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Računalništvo in
Informacijske Tehnologije (R-IT)

Inštitut za računalništvo

http://cs.feri.um.si/

Dva študijska programa: 
• Visokošolski strokovni študijski program računalništva in 

informacijskih tehnologij 

• Univerzitetni študijski program računalništva in informacijskih 
tehnologij 

Pridobitev naziva dipl. inž. rač. in inf. tehnol. 
(UN/VS)

https://cs.feri.um.si/



Poklici, ki ji Slovenija potrebuje
(Večer, 10.2.2016)

Inštitut za računalništvo https://cs.feri.um.si/



Poklici, ki ji Slovenija potrebuje
(Večer, 10.2.2016)

Inštitut za računalništvo https://cs.feri.um.si/



Kaj naj grem študirat, da bom imel 
službo in dobro plačo
(SiolNET, 9.2.2017)

Inštitut za računalništvo https://cs.feri.um.si/



Poklici, ki so iskani v globalnem svetu
https://www.glassdoor.com/List/Best-Jobs-in-America-LST_KQ0,20.htm

Inštitut za računalništvo https://cs.feri.um.si/



Poklici, ki so iskani v globalnem svetu
https://www.glassdoor.com/List/Best-Jobs-in-America-LST_KQ0,20.htm

Inštitut za računalništvo https://cs.feri.um.si/



Znanja, ki bodo iskana do 2020
The Institute of the Future, http://www.iftf.org/futureworkskills/
6 DRIVERS OF CHANGE

Inštitut za računalništvo https://cs.feri.um.si/



Osnovne značilnosti programa R-IT

• Prvi letnik in zimski semester drugega letnika nudita temeljna znanja

• Predmetnik je enovit

• Projektno usmerjen študij 

• Izbira predmetov glede na projekt

Inštitut za računalništvo https://cs.feri.um.si/



Spletni portali

Inštitut za računalništvo https://cs.feri.um.si/



Mobilne aplikacije

Inštitut za računalništvo https://cs.feri.um.si/



Vgrajene naprave

Inštitut za računalništvo https://cs.feri.um.si/

Brezžično merjenje sil na stopalu

• Razporeditev sil na stopalu skozi čas

• Spremljanje meritev v realnem času na 
osebnem računalniku



Vgrajene naprave

Inštitut za računalništvo https://cs.feri.um.si/

EKG s kapacitivnimi senzorji

• Merilnik EKG signala

• Brezžična povezava z mobilnim 
telefonom



Večigralske omrežne igre

Inštitut za računalništvo https://cs.feri.um.si/



• najvišja mesta na tekmovanjih ERK (IEEE, regija 8)

Uspehi naših študentov na tekmovanjih Imagine Cup

Kvaliteta R-IT v svetovnem merilu
https://cs.feri.um.si/za-studente/nagrade-in-dosezki-studentov/

• 4. (2005), 7. (2006 in 2011) in finalisti (2013) na svetovnih 
tekmovanjih

• 1. mesto na srednje- in vzhodnoevropskih tekmovanjih 
(2005 — 2007, 2011, 2013)

• 1. mesto na nacionalni ravni (2004 — 2007, 2011, 2013)

Naši študentje dosegajo odlične rezultate s študentskimi raziskovalnimi članki

Na R-IT poučujejo mednarodno uveljavljeni profesorji

Inštitut za računalništvo https://cs.feri.um.si/



Diplomant(ka) R-IT 

Inštitut za računalništvo https://cs.feri.um.si/



Diplomant(ka) R-IT 
• Med najbolj iskanimi poklici v Sloveniji

• Med najperspektivnejšimi poklici v EU

• Velike zaposlitvene možnosti

• Najpogostejše zaposlitve

• sodelovanje pri visokotehnoloških rešitvah

• razvoj programske opreme

• informacijska asistenca v podjetju

• vodenje projektov

Inštitut za računalništvo https://cs.feri.um.si/

Zavod za zaposlovanje 1.2.2018 (objavljena prosta delovna mesta)
481 Računalniške vede
2015 – 550, 2016 – 683, 2017 - 618



Študij na R-IT je lahko zabava

Nogometne tekme
Ekipa  profesorjev in asistentov v malem nogometu, ki rada 
odgovarja na izzive študentskih ekip.

