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1  POROČILO DEKANA 
 

V letu 2007 je Fakulteta za uporabne druţbene študije v Novi Gorici (v nadaljevanju: fakulteta) začela z izvajanjem pedagoškega procesa tako na 

dodiplomski kot na podiplomski stopnji.  V akademskem letu 2007/8 je začela izvajati tri programe rednega študija,  za katere je pridobila koncesijo. 

To so: dodiplomski študijski program Uporabne družbene študije ter magistrska študijska programa Medkulturni menedžment in Informatika v sodobni 

družbi. Slednji je bil v letu 2008 prenesen na Fakulteto za informacijske študije v Novem Mestu. Vsi programi so pripravljeni v skladu z bolonjskimi 

standardi: dodiplomski program traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk, magistrska programa pa trajata dve leti in obsegata 120 kreditnih točk. 

Vse tri omenjene programe smo izvajali tudi v obliki izrednega študija.  

 

V letu 2008 je Fakulteta začela izvajati doktorski program Sociologija, ki je eden prvih tovrstnih programov s področja druţboslovja, pripravljenih v 

skladu z bolonjskimi pravili. Program traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk (od katerih jih je 30 pridobljenih v okviru organiziranih oblik študijskega 

dela).  

 

Fakulteta je izvajala študijski program na treh lokacijah. Dodiplomski univerzitetni program Uporabne družbene študije in magistrski študijski program 

Medkulturni menedžment sta se v redni obliki izvajala v Novi Gorici, magistrski program Informatika v sodobni družbi pa v Novem mestu. Poleg tega 

se študijski programi izvajajo tudi na lokaciji Ljubljana.  

 

Fakulteta se zaveda pomena vključenosti v mednarodni prostor in na tem področju s pomočjo tujih partnerjev študentom/kam in predavateljem 

omogoča izmenjavo v pedagoškem in raziskovalnem smislu. 

 

Fakulteta je ena redkih slovenskih fakultet, ki je začela opravljati resno raziskovalno delo, še preden se je začel v njenem okviru odvijati pedagoški 

proces. Pri tem gre za raziskovalno delo, ki je v skladu z imenom fakultete izrazito uporabno naravnano, saj se ukvarja s problematikami, ki so izredno 

pomembne tako z gospodarskega kot s širšega druţbenega vidika. Tako je Fakulteta ţe v letu 2007 izvedla odmevno raziskavo o druţbenih učinkih 

igralništva, dejavnosti torej, ki je v slovenskem in še posebej goriškem prostoru izredno pomembna, zbuja pa tudi različne odzive ljudi. S tem so 

raziskovalci fakultete dokazali, da se ne izogibajo obravnavi delikatnih tematik, ampak se jih lotevajo o upoštevanju standardov znanstvene 

nepristranskosti in raziskovalno-metodološke rigoroznosti in korektnosti. Poleg tega se je fakulteta lotila aktivnosti za pridobitev raziskovalnih projektov 

na domačih in mednarodnih razpisih, tudi v okviru 7. okvirnega programa. Pri tem intenzivno sodeluje s kolegi iz tujim raziskovalnih in izobraţevalnih 

ustanov. Skupaj z inštitutom IRSA je pripravila aplikativni projekt Regionalna razvojna jedra, ki so bo ukvarjal s proučevanjem razvojnih resursov in 

potencialov v različnih slovenskih regijah ter moţnosti in pogoje za njihovo krepitev. Poleg tega se je fakulteta lotila aktivnosti za pridobitev 

raziskovalnih projektov na domačih in mednarodnih razpisih, tudi v okviru 7. okvirnega programa. Pri tem intenzivno sodeluje s kolegi iz tujih 

raziskovalnih in izobraţevalnih ustanov.  

V okviru svojega temeljnega raziskovanja je fakulteta ustanovila programsko skupino z imenom Demokracija in razvoj, s katero je uspela pridobiti 

koncesijo javne sluţbe za področje raziskovalne dejavnosti. Programska skupina, ki je s svojim delom pričela v začetku letošn jega leta in ki je 
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sestavljena iz uveljavljenih domačih in tujih raziskovalcev, bo usmerjena v raziskovanje razvojne dinamike sodobnih druţb (s poudarkom na 

slovenski), pri čemer bo njeno raziskovanje vključevalo tako teoretsko tematizacijo obravnavanih fenomenov kakor tudi njihovo empirično analizo. 

