča boljše
izkoriščanje in povezovanje internih zmogljivosti, kar vodi podjetje k večji
učinkovitosti in mu daje stabilnejši tržni položaj.
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Jelka Zagožen
BSH Hišni aparati d.o.o.

Zaposlovanje mladih inženirjev v
BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
Zaposlovanje mladih načrtujemo že v sklopu naše kadrovske politike, ki zajema
tudi mentorstvo, program izobraževanja (lastni izobraževalni center), razvoj
mladih talentov in štipendiranje ter sodelovanje s šolami in fakultetami. Odločili
smo se tudi, da bomo ponovno uvedli sistem pripravništva.
Skozi študentsko delo in obvezne prakse najbolje spoznamo naše štipendiste in
tudi druge dijake in študente, ki jim omogočamo delo pri nas. To je najboljši
način za obojestransko spoznavanje in tudi prepoznavanje potencialno najbolj
perspektivnih kandidatov za naše bodoče sodelavce.
Z zaposlitvijo mladih pridobimo novo energijo, sveže ideje, neobremenjenost,
fleksibilnost …, ki v kombinaciji z ekspertnim znanjem in dragocenimi izkušnjami
zrelejše generacije ustvarjajo močno sinergijo. V takem okolju lahko dosegamo
maksimalen pretok znanja in kreativnosti.
Trenutno zaposlujemo 185 inženirjev. 25 novih mladih sodelavcev smo leta
2013 zaposlili v tehnično strokovnih službah (razvoj, industrijski inženiring,
kontrola kakovosti, oskrbna veriga). Gre predvsem za mlade inženirje s področja
strojništva, elektrotehnike, mehatronike, GING in logistike.
Kot delodajalec bi želeli, da mladi inženirji diplomanti s fakultete prinesejo več
specifičnih znanj, ki jih sedaj pogrešamo:
•
Poznavanje sodobnih procesov/sistemov (PEP, produkcijski sistemi, 6
sigma …).
•
Projektno delo.
•
Proces nenehnih izboljšav.
•
3D-konstruiranje – specifično za razvoj.
•
“Mehka znanja” (osnove vodenja, timsko delo …).
•
Tuji jeziki – aktivno.
To so področja, na katerih pričakujemo več sodelovanja in povezovanja med
gospodarstvom in univerzo.
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dr. Bojan Vohar
SIEMENS AG, Avstrija

Uvajanje mladih inženirjev po študiju v realno
delovno okolje – izkušnja
diplomanta strojništva v tujini
Po zaključku svojega podiplomskega študija sem bil še eno leto zaposlen na FS
MB kot asistent, nato pa sem se zaposlil v podjetju Siemens AG Avstrija, v
bližnjem Gradcu, na oddelku za trdnostne in dinamične analize podvozij tirnih
vozil. Ker sem se že v okviru svojega podiplomskega študija specializiral prav za
takšne vrste analiz, je bil zame prehod v novo delovno okolje dokaj neposreden.
Bilo pa je seveda potrebno osvojiti številna nova znanja s področja tehnike tirnih
vozil pa tudi poslovnih procesov podjetja. Izobraževanje je v podjetju zelo
uspešno urejeno. Vsak novo zaposleni s svojim nadrejenim opravi sestanek, kjer
se pregleda stanje znanj ter določi vsa nova znanja, ki bodo za zaposlenega
potrebna za uspešno opravljanje njegovih nalog. Izobraževanja nato potekajo
večinoma v okviru lastne Siemens Rail Academy, ki ponuja zelo širok nabor
predavanj, tečajev ... To so lahko tedenski, nekajdnevni ali pa tudi samo
poldnevni visoko specializirani tečaji. Ob tem izobraževanju poteka seveda tudi
uvajanje na samem delovnem mestu, kjer imajo glavno vlogo sodelavci iz ožje
delovne skupine. V tem pogledu imam zelo dobre izkušnje, saj so me v kolektiv
sprejeli zelo pozitivno in imam sodelavce, ki so mi z veseljem pomagali pri
mojem uvajanju. Zelo pomemben je tudi stalen stik s proizvodnjo. Tako nov
inženir sploh spozna proizvodni proces podjetja, hkrati pa se s tem veliko bolje
uči in spoznava dejanske učinke svojega dela v praksi, hkrati pa tudi dobiva
odzive iz proizvodnje, ki so velikokrat povod za nove izboljšave. V mojem
primeru imam to srečo, da je delo naravnano zelo razvojno in se učenje novih
metod, pristopov in tehnik pravzaprav nikoli ne konča. Tudi sicer podjetje skrbi
za stalno izobraževanje zaposlenih. Tako se na letnem pogovoru delavca z
nadrejenim vsakič opravi pregled znanj in že opravljenih šolanj ter izdela načrt
za prihodnje leto. Ob tem lahko zaposleni predlaga tudi kakšna druga, eksterna
šolanja, konference ...

