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PREDSTAVITEV ČLANICE
Odgovorne osebe Fakultete za naravoslovje in matematiko
dekan:
doc. dr. Mitja Slavinec
tajnik fakultete:
mag. Boris Munišič
prodekan za izobraževalno dejavnost:
red. prof. dr. Franc Janžekovič
prodekan za znanstveno, raziskovalno in mednarodno dejavnost:
red. prof. dr. Boštjan Brešar
prodekan za sodelovanje z javnimi ustanovami:
red. prof. dr. Blaž Zmazek
prodekan za študentska vprašanja:
Marko Šterk
Vizija in poslanstvo fakultete

Vizija Fakultete za naravoslovje in matematiko je biti vodilno izobraževalno, raziskovalno in aplikativno razvojno središče v regiji na področju biologije, ekologije, fizike in
matematike ter vodilno središče v Sloveniji za izobraževanje učiteljev z vseh področij naravoslovja, matematike in tehničnih strok na vseh nivojih izobraževanja.

Poslanstvo Fakultete za naravoslovje in matematiko je ustvarjanje novih znanj na področju temeljnih znanosti: matematika, fizika, biologija, ekologija in edukacijskih
znanosti na področju biologije, matematike, fizike, kemije, tehnike, računalništva in okoljskega izobraževanja ter prenašanje znanj v izobraževalno, znanstveno in
strokovno sfero za izboljšanje kakovosti življenja ljudi in vzpostavljanje trajnostnega razvoja.

Strateški načrt FNM UM
Strateški načrt fakultete podaja temeljne cilje kakovosti za obdobje 10 let (2012 – 2022) in ukrepe za njihovo doseganje. Izhaja iz vizije in poslanstva fakultete, ki ju je na
14. redni seji, dne 24. 1. 2012, potrdil Senat FNM UM. Odgovornost za doseganje zastavljenih ciljev kakovosti je na vodstvu FNM UM (dekan in prodekani). Podrobnejši
postopki za doseganje ciljev in odgovorne osebe se določijo vsako leto v programu dela in akcijskem načrtu FNM UM.
Strateški načrt FNM UM vsebuje cilje kakovosti na področju:
- izobraževalnega dela,
- znanstvenoraziskovalnega dela,
- strokovnega dela,
- fakultete v celoti,
- mednarodnega umeščanja in mednarodne prepoznavnosti dosežkov na vseh področjih delovanja.
Cilji kakovosti na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti so:
- Mednarodno vrhunsko znanstvenoraziskovalno delo na vseh področjih, na katerih izvajamo študijske programe,
- v svetu prepoznavna fakulteta s prepoznavnimi vrhunskimi raziskovalci,
- prinašati na UM taka raziskovalna odkritja, ki bodo UM popeljala med prvih 500 univerz na svetu,
- v okviru Slovenije in regije v vrhunskih laboratorijih razvijati tudi specifična lastna raziskovalna področja, ki so komplementarna področjem raziskav, ki tečejo na
inštitutih v bližnji okolici (npr. Graz, Ljubljana),
- vstopiti v sistem evropskih projektov,
- delež zaposlenih na raziskovalnih delovnih mestih je min. 30 % vseh zaposlenih,
- vzpostaviti sistem za omogočanje sobotnega leta vsakih 7 let (vsaj za najboljše raziskovalce),
- razvijanje interdisciplinarnih znanstvenih področij ter realizacija večjih raziskovalnih projektov s povezovanjem raziskovalnih skupin znotraj fakultete, med fakultetami
UM in v sodelovanju z drugimi raziskovalnimi inštitucijami v RS in EU,
- študenti vključeni v raziskovalno delo od 1. stopnje študija naprej.
Cilji kakovosti na področju izobraževane dejavnosti so:
- Diplomante vseh področij in stopenj umestiti na trg dela in hkrati vplivati na vsakoletno povečanje povpraševanja po diplomantih s področja matematike, fizike, biologije
in ekologije z naravovarstvom,
- povezati študente s potencialnimi delodajalci tekom študija na vseh stopnjah študija,
- stalni dvig kakovosti izobraževalnega dela,
- ohraniti kadrovsko sestavo, tako da je en visokošolski učitelj tutor največ 15 študentom,
- na 2. in 3. stopnji predavajo odlični predavatelji, ki so hkrati vrhunski raziskovalci
- doseči kritično število vpisanih za kvalitetno konkurenco med študijem (15 oz 30 študentov v prvi letnik na študijskem programu) in doseči tak interes za študij, da bodo
na večini programov omejitve vpisa ob takem številu razpisnih mest, kot jih družba potrebuje,
- povečati mednarodno mobilnost incoming in outgoing študentov,
- pridobiti znaten delež študentov iz osrednje in zahodne Slovenije ter tujih študentov (internacionalizacija študija),
- na vseh področjih, kjer izvajamo študijske programe nuditi bivšim diplomantom (in ostalim) možnost vseživljenjskega učenja in strokovnega izpopolnjevanja.

