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UVOD

• Zakaj to predavanje?

• Plan poteka predstavitve:

1. projekti po laboratorijih,

2. projekti v sodelovanju z industrijo,

3. študentski projekti,

4. MPM – Mladi projektni managerji,

5. Formula student,

6. Predstavitev seznama potencialnih delodajalcev,

7. Karierni Center UM

8. Zaključek.



Projekti znotraj laboratorijev



Projekti znotraj laboratorijev



Katedra / Inštitut / Laboratorij Laboratorij za varjenje

Kontaktni profesor doc. dr. Tomaž Vuherer

Mentor (za študenta) doc. dr. Tomaž Vuherer

Naslov projekta D-Arc

Kdaj se izvaja Februar-maj 2018

Opredelitev projekta

Raziskave na sodobnem postopku produktivnega varjenja D-arc. 

Preiskoval se bo vpliv varjenja na razne materiale. Postopek je 

nov in bo na trg lansiran v letu 2018. Produktivno varjenje z 

velikim talilnim učinkom.

Profil študenta (letnik, smer, število) 1-2 letnik magisterija, en študent 

Dodatna pričakovanja o študentu /

Kaj bi bilo delo študenta
Raziskave postopka D-arc, varivost materialov, preizkušanje 

lastnosti materiala. 

Kaj študent pridobi Znanja o sodobnih postopkih varjenja.

Možnost za zaključno delo? Da, možnost nadaljevanja v Magisterij ali diplomo.

Honorar / napotnica (?)

https://www.youtube.com/watch?v=-bg253oaAfY


Katedra / Inštitut / Laboratorij
Katedra/Inštitut za energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo 

(IEPOI)

Kontaktni profesor Matjaž Hriberšek

Mentor (za študenta) Jurij Iljaž, Matjaž Ramšak

Naslov projekta Modeliranje liofilizacije

Kdaj se izvaja nepretrgano

Opredelitev projekta
Nadgradnja programa, razvitega v IEPOI,  za računalniško simulacijo 

procesa sublimacijskega sušenja (liofilizacije) 

Profil študenta (letnik, smer, število) Smer Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo (MAG)

Dodatna pričakovanja o študentu Poznavanje okolja Ansys, znanje programiranja (splošno)

Kaj bi bilo delo študenta

Izvedba sklopljenega izračuna liofilizacije v vijali:

1. Izvesti kombinacijo že razvitega programa za sušenje v 

osnosimetrični geometriji stekleničke in 3D CFD izračuna toka 

par v vijali s programom Ansys ali Openfoam.

2. Izračun znanega protokola sušenja (liofilizacije) z razvitim 

algoritmom (1.) in primerjava rezultatov z znanimi 

eksperimentalnimi rezultati.

Kaj študent pridobi
Poglobljeno znanje CFDja, razširjenega z lastnimi uporabniškimi 

podprogrami.

Možnost za zaključno delo? Da.

Honorar / napotnica (?) V primeru uspešno opravljene točke 2. - Da



Katedra / Inštitut / Laboratorij ITM - Inštitut za tehnologijo materialov in Zlatarna Celje d.o.o.
Kontaktni profesor Izr. prof. dr. Rebeka RUDOLF
Mentor (za študenta) Izr. prof. dr. Rebeka RUDOLF
Naslov projekta Litje in predelava plemenitih kovin,

Nanotehnologija – sinteza Au nanodelcev
V sodelovanju z Zlatarna Celje d.o.o., RWTH Aachen, Prizma Srbija 
Kdaj se izvaja Takoj
Opredelitev projekta Projekt EUREKA

Projekt Martina

Profil študenta (letnik, smer, število) Študentje višjih letnikov vseh programov

Dodatna pričakovanja o študentu Multidisciplinarno znanje (fizika, kemija, materiali, karakterizacija)