Uvrstitev skupine v nacionalni program javnega financiranja raziskovalne dejavnosti je potrditev raziskovalne uspešnosti in velikih potencialov, s 

katerimi razpolaga Fakulteta. Na fakulteti trenutno potekajo tudi štirje Ciljni raziskovalni projekti, ki ze izvajajo za potrebe različnih ministrstev.  

 
 

2 POSLANSTVO IN VIZIJA  
Fakulteta je bila ustanovljena 15. 06. 2006 in je ena najmlajših visokošolskih ustanov v Republiki Sloveniji. Fakulteta ima cilj, da  postane celovit center 

druţboslovnega znanja, ki bo uspešno odgovarjal na izzive, ki jih pred visoko šolstvo na področju druţbenih ved postavljajo slovenski in evropski 

trendi spodbujanja tehniških in naravoslovnih ved. 

 

Dogajanje v slovenski visokošolski sferi je v zadnjih letih izjemno dinamično. Ob številnih priloţnostih ti procesi predstavljajo tudi številne izzive. S temi 

izzivi se fakulteta ne bo soočila s širitvijo izrednega študija, ampak z usmerjenostjo v aplikativne študije in raziskave, spodbujanjem kakovosti v 

pedagoškem in razvojno - raziskovalnem delu, usmerjenostjo v mednarodno okolje in z interdisciplinarnostjo. Te usmeritve je fakulteta upoštevala ţe 

pri oblikovanju prvih dveh akreditiranih študijskih programov, kot tudi pri oblikovanju novih. V pedagoškem delu sledi ambiciji po razvoju študijskih 

programov, ki v slovenskem prostoru predstavljajo novost ter programov, ki izobraţujejo deficitarne profile. Prav tako vlaga napore v krepitev 

razvojno-raziskovalno dejavnost, z ambicijo po razširjeni raziskovalni dejavnosti, predvsem pa raziskovalni odličnosti na področju proučevanja storitev 

z visoko dodano vrednostjo. 
 

Fakulteta bo pri soočanju z izzivi sledila štirim vodilom: 

1) Interdisciplinarnost. Kljub razmeroma solidni razvitosti posameznih druţbenih ved v slovenski druţbi je njihova medsebojna povezanost razmeroma 

skromna. Ta razparceliranost je razvidna tudi iz poklicnih profilov, ki jih dosedanje izobraţevalne institucije ustvarjajo, saj prevladujejo relativno ozko 

specializirani in zato poklicno manj prilagodljivi profili, medtem ko je bil do nastanka fakultete širši interdisciplinarni a li celo transdisciplinarno usmerjen 

druţboslovni profil praktično odsoten, čeprav bi bil na trgu delovne sile večkrat bolj dobrodošel kot pa zelo ozko specializiran profil. Fakulteta bo 

interdisciplinarnost spodbujala tako v svojem pedagoškem kot raziskovalnem delu. 

 

2) Usmerjenost v mednarodni prostor. Druţbene vede se izrazito internacionalizirajo. Uspešnost pri vključevanju v mednarodno okolje in doseganje 

mednarodnih standardov v raziskovalnih in učnih rezultatih je postalo – tudi pri druţbenih vedah ključno merilo uspešnosti. Usmerjenost v 

mednarodno okolje za to fakulteto ni krilatica. Ţe ob nastanku je formalizirala sodelovanje s partnerji iz Irske, Danske, Nemčije, Bolgarije in Avstrije. V 

bliţnji prihodnosti bo fakulteta sodelovanje formalizirala še s partnerji iz Nizozemske, Velike Britanije… Tuje sodelavce vključuje ţe v fazi oblikovanja 

študijskih programov. 

 

3) Kakovost. V okviru fakultete bomo posebno pozornost namenili visoki teoretski ozaveščenosti in metodološki kakovost svojega raziskovanja. 

Dosedanje izkušnje in mednarodna odmevnost vključenih visokošolskih učiteljev in raziskovalcev so jamstvo za raziskovalno odličnost tako v temeljnih 
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projektih kot v vseh tistih projektih, ki bodo usmerjeni neposredno k uporabnikom v gospodarstvu, v lokalni skupnosti in regiji ter drţavi in drugim 

uporabnikom. 

 

4) Uporabnost Pri vrsti druţbenih ved je še premalo v osredju njihova neposredna aplikativna razseţnost. To velja tako za neposreden prenos znanja 

iz akademske sfere v gospodarstvo, drţavo in celotno javno ter nevladno sfero, kot za premajhno usklajenost med ustvarjenimi profili diplomantov in 

zahtevami trga delovne sile, ki zahteva širši profil diplomantov z metodološkim in aplikativnim znanjem. Uporabnost se bo na Fakulteti odrazila v 

dveh vidikih, tako v strukturi študijskih programov, kot tudi v njenem raziskovalnem delu. 