31

32

33

34

Jaka Jesih
BSH Hišni aparati d.o.o.

Uvajanje mladih inženirjev po študiju v realno
delovno okolje – izkušnja
diplomanta strojništva v Sloveniji
(podjetje v tuji lasti)
Gospod Jaka Jesih je predstavil svoje videnje pri vstopu v realno delo v
koncernu BSH in pri tem izpostavil osebno iniciativo in željo po napredovanju in
zdravo mero radovednosti, kar je porok za osebni karierni uspeh.
Moja izkušnja ob prvi zaposlitvi po diplomiranju na FS Maribor:
Bil je september 2009 in le nekaj dni po zagovoru diplomske naloge sem se
znašel na Zavodu za zaposlovanje. Priznam, da mi sprva ni bilo vseeno, a sem
se z optimizmom podal na pot iskanja službe. Poudariti moram, da sem del
znanj lastne promocije pridobil tudi na FS Maribor. In sem pisal prošnje,
sestavljal življenjepise ...
Že po slabem mesecu so prihajali prvi odzivi s strani podjetij, pričel sem z
opravljanji razgovorov. V BSH Hišni aparati d.o.o. sem se zaposlil dober mesec
po diplomiranju. Niti malo nisem imel občutka, v kaj se spuščam, a sem zaupal
vase in v osnovno znanje, ki sem ga pridobil na fakulteti. Prvi dve leti kariere v
BSH Hišni aparati d.o.o. sem opravljal kot konstrukter v razvojnem oddelku.
Zaupan mi je bil kompleksen modul espresso kavnega aparata – modul mlin. V
tem obdobju sem pridobil ogromno izkušenj, potoval sem veliko po Nemčiji in
Sloveniji, bil sem deležen sodelovanja z odličnimi strokovnjaki iz eksternih
nemških podjetij in še bi lahko našteval.
Z letom 2012 smo prestrukturirali razvojni oddelek, v katerem sem zaposlen, in z
veseljem sem sprejel delovno mesto vodje laboratorija. Tako je moja kariera
zaplula tudi v »vodstvene vode«. Poudariti moram, da ob razvoju kariere ob
meni močno stoji podjetje, ki me pošilja na različna šolanja. Bodisi interna ali
eksterna, na nivoju lastne BSH Akademije ali pri zunanjih izvajalcih.
Za zaključek lahko rečem, da mi je fakulteta dala pravo osnovo (ob pravem
življenjskem obdobju) in je bila odlična odskočna deska v svet industrije.
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Mateja Hanžurej
Karierni center Univerze v Mariboru