Cilji kakovosti na področju strokovne dejavnosti so:
- krepitev sodelovanja z gospodarstvom na področju skupnega razvoja inovativnih proizvodov in storitev,
- krepitev sodelovanja z izobraževalnimi inštitucijami na vseh nivojih izobraževanja, sodelovanje v strokovnih komisijah pristojnega ministrstva in javnih zavodov na
področju šolstva,
- stalno večanje vključevanja študentov v projekte z gospodarstvom preko seminarskih, diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog,
- zagotavljanje in stalno večanje ponudb strokovnih storitev za gospodarstvo,
- vzpodbujanje prenosa temeljnih raziskovalnih dosežkov v gospodarstvo v obliki patentov in izboljšav,
- povečati prepoznavnost diplomantov vseh področij in stopenj na trgu dela in hkrati vplivati na vsakoletno povečanje potreb po diplomantih s področja matematike,
fizike, biologije in ekologije z naravovarstvom,
- povezati potencialne delodajalce s študenti na vseh stopnjah študija preko problemskega učenja pri obstoječih predmetih in z uvajanjem ciljnih aplikativnih predmetov,

- pridobiti strokovnjake iz gospodarstva, šol, javne uprave in raziskovalnih inštitutov z namenom vključevanja v izvedbo študijskega procesa,
- aktivno sodelovanje pri odločitvah šolske politike,
- vzpostavitev in vzdrževanje mreže potencialnih delodajalcev za profile, ki jih izobražujemo na naši fakulteti.
Cilji kakovosti na področju fakultete kot celote so:
- zagotavljanje konkurenčnih prednosti z obnovo prostorov in permanentnim posodabljanjem laboratorijske opreme za izvajanje pedagoške in raziskovalne dejavnosti,
- zadovoljevanje prostorskih potreb fakultete v okviru načrtovanih novogradenj UM,
- permanentna skrb za zagotavljanje kvalitete pedagoškega in raziskovalnega kadra,
- promocija naravoslovja in matematike v družbi in večanje zavedanja v družbi o pomenu znanosti v vsakdanjem življenju,
- vzpostaviti sistem donacij, ki temelji na uspešnih diplomantih fakultete (posameznikih in podjetjih);
- s sistematičnim poročanjem o vseh pomembnih dogodkih in odzivom na vabila in pozive medijev;
- odprava kadrovske podhranjenosti na vseh področjih delovanja fakultete;
- stalna skrb za pozitivno vzdušje med zaposlenimi, študenti in zaposlenimi ter študenti.

Cilji kakovosti na področju mednarodnega umeščanja in mednarodne prepoznavnosti dosežkov na vseh področjih delovanja:
- znanstvenoraziskovalno delo zaposlenih na FNM UM je mednarodno prepoznavno na vseh področjih, na katerih izvajamo študijski proces,
- izobraževalno delo je mednarodno prepoznavno, kar se kaže skozi mobilnost incoming študentov na FNM in skozi število študentov iz tujine, ki redno študirajo na FNM
UM.
Okolje, v katerem deluje Fakulteta za naravoslovje in matematiko
FNM še naprej ostaja na financiranju, ki je neustrezno za naravoslovno-matematične študije. Vendar je Univerza v Mariboru v procesu sprememb financiranja članic, kar
daje dobre obete tudi za FNM. Pričakujemo, da se bo po tej reorganizaciji zagotovilo tudi dovolj dodatnih sredstev za pedagoško in raziskovalno opremo ter potrebne
dodatne prostore. Prav tako FNM še nima ustreznega števila zaposlenih, med katerimi jih ima večina zaradi kadrovske podhranjenosti povečan obseg dela. V letu 2016 je
FNM zaradi izplačila zaostalih dodatnih tedenskih pedagoških obvez in kot posledica izvedbe zaostalih napredovanj, kjer pa finančna sredstva niso sledila tem obveznostim,
zopet finančno leto končal v negativnih številkah. Trend bodočega poslovanja prav tako kaže na nadaljevanje negativnega poslovanja tudi v letu 2017, saj bomo prisiljeni
izplačati še zaostala napredovanja in nadaljnje obroke zaostalih pedagoških nadobvez.
V letu 2015 smo dobili soglasje za izvajanje enovitega magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj, ki združuje 6 dvopredmetnih študijskih programov na prvi in 6
na drugi stopnji. S tem smo uresničili zastavljen cilj UM po zmanjšanju študijskih programov, predvsem pa želimo doseči povečan vpis na pedagoške študijske programe in s
Znanstvenoraziskovalna in strokovna dejavnost fakultete se vztrajno povečuje kljub povečanim pedagoškim obremenitvam zaposlenih s pedagoškim in administrativnim
delom. Zaradi varčevalnih ukrepov pa se tudi ta sredstva zmanjšujejo. Večino dodatnih sredstev za znanstveno raziskovalno delo pridobivamo v okviru raziskovalnih
programov in projektov ARRS, kjer pa so se sredstva prav tako drastično znižala zaradi varčevalnih ukrepov, ki v Republiki Sloveniji, za izjemo od ostalih držav Evropske
unije, nesorazmerno visoko udrihajo prav po visokem šolstvu in znanstvenoraziskovalni dejavnosti.
Pomembni znanstvenoraziskovalni kazalci in dosežki v letu 2017:
-

