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PREDSTAVITEV

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

Zaposlenim študentom prijazna fakulteta
..Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ), ki bo letos praznovala jubilejno deseto obletnico delovanja, izvajajo sodobne
študijske programe s področja računalništva in informatike..

Prihajajoči informativni dnevi FIŠ:
• 9. februar 2018 ob 10. in 16. uri
• 10. februar 2018 ob 10. uri
Vljudno vabljeni!

Na FIŠ uporabljajo lasten visokozmogljivi superračunalnik, ki ga poganja 700 procesorskih jeder, ima
4TB DDR3 RAM spomina, za podatke pa je na voljo 100 TB diskovnih kapacitet.

Na FIŠ, ki je edina samostojna javna fakulteta
izven okvira katere od slovenskih univerz,
trenutno izvajajo pet študijskih programov na
treh stopnjah:
1. stopnja: Informatika v sodobni družbi (visokošolski strokovni in univerzitetni študijski program; redni in izredni študij), Računalništvo in
spletne tehnologije (visokošolski strokovni
študijski program; izredni študij);
2. stopnja: Informatika v sodobni družbi (MAG;
redni in izredni študij);
3. stopnja: Informacijska družba (DR; redni študij).

Zaposlenim prilagojen študij
Redni študij na 1. in 2. stopnji je brezplačen tudi za
zaposlene študente, če izpolnjujejo pogoje. Tako
magistrski kot doktorski študij, pa tudi izredni študijski program Računalništvo in spletne tehnologije potekajo v popoldanskih urah (začetek ob 16.
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uri), študijski program 1. stopnje Informatika v sodobni družbi pa poteka polovično v dopoldanskem času in polovično v popoldanskem času.
Veliko študentov FIŠ je že zaposlenih oziroma dobi
zaposlitev v času študija, tudi sicer je stopnja zaposljivosti diplomantov FIŠ visoka. Med študijem študenti pridobijo tudi znanje o podjetništvu, kar jim
omogoča zagon lastnih podjetij, usmerjenih v informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.

Projektne aktivnosti in sodelovanje z
gospodarstvom

Fakulteta vsako leto v novembru organizira konferenco Informacijska tehnologija in informacijska družba (ITIS), kjer sodelujejo priznani stro-

kovnjaki tako iz Slovenije kot tudi tujine. Skupaj
z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele Krajine vsakoletno organizira tudi Posvet dolenjskih
in belokranjskih informatikov.
Predavatelji in raziskovalci fakultete imajo bogata znanja s svojih področij, izkušnje na evropskih
projektih in iz gospodarstva ter se vseskozi izpopolnjujejo na svojih strokovnih področjih. Pri
raziskovalnem delu sodelujejo z gospodarstvom in ostalimi strateškimi partnerji, s katerimi
razvijajo sodobne, aplikativne in razvojno naravnane projekte.
Na projektih sodelujejo tudi z mednarodnimi
partnerji. V letu 2017 so začeli z izvedbo projekta InnoHPC, kjer je FIŠ vodilni partner, konzorcij
pa združuje 18 partnerjev iz 15 držav Podonav
ske regije. V okviru projekta, katerega celotni
proračun znaša 2,1 milijona evrov, nastaja trans
nacionalni HPC laboratorij za visokozmogljivostno računalništvo, ki bo podpiral sodelovanje
malih in srednje velikih podjetij s HPC ponudniki in centri znanja pri skupnem razvoju produktov z visoko dodano vrednostjo. 
(P. R.)

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu se od oktobra 2015 nahaja v lastnih,
prenovljenih prostorih na naslovu Ljubljanska cesta 31a, 8000 Novo mesto.
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