Delovanje Kariernega centra UM
Karierni center Univerze v Mariboru Karierni center Univerze v Mariboru (v
nadaljnjem besedilu: Karierni center UM) je s svojim delovanjem začel 1. 7.
2011 v okviru projekta »Vzpostavitev, razvoj in zagotovitev pogojev
dolgoročnega delovanja mreže kariernih centrov na Univerzi v Mariboru«, ki je
bil financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in takratnega Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Cilji projekta, ki se je zaključil 30. 6.
2013, so bili predvsem opremiti študente in diplomante Univerze v Mariboru z
veščinami za lažji vstop na trg dela ter vzpostaviti delovanje Alumni kluba
Univerze v Mariboru z namenom ohranjanja vezi Univerze v Mariboru s svojimi
diplomanti ter spremljanja njihove zaposljivosti in zaposlenosti.
Univerza v Mariboru je bila uspešna tudi na »Javnem razpisu za sofinanciranje
nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v
letih 2013–2015«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport (sedanje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport) ter
pridobila sredstva za izvajanje projekta »Nadaljnji razvoj in izvajanje dejavnosti
Kariernega centra Univerze v Mariboru« iz Evropskega socialnega sklada (85
%) ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (15 %) skladno z
Operativnim programom razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, v okviru
3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve 3. 3: kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega
šolstva.
V času svojega delovanja je Karierni center UM oblikoval svojo vizijo, ki se glasi:
Vzpostavitev in delovanje učinkovitega centra, ki deluje kot trajnostna in ena
izmed ključnih dejavnosti univerze in vseh članic ter predstavlja za študente,
diplomante, post diplomante, mlade raziskovalce in mlade doktorje znanosti
poleg študija spremljevalno, vendar izredno pomembno in nepogrešljivo
aktivnost ter podporo z vseh vidikov razvoja kariere in iskanja zaposlitve, s
poudarkom na nenehnem razvoju in krepitvi sodelovanja, povezovanja s
ključnimi deležniki (različnimi institucijami regije, RS in širše), predvsem pa
delodajalci, pri čemer tudi aktivno spodbujanje k samozaposlovanju predstavlja
pomemben sklop aktivnosti centra.
Za uresničitev vizije je Karierni center UM tako razvil vrsto dejavnosti, ki so
namenjene dvema glavnima ciljnima skupinama: študentom in diplomantom ter
delodajalcem in povezovanju le-teh. Tako študentom in diplomantom nudi
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individualno in skupinsko karierno svetovanje, kjer lahko poglobijo svoja
znanja na kariernem področju in graditvi zaposlitvenih kompetenc. Karierni
svetovalci ozaveščajo študente o pomenu zgodnjega načrtovanja kariere ter
kako posameznikovi interesi, veščine in vrednote vplivajo na kariero. Prav tako
nudijo pomoč pri pisanju učinkovitega življenjepisa ter spremnega pisma ter pri
pripravi na zaposlitveni razgovor. Karierni svetovalci Kariernega centra UM so
svoja znanja in ustrezne certifikate za izvajanje kariernega svetovanja pridobili
na uglednih institucijah v Veliki Britaniji in na Irskem (Career Counselling
Services, Sprint Careers Ltd., The Business Learning Fundation in Irish Institute
of NLP). Študenti in diplomanti imajo prav tako možnost udeleževati se različnih
predavanj in delavnic med celotnim študijskim letom. Te so vezane na
tematiko karierne orientacije. Veliko dogodkov Kariernega centra UM pa je
namenjenih predvsem povezovanju študentov in diplomantov ter delodajalcev.
Študenti in diplomanti se lahko udeležujejo številnih strokovnih ekskurzij v
potencialna delovna okolja, kjer lahko spoznajo dejavnost določenega podjetja
oz. organizacije ter način kadrovanja. V preteklem študijskem letu pa je 20
študentov imelo možnost predstaviti se 9 delodajalcem na hitrih zaposlitvenih
razgovorih, katerih namen je bil, da delodajalci spoznajo potencial, ki prihaja s
posameznih fakultet UM, študenti/diplomanti pa so lahko doživeli, kako poteka
razgovor z delodajalcem.
Osnovna ponudba za delodajalce je brezplačna objava prostih delovnih mest,
praks in tem diplomskih oz. seminarskih nalog, predstavitev organizacije
na spletni strani Kariernega centra UM (www.kc.uni-mb.si) ali na fakultetah UM
ter vpogled v Karierno tržnico (zgolj registrirani uporabniki). Karierna tržnica
omogoča študentom in diplomantov vnos življenjepisa v bazo ter vpogled v
objavljena prosta delovna mesta, prakse ter teme diplomskih oz. seminarskih
nalog, delodajalcem pa vpogled v bazo življenjepisov.
V študijskem letu 2012/2013 so se na pobudo Kariernega centra UM začele
izvajati aktivnosti za ustanovitev Alumni kluba Univerze v Mariboru in
vzpostavitev sistema spremljanja zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov
Univerze v Mariboru. Prav tako so karierni svetovalci spodbujali fakultete, ki še
nimajo lastnih Alumni klubov, da le-te ustanovijo. Uspešno delovanje Alumni
klubov je pomembno predvsem, ker zagotavljajo poslovne in karierne povezave,
deljenje dobrih praks med diplomanti, študenti in univerzo oz. fakulteto, hkrati pa
uspešni posamezniki s svojimi uspehi dvigujejo tudi ugled izobraževalne
institucije, v kateri so pridobili izobrazbo. Na Univerzi v Mariboru trenutno deluje
15 Alumni klubov posameznih fakultet.
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Karierni center Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15 (mansarda jug,
kabineta 3 in 9), Maribor