 

Fakulteta je izobraţevalna ustanova, vendar pa ne bo teţila k temu, da bi po številu študentov presegla nekatere ţe uveljavljene ustanove. Njena 

strateška usmeritev je visoka kakovost izobraţevalnih procesov, kar pa bo podpiralo obseţno znanstveno raziskovalno delo, v katerega bo usmerjen 

pomemben deleţ njenih aktivnosti. Fakulteta za uporabne druţbene študije bo raziskovalno usmerjena fakulteta. 

Ustanovitev fakultete ni pomembna le z vidika izobraţevanja prihodnjih generacij slovenskih druţboslovcev, ampak ima večplasten pomen. V Novi 

Gorici je nastal nov center uporabnega druţboslovnega znanja, ki se bo s svojo ekspertizo umestil v lokalno oz. regijsko in tudi nacionalno 

gospodarstvo in trge dela, ki bo izkoristil številne še neizkoriščene moţnosti – niše – v razvoju druţbenih ved na nacionalnem nivoju in ki se bo uspešno 

vključevala v mednarodno okolje in trende razvoja druţbenih ved. 
 

3 PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 
 

Fakulteta  izvaja dodiplomski  in podiplomske študijske programe, ki so pripravljeni v skladu s pravili in načeli bolonjske deklaracije. Vsi programi so 

interdisciplinarni in uporabno naravnani. 

 

Študijski programi so:  dodiplomski študijski program: univerzitetni študijski program - Uporabne druţbene študije 

                                      podiplomski študijski program: magistrski študijski program - Medkulturni menedţment 

                                      doktorski študijski program - Sociologija 

 

Fakulteta je pridobila koncesijo: za izvajanje rednega študija po dodiplomskem študijskem programu prve stopnje »Uporabne druţbene študije« in za 

izvajanje rednega študija po podiplomskem magistrskem študijskem programu druge stopnje »Medkulturni menedţment« 

 

Fakulteta nima koncesijo za podiplomski doktorski študij »Sociologija«.  

 

Fakulteta ne izvaja neakreditiranih študijskih programov. 

 

Število študentov in diplomatov po vrstah študijskih programov: - diplomantov fakulteta še nima 
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V študijskem letu 2007/2008 se je izvajal tudi program Informatika v sodobni družbi, ki se je 1.10.2008 prenesel na Fakulteto za informacijske študije v 

Novem letu.  

 

Število študentov: 

Študijski program Letnik redno/izredno 

število 

vpisanih 

Dodiplomski študij       

Uporabne 

druţbene študije 

1.letnik 

(prvič) redno 33 

Uporabne 

druţbene študije 

1.letnik 

(ponovno) redno 6 

Uporabne 

druţbene študije 

1.letnik 

(prvič) izredno 4 

Uporabne 

druţbene študije 

2.letnik 

(prvič) redno 35 

Uporabne 

druţbene študije 

2.letnik 

(prvič) izredno 3 

Uporabne 

druţbene študije 

3.letnik 

(prvič) izredno 6 

Podiplomski študij       

Medkulturni 

menedţment 

1.letnik 

(prvič) redno 51 

Medkulturni 

menedţment 

1.letnik 

(ponovno) redno 6 

Medkulturni 

menedţment 

2.letnik 

(prvič) redno 15 

Medkulturni 

menedţment 

2.letnik 

(prvič) izredno 5 

Medkulturni 

menedţment absolvent izredno 8 

Sociologija 

1.letnik 

(prvič) izredno 19 

Sociologija 

2.letnik 

(prvič) izredno 7 

  Skupaj: 198 
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Fakulteta se ukvarja z znanstveno-raziskovalnim delom. V ta namen je bil  ustanovljen in na ARRS registriran Inštitut za uporabne druţbene raziskave, 

ki se  ukvarja z raziskavami na področju druţboslovja. FUDŠ izvaja temeljne, še posebno pa aplikativne, eksperimentalne in ekspertne projekte ter 

naloge za potrebe gospodarstva, drţavnih organov, organov lokalne samouprave, mednarodnih ustanov, nevladnih organizacij in drugih 

uporabnikov ter za strokovno in druge javnosti. V disciplinarnem smislu se bo raziskovalni program uvrščal na področje druţboslovja, vendar ob tem 

ne bo zamejen s klasičnimi disciplinarnimi delitvami: medsebojno bo povezoval in nadgrajeval teoretske koncepte in metodološke pristope 

posamičnih druţboslovnih disciplin, ob tem pa se bo opiral tudi na druge discipline. 