Ekskurzije (https://cs.feri.um.si/za-studente/studentske-ekskurzije/)

• Obiski univerz v ZDA in Silicijeve doline (Google, IBM, nVIDIA).

• Ogled tehničnega muzeja v Münchnu.

Inštitut za računalništvo https://cs.feri.um.si/

• Ogled Microsofta v Bruslju.



Se vidimo na 
Računalništvu & IT!

www.pridi-na-feri.si



20

Naslov

POGOSTA VPRAŠANJA



Pogosta vprašanja

Ali bom uspel končati 
študij na FERI?



Pogosta vprašanja

Potrebni lastnosti za dokončanje študija: 
- predznanje       (pridobi dijak v srednji šoli),
- delavnost.

Ocenjen obseg dela:
- enota za obseg dela študentov je ECTS (1 ECTS = cca. 30 ur dela 

študenta),
- ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) omogoča 

mobilnost študentov,

Primer: predmet ima 6 ECTS. To pomeni, da mora študent zanj 
skupno delati ca. 180 ur, npr.: 

- 45 ur predavanj,
- 15 ur seminarskih vaj,
- 30 ur računalniških vaj,
- 90 ur individualno delo.



Pogosta vprašanja

Ali je računalništvo 
primerno za ženske?



Pogosta vprašanja

Mit „Tehnika ni za ženske“ je popolnoma neutemeljen

- mit škodi dijakinjam,
- poglavitni razlog za manjše število študentk je nesamozavest dijakinj,
- na FERI je ca. 15 % študentk,
- študentke dosegajo v primerjavi s študenti enake ali boljše 

rezultate.

“Večina dijakinj se odloči za študij ekonomije, prava itd. Občutek, ko 
rečem, da sem računalničarka, in sogovorniku izstopijo oči, je 

neprecenljiv. Za vse ostalo je Mastercard…”

Mateja Verlič



Pogosta vprašanja

Ali je študij na FERI 
zanimiv in zabaven?



Pogosta vprašanja

Študij na FERI: 
- ima atraktivne študijske programe, ki vzpodbujajo ustvarjalnost in 

inovativnost,
- zaradi velikosti (FERI je največja med 17 fakultetami UM) in množice 

študijskih programov (30 smeri) lahko vsak študent poišče, kaj ga 
zanima,

- obsega veliko praktičnega izobraževanja v sodobno opremljenih 
laboratorijih,

- vključuje ekskurzije,
- omogoča izobraževanje na tujih univerzah (mobilnost)
- omogoča boljšim študentom udeležbo na mednarodnih 

tekmovanjih.



Pogosta vprašanja

Ali bom po študiju na 
FERI dobil službo?



Pogosta vprašanja

Diplomanti FERI imajo prednost pred drugimi diplomanti zaradi 
pridobljenega znanja, ker:
- so se med študijem naučili reševati probleme in so zelo prilagodljivi

glede iskanja delovnih mest,
- so pridobili mnogo različnih znanj,
- so pridobili sodobna in iskana znanja,
- je število diplomantov FERI majhno (ni masovne produkcije),
- lahko iščejo zaposlitev povsod, tudi v tujini.

Diplomanti FERI imajo prednost pred drugimi diplomanti, ker 
lahko iščejo službe v:
- gospodarstvu (inženir je temelj gospodarske dejavnosti),
- javnem sektorju,
- samopodjetništvu,
- tujini.



Pogosta vprašanja

(http://www.delo.si/zgodbe/interaktivno/delodata/fakultete)
FRI – Računalništvo in infomatika

VS                                                        UNI

UM FERI ali UL FRI?



Pogosta vprašanja

FERI – Računalništvo in informacijske tehnologije
VS                                                        UNI



Pogosta vprašanja

Ali bo omejitev 
vpisa?



Pogosta vprašanja

Ali bo omejitev 
vpisa?



Študijski program računalništvo in informacijske tehnologije

� Raznolikost vsebin

� Informacijska tehnologija za različna področja 

� Povezanost z raziskovalnim delom

� Pridobljeno  znanje pokriva potrebe trga in postavljene
nove izzive



RAČUNALNIŠTVO IN 

INFORMACIJSKE 

TEHNOLOGIJE

Univerzitetni študijski program

Visokošolski strokovni študijski program