www.kc.uni-mb.si

karierni.center@um.si

39

40

41

42

43

44

45

46

Zapisnik
okrogle mize Društva ALUMNI FS
z dne 05. 12. 2013 ob 17.00
v predavalnici inž. Ivana Munde, Smetanova 17, 2000 Maribor

Na okrogli mizi društva ALUMNI FS je bilo prisotnih 21 oseb. Seznam prisotnih
je priložen originalu zapisnika.
Okroglo mizo je vodil predsednik društva ALUMNI FS red. prof. dr. Andrej
Polajnar. Od vodstva fakultete so bili prisotni dekan, red. prof. dr. Niko Samec,
prodekan za izobraževalno dejavnost FS, red. prof. dr. Franc Zupanič in
prodekan za sodelovanje z gospodarstvom, red. prof. dr. Zoran Ren.

Tema okrogle mize

Uvajanje mladih inženirjev po študiju v realno delovno okolje

V razpravi so aktivno sodelovali:
doc. dr. Marjan Leber – Fakulteta za strojništvo Maribor - Je študij strojništva
dobra naložba?
Daniela Šunjič Egić - Zavod za zaposlovanje RS – Podatki o zaposlovanju
diplomantov tehniških fakultet
Mateja Hanžurej - Karierni center UM
Jelka Zagožen iz družbe BSH – Metode uvajanja mladih inženirjev v poslovni
sistem družbe
dr. Bojan Vohar - diplomant FS – član DAFS – njegova izkušnja, zaposlen v
tujini (Siemens)
Jaka Jesih – član DAFS – njegova izkušnja, zaposlen v Sloveniji (BSH)
Vsak od povabljenih aktivnih razpravljavcev je podal svoje videnje procesa
uvajanja mladih inženirjev po študiju v realno delovno okolje. Prispevki bodo
objavljeni v zborniku društva ALUMNI FS. Aktivni razpravljavci so dali privolitev k
javni objavi svojih prispevkov.
Po podanih iztočnicah (doc. dr. Leber, ga. Šunjič Egić, ga. Hanžurej, ga.
Zagožen, dr. Vohar in g. Jesih) je predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar
povabil prisotne k razpravi.
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Povzetek misli, ki so jih podali aktivni udeleženci razprave, lahko strnemo tako:
Doc. dr. Leber: znanje ima v tehniki kratko razpolovno dobo, kar narekuje
potrebo po vseživljenjskem strokovnem izpopolnjevanju.
Gospa Mateja Hanžurej je izpostavila trud kariernega centra UM pri servisiranju
novih diplomantov pri iskanju zaposlitev.
Gospa Daniela Šunjić Egić je podala statistične podatke za SLO in štajersko
regijo. Ugotovimo lahko, da ti podatki za naše diplomante strojnike, mehatronike
in gospodarske inženirje niso neugodni.
Gospa Jelka Zagožen je poudarila potrebo po uvajanju mladih diplomantov v
realno okolje in stalno skrb za vse zaposlene z namenom obnavljanja znanja.
Prikazala je premišljen pristop koncerna BSH pri uvajanju mladih diplomantov v
realno okolje in stalno skrb za vse zaposlene pri ažuriranju znanja. Poudarjena
je bila potreba po obvladovanju projektnega dela, procesa stalnih izboljšav, po
mehkih znanjih (osnove vodenja, timsko delo), po znanju jezikov …
Dr. Bojan Vohar je ob svoji predstavitvi osebne izkušnje v Siemensu v Gradcu
izpostavil pomembnost stika s sodelavci in zmanjšanje osebne zaverovanosti v
lastno znanje (ego).
Gospod Jaka Jesih je predstavil svoje videnje pri vstopu v realno delo v
koncernu BSH in pri tem izpostavil osebno iniciativo in željo po napredovanju in
zdravo mero radovednosti, kar je porok za osebni karierni uspeh.
Dekan red. prof. dr. Niko Samec je glede na slišano v uvodnem delu
razpravljal o problematiki uvajanja mladih inženirjev v velikih in malih podjetjih in
poudaril specifičen položaj malih in mikro podjetij. Ta položaj se odraža v veliki
dinamiki dogodkov in seveda potrebi, da bi se ta dinamika – hitrost prilagajanja
potrebam – odražala tudi v hitrih spremembah učnih programov, kar pa v