V letu 2017 smo zaposleni na FNM objavili 113 izvirnih znanstvenih člankov v revijah s faktorjem vpliva in med temi 41 člankov v revijah prve četrtine lestvice citiranosti
posameznih področij;
-

Število znanstvenih člankov, objavljenih v revijah s faktorjem vpliva v zadnjih 10 letih: 1021.
- Število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih (2007 - 2016): 25056.
- h-indeks fakultete v zadnjih 10 letih (2008-2017): 77
- Na fakulteti je še zadnji mladi raziskovalec konec leta predčasno zaključil usposabljanje.

- v letu 2017 je na FNM skupno 5 doktorskih študentov uspešno zagovarjalo svojo doktorsko disertacijo
- Izvedli smo aktivnosti v okviru sodelovanja na štirih projektih LLP, Projekt ERASMUS+ Ključni ukrep 2: Strateška
partnerstva in sicer: Serious Games for Social and Cognitive Competence (ISG for Competence) in Creating Online Materials & Products At
STEM Subjects (COMPASS), Green Energy Skills for Youth,The Competency of Computer Science Teaching Undergraduates On Coding Education – EDUCODE.
Izvedli smo aktivnosti za projekt LIFE TO GRASSLANDS v okviru EU programa LIFE in za projekt Učinkovito
upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko, »Gorički
- V septembru 2017 smo izvedli mednarodno znanstveno konferenco 30th Ljubljana-Leoben Graph Theory seminar

Priznanja študentom in zaposlenim v letu 2016/17
Priznanja, častni nazivi in zahvalne listine FNM UM:
častni naziv »Zaslužni profesor FNM UM«: doc. dr. Zlatko Bradač,
priznanje visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter znanstvenim sodelavcem za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju: doc. dr. Danijel Ivajnšič, asist.
Niko Tratnik
priznanje visokošolskim učiteljem in sodelavcem za izjemne dosežke na izobraževalnem področju: izr. prof. dr Iztok Banič,
priznanje visokošolskim učiteljem in sodelavcem za izjemne dosežke na strokovnem področju: prof. dr. Uroš Milutinovič in doc. dr. Tina Klenovšek,
priznanje strokovnim sodelavcem za izjemne dosežke pri razvoju strokovnega področja: mag. Boris Munišič
zahvalna listina posameznikom za uspešno sodelovanje s FNM UM: mag. Viljem Pozeb
Priznanja študentom: Rektorjeva nagrada Vito Šimonka, Perlachova nagrada Barbara Skok
FNM UM
Prostori: Prostorsko je fakulteta v vedno slabšem položaju, saj se prostorska stiska, ki jo je imela že ob nastanku, s povečanjem števila študentov in programov samo še
povečala. Fakulteta najema dodatne prostore v prostorih Meltala na Gosposvetski cesti, zaradi notranje prostorske racionalizacije smo odpovedali tudi najemno pogodbo za
prostore v UŠC Leona Štuklja.
V letu 2016 smo nadaljevali z obnovo objekta fakultete in smo glede na razpoložljiva sredstva zamenjali najbolj dotrajana okna na objektu. V začetku leta 2017 smo
združili skupne službe v prostorih dekanata FNM in opravili nekaj zamenjav prostorov med zaposlenimi. Z drugimi manjšimi obnovitvenimi deli bomo nadaljevali tudi v letu
2017, v skladu s finančnimi sredstvi iz vira MIZŠ, ki nam bodo dodeljena.

V letu 2015 smo ponovno začeli aktivno iskati rešitve za obnovo ali izgradnjo nove stavbe FNM. Kot najbolj primerna rešitev se trenutno ponuja izgradnja nove stavbe na
prostoru med obstoječim objektom in študentskimi domovi (podiplomci). V letu 2017 tako nadaljujemo z aktivnostmi za uvrstitev novogradnje v prioritetno listo investicij
UM. Izdelan je bil DIIP prizidka k obstoječi fakulteti.

Zakonske in druge pravne podlage o varnosti in zdravju pri delu na UM FNM
Za FNM UM so predvsem specifični predpisi, ki zadevajo ravnanje z napravami in snovmi, ki jih uvrščamo med nevarne snovi, zdravju škodljive snovi, snovi, ki oddajajo
sevanja ipd, ter gojitev živali.
Zato moramo na FNM UM razen vseh zakonskih predpisov posebno pozornost posvetiti vsaj še naslednjim predpisom:
Zakon o kemikalijah
Pravilnik o usposabljanju in preverjanju znanja delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami
Uredba o Registraciji, Evalvaciji, Avtorizaciji in omejevanju Kemikalij (REACH)
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
Zakon o zaščiti živali