Kaj bi bilo delo študenta Aktivno sodelovanje pri tehnoloških postopkih litja, predelave 

plemenitih kovin/zlitin

Sinteza in karakterizacija Au nanodelcev, določitev funkcionalnih 

lastnosti v odvisnosti od njihove uporabe 
Kaj študent pridobi Specialna –ciljana znanja s področja litja, predelave in karakterizacije 

plemenitih kovin

Znanja s področja nanotehnologije/nanomaterialov –

karakterizacija, idr.
Možnost za zaključno delo? DA
Honorar / napotnica (?) Po dogovoru (v postopku pridobivanja sredstev)

https://store.zlatarnacelje.si/content.asp?c=9-289&lang=si
http://www.martina-eu.net/


Katedra / Inštitut / Laboratorij ITM - Inštitut za tehnologijo materialov

Kontaktni profesor Izr. prof. dr. Rebeka RUDOLF

Mentor (za študenta) Izr. prof. dr. Rebeka RUDOLF

Naslov projekta Razvoj novega orodnega jekla za zahtevne aplikacije

V sodelovanju z SIJ Ravne Systems, Bosio d.o.o.

Kdaj se izvaja Od 1. 9. 2018

Opredelitev projekta Razvojni projekt TRL3-TRL6

Profil študenta (letnik, smer, število) Študentje višjih letnikov vseh programov

Dodatna pričakovanja o študentu Znanja (fizika, kemija, metalurgija, materiali, karakterizacija)

Kaj bi bilo delo študenta Aktivno sodelovanje pri tehnoloških postopkih litja in mehanske 

oziroma toplotne obdelave orodnih jekel, študij načrtovanja 

kemijske sestave in postopki karakterizacije za ovrednotenje 

mikrostrukture, določitev in ovrednotenje funkcionalnih lastnosti 

– kot npr. rezalna sposobnost, idr.

Kaj študent pridobi Specialna znanja s področja orodnih jekel, ki se uporabljajo za 

industrijske nože

Možnost za zaključno delo? DA

Honorar / napotnica (?) Po dogovoru (v postopku pridobivanja sredstev)



Katedra / Inštitut / Laboratorij Laboratorij za zahtevne inženirske simulacije in eksperimentiranje

Katedra za konstruiranje in oblikovanje
Kontaktni profesor red. prof. dr. Zoran Ren
Mentor (za študenta) izr. prof. dr. Matej Vesenjak in asist. Nejc Novak
Naslov projekta Izdelava avksetičnih struktur iz elastičnih umetnih mas
Kdaj se izvaja po dogovoru
Opredelitev projekta Avksetične strukture zaradi svoje edinstvene geometrije in načina

deformiranja izkazujejo negativno Poissonovo število, kar pomeni, da se
ob enoosni natezni obremenitvi njihov prečni prerez (volumen) poveča,
obratno pa velja pri tlačni obremenitvi.
Namen raziskovalnega dela je pripraviti računalniške modele različnih
vrst in geometrij avksetičnih struktur ter kalupe za njihovo izdelavo.
Strukture, izdelane iz elastičnih umetnih mas, bodo uporabljene za
določitev mehanskih lastnosti pri različnih obremenitvenih pogojih.

Profil študenta (letnik, smer, število) 1. stopnja (3. letnik) ali 2. stopnja,

smer Konstrukterstvo: 1-2 študenta
Dodatna pričakovanja o študentu /
Kaj bi bilo delo študenta pripraviti računalniške modele različnih vrst avksetičnih struktur;

priprava kalupov; izdelava avksetičnih struktur iz elastičnih umetnih mas

Kaj študent pridobi dodatna znanja s področja naprednih celičnih materialov/struktur in

modeliranja
Možnost za zaključno delo? po dogovoru
Honorar / napotnica (?) /



Projekti v sodelovanju z industrijo

• TALUM d.d.

• izr. prof. dr. MARJAN LEBER

• trije projekti

• študente potrebujejo takoj

• strojništvo, GING, mehatronika



Katedra / Podjetje IPS / Talum Servis in inženiring d.o.o.