trenutnem sistemu akreditacij ni mogoče.
Mag. Marko Novak je v svoji razpravi izpostavil potrebo po ustnih izpitih
(neposrednem pogovoru profesor - študent) in splošni trend, da raven znanja
pada in da naši inženirji več ne izkazujejo inženirske samozavesti, ki je bistvena
za aktivno kreativno inženirsko delo. Gospod Novak poudarja pomen ustnih
izpitov in dviga zahtevnosti študija strojništva. Pri študentu je potrebno vzbuditi
občutek odgovornosti (kreativni strah). Ugotoviti je potrebno, koliko družbo stane
diplomant, izvesti detekcijo nepoštenosti in omejiti izpite na največ tri. Znanje
naših diplomantov mora biti enako ali vsaj višje kot je znanje diplomantov v
razvitejših sosednjih državah.
Gospa Andreja Poropat je predstavila sistem, ki je uveden v podjetju
PALFINGER. Poudarila je pomen pripravništva kot zelo koristno in nujno (kar je
včasih bilo normalno prisotno) za razvoj bodočega inženirja sodelavca.
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Red. prof. dr. Franc Zupanič je izpostavil problem prekratkega študija.
Diplomanti še posebej prve bolonjske stopnje po treh letih niso osebnostno in
strokovno zreli za prehod v realno delovno okolje. Bilo bi potrebno prvo
bolonjsko stopnjo podaljšati na štiri leta.
Gospa Marija Sraka Šadl je izpostavila pomen imena INŽENIR.
Gospod Janez Godnov je razpravljal o pristopu pri uvajanju mladih inženirjev v
malih in velikih podjetjih. Ugotavlja, da so pristopi zelo različni, kar je pogojeno z
naravo poslovanja in velikostjo podjetja (v velikem podjetju je dobro – v
srednjem in malem podjetju pa uvajanje zahteva drugačen pristop, ki ga
večinoma ni).
Predsednik DAFS red. prof. dr. Andrej Polajnar je po razpravi strnil misli v
naslednje sklepe:
1. Veljavni bolonjski programi zahtevajo od delodajalca pri aktivnem vključevanju
mladih inženirjev po študiju v realno gospodarsko okolje dodatno skrb s strani
delodajalca. Fakulteta ne more ukrojiti posameznika po željah posameznega
podjetja!
2. Fakulteta mora preko dialoga, ki se razvija v okviru Društva ALUMNI FS,
poslušati pripombe delodajalcev in primerno uskladiti študijske programe.
3. Obveza Fakultete za strojništvo je, da v vse študijske programe vključi
specifična znanja, kot na primer: o proizvodnih sistemih, 6-sigma, projektno
delo, proces stalnih izboljšav, mehka znanja (osnove vodenja, timsko delo) in
znanje jezikov. Ta znanja naj nenehno izpopolnjuje, saj se v podjetjih kaže
veliko pomanjkanje le-teh.
4. Na študijskih programih je nujno oblikovati izbirni modul, ki bi bil vključen v
študijske programe in bi vseboval specifične vsebine, vrednotene z ECTStočkami, ki bi se izvajale v različnih podjetjih.
5. Potrebno je poostriti sistem izpitov in tako dvigniti raven znanja diplomantov
na raven, primerljivo z diplomanti sosednjih industrijsko razvitejših držav.
6. V podjetjih je potrebno vzpostaviti sistem pripravništva, ki ga lahko delno
vgradimo že tudi v čas študija.
7. Diplomant inženirskega študijskega programa mora znanja obvladati
konkretno in ne samo nazivno.
8. Vzpostaviti je potrebno sistem povezovanja podjetij s Fakulteto za strojništvo,
na primer preko DAFS, z namenom pridobivanja informacij o znanju naših
diplomantov v realnem okolju. Pomemben je odziv okolja na kakovost naših
diplomantov.
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9. Skozi celoten sistem izobraževanja, ki je naravnan zelo permisivno, se je
izgubila kategorija kreativnega strahu, ki pa je prisotna v realnem delovnem
okolju in predstavlja zato šok za mladega diplomanta.

