
Združenja alumnov – srebrnina vsake univerze in fakultete

Na Univerzi v Mariboru je od leta 1959, ko so bile ustanovljene v Mariboru prve višje strokovne šole, do danes
diplomiralo okoli 130.000 diplomantov na vseh stopnjah študija. Vsak posamezen diplomant iz te množice
nosi s seboj nevidni pečat svoje univerze, fakultete, študijskega programa in zavedno ali nezavedno v družbi
ustvarja odsev svoje »Alma mater«, svojega izvora znanja, kompetenc in spretnosti.

Diplomanti visokošolske organizacije skozi obdobja osebnega razvoja kontinuirano predstavljajo v okolju svojo izobraževalno
organizacijo, v svoji zavesti pa ustvarjajo sliko svojega nekdanjega študija in razmerja do njega in razvijajo izkušnjo, ki temeljno
vpliva na njihov odnos do fakultete in izobraževalnega programa. Ta slika se s časovno distanco spreminja, postaja zrelejša,
oplemenitena z izkušnjo strokovnega vsakdana in s tem pomemben element in informacija, ki jo je potrebno upoštevati pri
razvoju fakultete, v stalnem evolucijskem procesu višanja kakovosti programov, fakultete in univerze.

Univerza in fakultete se morajo zavedati kakovostnega potenciala, ki ga predstavljajo diplomanti alumni. Ta potencial je potrebno
pripeljati nazaj na visokošolsko ustanovo tako z aktivnim sodelovanjem na strokovnem področju kakor tudi samo z bežnimi
kontakti in izmenjavo izkušenj. Visokošolska organizacija mora začutiti potencial alumnov in ga primerno vplesti v svoje
akademske in družbene procese. Alumni pa bo našel skladno s politiko vseživljenjskega izobraževanja stalno zakladnico novih
znanj, veščin in spretnosti, ki jih lahko prenaša v svoje delovno okolje, in prav tako iz delovnega okolja prenaša znanja, veščine in
spretnosti na nove generacije strokovnjakov, ki so še v izobraževalnem procesu. Društva alumnov ali klubi alumnov so tako
stičišča generacij mrežnega sistema, ki prinaša pozitivne učinke za vse vključene.

Kaj so alumni in od kod izhajajo
Latinska beseda ALUMNUS pomeni negovanec, učenec in izhaja iz glagola ALERE, kar pomeni negovati. Moška oblika besede je
ALUMNUS, ženska oblika je ALUMNA. Beseda alumnus se uporablja kot oznaka za nekdanjega študenta oziroma diplomanta
posamezne izobraževalne inštitucije, kar velja tudi za alumna.

V povezavi z oznako alumni se pogosto pojavlja latinska besedna zveza ALMA MATER (alma – prijazna, negujoča ter mater – mati).
Današnji pomen besede Alma Mater se navezuje na moto najstarejše neprekinjeno delujoče univerze na svetu, Bolonjske
univerze, ustanovljene leta 1088. Od takrat dalje se je za študente izobraževalnih ustanov uporabljal izraz alumni in je bil
razširjen tudi na diplomante teh ustanov.

Kakovostna množica diplomantov univerz in visokošolskih organizacij, ki lahko postanejo člani
društev ali klubov  alumnov teh inštitucij, predstavlja neizmeren vir idej za razvoj ožje in širše
družbe, mesta, pokrajine in države. Zato lahko s povezovanjem – mreženjem – diplomantov ene
ali več visokošolskih organizacij dosežemo bistveno hitrejši in večji napredek ter blagostanje
družbe. Društva in klubi alumnov predstavljajo izredno dodano vrednost univerz in posameznih
visokošolskih organizacij ter celotne družbe.



Društvo alumnov Fakultete za strojništvo Maribor
O Društvu alumnov Fakultete za strojništvo Maribor, sta z nami spregovorila predsednik društva prof. dr. Andrej Polajnar in
tajnik društva prof. dr. Karl Gotlih. Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru je svoje Društvo alumnov Fakultete za
strojništvo v Mariboru (DAFS) ustanovila  22. oktobra 2009  z namenom povezovanja in mreženja nekdanjih diplomantov
fakultete in družbenega okolja. Vizija društva je osredotočena na iskanje  skupnih razvojno-raziskovalnih poti med
gospodarstvom in fakulteto in obravnavanje re�eksije alumnov na študijske programe z distance realnega neakademskega
okolja.

Izobraževalna dejavnost temelji na konceptu vseživljenjskega izobraževanja posameznika, tako člana društva alumnov kot
sodelavca na fakulteti in seveda študenta. Društvo letno organizira v povprečju tri do štiri dogodke in sicer predavanja njihovih
članov, strokovnjakov na različnih področjih strojništva, zunanjih eminentnih strokovnjakov, kakor tudi  sodelavcev fakultete. Vsi
ti dogodki so brezplačni in posredovani članom, sodelavcem FS, študentom in širši zainteresirani javnosti. Posamezna
predavanja so zelo speci�čna in podajajo znanja iz ozkih specialnih področij stroke, druga so spet bolj poljudna. Vsako
predavanje se zaključi z neformalno razpravo, kjer se vzpostavi naravni presek množic: člani društva – sodelavci fakultete –
študentje – zunanja javnost, skratka mreženja.