Kontaktni profesor Dr. Marjan Leber

Mentor (za študenta) Dr. Marjan Leber

Naslov projekta Ravnalna naprava – Vilice KTM

Kdaj se izvaja Takoj

Opredelitev projekta Naprava za ravnanje KTM vilic služi izravnavi krakov po termični obdelavi. Vilice so iz 

aluminijeve zlitine in se lijejo po postopku gravitacijskega litja v kokilo. Po litju in 

čiščenju morajo vilice prestati proces utrjevanja. Vilice se v peči segrejejo na 520 °C, 

nato se potopijo v vodo. Zaradi termičnega šoka lahko pride do deformacije (tudi do 

5mm glede na idealni model). Deformirane vilice niso primerne za nadaljnjo 

mehansko obdelavo, zato jih je potrebno izravnati. 

Naprava s pomočjo ravnalnih čeljusti, ki so gnane preko servo pogonov izravna vsak 

krak posebej v dveh smereh. Vilica med samim procesom ravnanja sedi v posebni 

vpenjalni pripravi in se pridrži s pomočjo hidravličnih vpenjal. 

Meritev deformacije pred izravnano se opravi s pomočjo 2D laserskega profilomera. 

Ravnalne čeljusti morajo vsak krak v več iteracijah plastično deformirati do te mere, 

da je po ravnanju  krak znotraj ±0,3 mm glede na idealni model. Naprava mora 

izravnavo izvesti v 35s, zato je optimalni algoritem za izravnavo ključnega pomena.

Študentje (letnik, smer, 

število)

Mehatronika, 1 študent

Dodatna pričakovanja 

o študentu

Zanimanje za reševanje konkretnih problemov.

Kaj bi bilo delo 

študenta

Od študenta se pričakuje optimizacija programskega algoritma, ki bo v minimalnem 

št. iteracij izravnal vsak krak vilice po dveh oseh znotraj pričakovanih toleranc.

Kaj študent pridobi Študent pridobi programerska znanja iz področja industrijske avtomatizacije.

Možnost za zaključno 

delo

DA

Honorar / napotnica Dogovor 



Vključevanje študentov v raziskovalne projekte

Katedra / Podjetje IPS / Talum Izparilniki d.o.o.

Kontaktni profesor Marjan Leber

Mentor (za študenta) Marjan Leber

Naslov projekta Pritrjevanje tanke pločevine na RB plošče 

Kdaj se izvaja takoj

Opredelitev projekta Zasnovati rešitev pritrjevanja tanke aluminijaste pločevine na 

Roll-Bond plošče z obeh strani na veliko spojnih mest, ki bo:

• omogočala dober kontakt med tanko aluminijasto 
pločevino in RB ploščo,

• primerna za serijsko proizvodnjo. 

Podatki:
RB plošča obojestransko napihnjena, material EN AW 1050
Debelina RB plošče: 1,1-1,3 mm, velikost cca 150-400 x 300-800 
mm

Debelina pločevine: 0,1-0,2 mm, material EN AW 8006 ali EN 

AW 8011 ali podobno

Študentje (? letnik, smer, število) STR UN PTS, 3. letnik, ali STR MAG, 1 študent

Dodatna pričakovanja o študentu Poznavanje materialov, tehnologij spajanja.

Kaj bi bilo delo študenta Preučitev uporabe RB plošč, preučitev tehnologij spajanja in 

pritrjevanja materialov ter zasnovati proizvodni proces, določiti 

lay-out in parametre serijske proizvodnje.

Kaj študent pridobi Dodatna znanja na področju proizvodnih sistemov ter postavitve 

serijske proizvodnje.

Možnost za zaključno delo? Da

Honorar / napotnica (?) Po dogovoru



Vključevanje študentov v raziskovalne projekte

Katedra / Podjetje IPS / Talum Izparilniki d.o.o.

Kontaktni profesor Marjan Leber

Mentor (za študenta) Marjan Leber

Naslov projekta Solarne toplarne 

Kdaj se izvaja takoj

Opredelitev projekta Analiza trga in napovedi novih postavitev solarnih toplarn na področju EU 

http://irena.org/publications/2018/Feb/Renewable-energy-prospects-for-the-EU

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-action-plans

Študentje (? letnik, smer, število) GING –S, 3. letnik, 1 študent

Dodatna pričakovanja o študentu Poznavanja koncepta zbiranja sončne energije ter pristopov tržne analize.