Tajnik DAFS
izr. prof. dr. Karl Gotlih

Predsednik DAFS
red. prof. dr. Andrej Polajnar
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Povzetek okrogle mize
Veljavni bolonjski programi zahtevajo od delodajalca pri aktivnem vključevanju
mladih inženirjev med študijem in po njem v realno gospodarsko okolje dodatno
skrb s strani delodajalca. Fakulteta ne more ukrojiti posameznika po željah
posameznega podjetja, lahko pa upošteva želje večine podjetij. Tudi breme
izobraževanja bodočega diplomanta mora biti razdeljeno. Večji del bremena
ostane na fakulteti, določen del pa ga v navezi s fakulteto mora prevzeti
gospodarsko okolje.
Na študijskih programih je nujno oblikovati izbirni modul, ki bi bil vključen v vse
študijske programe in bi vseboval specifične vsebine, vrednotene z ECTStočkami, ki bi se z vso resnostjo izvajale v različnih podjetjih. To naj ne bo
samo "žigosanje formularja", ampak resno nekajmesečno delo v realnem
gospodarskem okolju.
Potrebno je poostriti sistem izpitov in tako dvigniti raven znanja diplomantov na
raven, primerljivo z diplomanti sosednjih industrijsko razvitejših držav. K tej
problematiki je potrebno pristopiti sistematično in takoj. Prav na tem področju
lahko pride do tvornega sodelovanja med gospodarstvom in fakulteto, pa
tudi stroški tovrstnega delovanja so majhni glede na koristnost spoznanj
na tem področju.
V podjetjih je potrebno vzpostaviti sistem pripravništva, ki ga lahko delno
vgradimo že tudi v čas študija, saj le-to bistveno vpliva na skrajšanje časa
prilagajanja inženirja na novo delovno okolje. Ravno to je čas, v katerem
bodočemu diplomantu potencialni delodajalec prikaže realne probleme, s
katerimi se je potrebno v podjetju ukvarjati. Tako lahko bodoči diplomant
po potrebi korigira smer študija ter tudi vidi, katera področja ga izrazito
veselijo in katera področja ga izrazito ne veselijo. Zelo pomembno je, da
študent še dovolj zgodaj začuti, katere so te smeri.
Diplomant inženirskega študijskega programa mora znanja obvladati konkretno
in ne samo nazivno. V času študija mora rešiti množico tehničnih problemov –
nalog, da si pridobi rutino in prav sooblikovanje tehničnih problemov je
področje, kjer lahko in morajo sodelovati podjetja.
Vzpostaviti je potrebno sistem povezovanja podjetij s Fakulteto za strojništvo,
na primer preko DAFS (Društvo Alumni FS), z namenom pridobivanja informacij
o znanju naših diplomantov v realnem okolju. Pomemben je odziv
gospodarskega okolja na kakovost naših diplomantov, saj le-oni v direktni
borbi na trgu za kupce vedo, kaj diplomantu manjka, da bi bila on in
njegovo podjetje bolj konkurenčno. Stalne povratne informacije iz
gospodarstva bodo osnova za nenehne korekcije sistema izobraževanja.