Ti trenutki neformalne razprave so jedra mreženja, iz katerih se kasneje lahko razvijejo globlje oblike sodelovanja med
posamezniki in skupinami prisotnih. Kot izredno uspešna strokovna srečanja lahko omenimo predavanje na temo
Dimenzioniranje hidravličnih cilindrov po teoriji II.  reda, poljudno predavanje svetovalke za kulturo oblačenja na temo Kultura
oblačenja za različne ravni poslovnega življenja in zahteve protokola, predavanje na temo Primerjava pogonskih sistemov v
vozilih AUDI in AUDI e-tron. Omenimo naj še predavanja Razvoj in testiranje novega Siemensovega inovativnega podvozja
potniškega vlaka, Ergonomija v teoriji in praksi, v sodelovanju z Občino Hoče-Slivnica, Investicija MAGNA vrača avtomobilsko
industrijo v Maribor ter skupaj z Društvom varilcev Maribor predavanje Kontrola nosilnosti žerjavne proge.

Tradicionalni ples inženirjev
Pomemben element delovanja društva/kluba alumnov je ob strogih strokovnih nalogah družabna dejavnost. Društvo alumnov
Fakultete za strojništvo že od ustanovitve organizira Ples inženirjev. Dogodek, ki poteka tradicionalno vsako leto drugo soboto v
mesecu marcu, gradi na štiriintridesetletni tradiciji Strojniških plesov, ki so bili kot eden od stanovskih plesov v Mariboru zelo
popularni. Tradicija tovrstnega druženja je v našem mestu precej zamrla, pa vendar jim vsako leto uspe izpeljati Ples inženirjev v
zadovoljstvo prisotnih in tudi organizatorjev. Na ples so vabljeni alumni, študenti in vsi zainteresirani iz našega okolja.

Dogodek, ki je v osnovi namenjen prijetnemu delu življenja, ima v sebi skrito mreženje. Tudi na plesu se tkejo niti strokovnega in
poslovnega sodelovanja med predstavniki gospodarstva, akademskega okolja in tudi študentov, ki imajo na dogodku možnost
ogovoriti svoje bodoče potencialne delodajalce in spoznati uveljavljene posameznike iz strokovnega gospodarskega okolja.

https://www.fs.um.si/
https://www.fs.um.si/


Povezava Društva alumnov in fakultete je izredno močna. Člani sveta Društva alumnov so tudi člani Strateškega sveta Fakultete
za strojništvo in imajo preko tega organa vpliv na razvojno politiko tako na pedagoškem kakor znanstveno-raziskovalnem
področju in Društvo alumnov je tisto, ki ob drugih pomembno skrbi za kakovosten odnos lokalnega okolja do fakultete.
Delovanje Društva alumnov je organizirano tako, da so vse aktivnosti usklajene z vodstvom fakultete in preko tega povezane s
širšo javnostjo. Društvo alumnov FS je povezano tudi s Kariernim centrom Univerze v Mariboru in njihovimi dejavnostmi.

Leta 2015 so v Društvu alumnov Fakultete za strojništvo organizirali srečanje predstavnikov društev alumnov sosednjih fakultet
za strojništvo. Nastal je zanimiv dogodek, kjer so ob izmenjavi izkušenj iz svojih akademskih okolij skupaj iskali poti nadaljnjega
razvoja njihovih asociacij. Dandanes ni preprosto aktivirati mlade alumne za sodelovanje. Trenutni čas zahteva od mladega
strokovnjaka – inženirja –  popolno angažiranost v delovnem okolju in potem pogosto zmanjka energije in časa za še dodatne
aktivnosti. Možnosti spodbujanja mlajših alumnov vidijo v organizaciji dogodkov, ki so ukrojeni potrebam mladih inženirjev in
temeljijo na vseživljenjskem strokovnem izobraževanju, družabni dejavnosti in spodbujanju kritičnosti do družbe ter v ustvarjanju
inovacijskega okolja, kjer se lahko vse atraktivne aktivnosti izpeljejo v korist posameznika in celotne družbe.

 

Začenja se novo študijsko leto in s tem nov cikel aktivnosti Društva alumnov Fakultete za
strojništvo. V študijskem letu 2019/2020 bo spet nekaj zanimivih strokovnih in tudi poljudnih
dogodkov, v marcu 2020 pa Ples inženirjev. Pomagali bodo študentom pri organizaciji
tradicionalne strokovne ekskurzije Eurotour 2020 in poskrbeli, da si bodo ob njihovi pomoči
študentje na ekskurziji Maribortour 2020 lahko ogledali tudi uspešna podjetja našega lokalnega
okolja. Pomembno je, da si študentje ustvarijo sliko o prodornih podjetjih in tehnološko napredni
industriji pri nas, ki ne zaostaja za svetovno.
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