Kaj bi bilo delo študenta Preveriti tržni potencial za prodajo ploščatih sprejemnikov sončne energije v segmentu solarnih 

toplarn za daljinsko ogrevanje.

Kaj študent pridobi Dodatna znanja na področju solarne energije, poglobitev znanja na področju marketinga.

Možnost za zaključno delo? Da

Honorar / napotnica (?) Po dogovoru

http://irena.org/publications/2018/Feb/Renewable-energy-prospects-for-the-EU
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-action-plans


Nasvet za prijavo na zgoraj predstavljene 
projekte

• Z mentorjem čim prej stopite v kontakt (osebno ali preko mail),

• Ko stopate v kontakt se najprej na kratko osebno predstavite in 
imete pripravljen tudi življenjepis,

• Predno se odločite za prijavo na določen projekt se o sami temi
podrobno pozanimajte že sami,

• Pokažite resnost in zainteresiranost za vključitev v projekt,

• Bodite samozavestni,

• Če vam ne uspe pri prvem projektu poskusite še pri ostalih.



Maili takšne oblike definitivno ne pridejo v poštev!

Nasvet za prijavo na zgoraj predstavljene 
projekte

Pozdravljeni,

Rad bi sodeloval pri vašem projektu z naslovom Modeliranje 
liofilizacije. Prosim sporočite mi, če se lahko vključim v projekt.

Lep pozdrav,
Andrej



Študentski projekti

• PKP

• PIP

• DEMOLA

• Več informacij lahko 
najdete na tej povezavi.

http://www.fs.um.si/raziskovanje/projekti/studentski-projekti/


PKP
• PKP – Po kreativni poti do znanj

• Sodelovanje med fakulteto, študenti in industrijo,

• Razpis izide v začetku koledarskega leta,

• Letošnje leto je razpis že zaključen,

• Na FS smo lahko izbirali med 6 PKP projekti,

• Naslednje leto še en razpis,

• http://pkp2.um.si/Strani/default.aspx

http://pkp2.um.si/Strani/default.aspx


PIP

• PIP – Product innovatiion project,

• V sodelovanju s Tehniško univerzo v Gradcu,

• Realni projekti v povezavi z industrijo (Magna, Logicdata itd.),

• Vsako leto od 3-5 študentov,

• Predvsem GING študentje,

• Mednarodna ekipa.

• Mednarodne izkušnje,

• Prijave v začetku študijskega leta,

• Več informacij tukaj.

http://product-innovation.at/


DEMOLA

• Projekti v sodelovanju z industrijo, na podlagi realnih problemov

• Ekipa študentov ima mentorja,

• Multidisciplinarni projekti,

• Možnost pridobiti ECTS točke,

• Mednarodno priznani projekti,

• Nagrade za najbolje izveden projekt,

• Več informacij najdete tukaj.

https://slovenia.demola.net/




Predstavitev društev

MPM – Mladi projekti 
managerji

Formula student





mag. Igor NAHTIGAL, univ. dipl. inž. tekst.

• Govorilne ure: Ponedeljek, 09:00 – 11:00 ; J2-229/1



Karierni center 
UM



• FACEBOOK STRANI:

– Tutorstvo FS UM

– Študentski svet 

• Povezave na spletni strani FS UM 

Zaključek

https://www.facebook.com/TutorjiFSUM/
https://www.facebook.com/%C5%A0tudentski-svet-FS-996818440410568/


Zaključek

• Strojništvo.com,

• Veliko pomembnih informacij,

• Tudi prosta delavna mesta,

• Bogat forum,

• http://www.strojnistvo.com/

http://www.strojnistvo.com/


Zaključek

• Sponzorska darila je pripravil IRT 3000

• IRT 3000 : 10 izvodov/leto, študentska naročnina -15%:
• 42,5 €

• 25,5 €

• 55,25 €

Vprašanja



MOŽNOSTI NA FS OBSTAJAJO, LE 
IZKORISTITI JIH JE POTREBNO!