Skozi celotni sistem izobraževanja, ki je naravnan zelo permisivno (dovoljeno je
vse, kar ni izrecno prepovedano), se je izgubil strah. Strah je stalnica v
poslovnem življenju, zato ga je potrebno izkoristiti za dvoje. Najprej je
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tukaj odgovornost inženirja do izdelka, podjetja in širše družbe. Vpliv dela
inženirja se namreč odraža na vseh treh nivojih in tega se morajo inženirji
zavedati.
Tisto, kar je pri strahu ravno tako pomembno je, da se strah, ki nastane
bodisi na fakulteti bodisi v gospodarskem okolju preoblikuje v "kreativni
strah". Strah, ki ga kontroliramo,
mora pozitivno vplivati na dvig
kreativnosti (kreativni strah). To je strah, ki vsebuje ravno toliko
adrenalina, da deluje stimulativno. Prav dobre analitične sposobnosti in
analitičen pristop pomagajo inženirju, da nastavi sistem, določi vplivne
parametre ter tako zniža nivo "paralizirajočega strahu" na "nivo
kreativnega strahu". Znanje mu v tem primeru pomaga zniževati ta strah,
neznanja pa le-tega povečuje. Kategorijo strahu preoblikujmo tako, da ne
bo predstavljal šoka za mladega diplomanta, ampak bo postal orodje za
bolj učinkovito in kreativno delo.
V letih po osamosvojitvi sta se gospodarstvo zaradi svojih težav in inženirsko
izobraževanje preveč odtujila in bila preveč samozadostna. Potrebna je nova
skupna pot, ki jo je mogoče prehoditi z manjšimi koraki, in ni nujno, da zahteva
veliko denarja. Pri tovrstnem sodelovanju bi morali najti skupni imenovalec pri
definicijah:
• minimalnih standardov znanj in kompetenc,
• skupnih strategij pri uvajanju mladih v realno gospodarsko okolje,
• vzpostavitve samozaupanja in kompetentnosti pri soodločanju in
reševanju tehničnih problemov,
• vzgoje za delo in pripravljenosti na konkurenco.
Kakovost diplomantov mora biti na ravni kakovosti diplomantov sorodnih
inštitucij iz bližnje okolice (Avstrija, Hrvaška, Italija, Nemčija …).
Zgraditi moramo potrebni sistem povezav gospodarstva in Fakultete za
strojništvo Maribor preko reševanja konkretnih problemov v industrijskem okolju.
Pri sistemu napredovanja na fakulteti je potrebno dati industrijskim projektom, ki
rešujejo težave slovenskih tehnoloških podjetij in s tem slovensko dodano
vrednost, mnogo večjo veljavo in težo. Bolj intenzivno moramo vsi skupaj
reševati slovenske tehnološko-tehnične probleme in razvoj bo samoumevno
pripeljal do vrhunskih objav v strokovnih in znanstvenih revijah.
Prosimo vas, da nam pri tej poti pomagate s svojimi pogledi, mislimi in idejami,
da bomo lahko skupaj preoblikovali študij strojništva tako, da bo ustrezal
podjetjem bolj, kot je to sedaj.
Vaše predloge sprejemamo na naslov:
alumni.fs@um.si

Društvo ALUMNI FS
Smetanova 17
2000 Maribor
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