 

Najbolj poudarjena področja znanstveno-raziskovalnega in analitičnega dela so: 

 teoretsko in empirično proučevanje razvojnih indikatorjev, procesov druţbenih sprememb in kompleksnih razmerij med njihovimi socio-

kulturnimi, političnimi in ekonomskimi vidiki, s posebnimi poudarki na vprašanjih demokracije, civilne druţbe v kontekstu političnega v 

najširšem smislu (»governance«), druţbene kohezivnosti, podjetništva v primerjalni – predvsem evropski – perspektivi z moţnostjo aplikacije 

oblikovanih merskih instrumentov za spremljanje različnih razseţnosti in ravni razvoja ter nudenjem »policy« priporočil; 

 študije dolgoročnih trendov, primerjalna analiza razvojnih modelov in strateških opredelitev v drţavah EU. Posebna pozornost bo 

namenjena razvijanju metodoloških orodij, potrebnih za ukvarjanje s strategijo razvoja (metode za izbiro prioritet, organizacija strateškega 

diskurza, metoda scenarijev...); 

 teoretsko in empirično proučevanje socialnega in intelektualnega kapitala ter perspektiv in ovir v medkulturni komunikaciji; neposredna 

aplikacija ugotovitev na teh področjih, predvsem v smislu konkretnega organizacijskega svetovanja; 

 proučevanje javnega mnenja in javnega diskurza, vključujoč predvsem analize javnega mnenja, javnih diskusij in medijskega poročanja, 

pri čemer bodo navedene  

 analize temeljile na metodološki triangulaciji in preseganju zastarelih enostranskih, pretirano pozitivističnih metod; 

 teoretično in empirično proučevanje problematike medkulturnih stikov, tako v okviru medkulturnih okolij, kot so večetnične druţbe, 

mednarodna podjetja in nadnacionalne politične in civilnodruţbene organizacije, kot tudi ob drugih oblikah stikov in srečevanj 

predstavnikov različnih kultur; 

 teoretsko in empirično proučevanje ključnih druţbenih skupin in akterjev, še posebno elit, njihovih medsebojnih razmerij in učinkov; 

 vključevanje drugih raziskovalnih tem s področja druţboslovja, na katerih bodo delali vključeni raziskovalci in se bodo v naslednjih letih 

predvsem z vidika aplikativnosti izkazale za najbolj relevantne. Poleg neposrednega posredovanja znanstveno-raziskovalnih rezultatov 

konkretnim naročnikom bodo aplikativni vidiki znanstveno-raziskovalnega dela vključevali tudi: 

 organiziranje diskusij, okroglih miz, specializiranih delavnic, na katerih bodo sodelovale partnerske institucije, naročniki, domači in tudi 

raziskovalci in izvedenci  

 publicistično dejavnost (vključno z oblikovanjem spletnega portala) v funkciji seznanjanja naročnikov, domače in mednarodne strokovne 

in drugih javnosti z doseţki raziskovalnega in ekspertnega dela. 

 

Znanstvenoraziskovalno delo svoje cilje dosega s sinergijo timskega dela domačih in tujih raziskovalcev različnih disciplinarnih profilov, z 

vključevanjem medsebojno raznolikih teoretskih podlag in kombinacijo različnih, tako kvalitativnih kot kvantitativnih metodoloških pristopov. 

Predvideni študijski program fakultete na dodiplomski in podiplomski ravni je neposredno povezan z njenim znanstvenoraziskovalnim 

programom, kar je še posebej razvidno v naslednjih elementih: 
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 poudarku do in podiplomskega študijskega programa na metodoloških znanjih, tako kvalitativnih kot kvantitativnih; 

 usmeritvi tako študijskega programa kot znanstvenoraziskovalnega programa na inter - in transdisciplinarnosti in aplikativnih razseţnostih 

druţboslovnih znanj; 

 tesne tematske povezanosti do- in podiplomskega programa, vključno z vsemi dodiplomskimi moduli, z znanstvenoraziskovalnim 

programom. 

 Našteto bo omogočalo tako prenos spoznanj neposredno v pedagoški proces, kot tudi vključevanje študentov, še posebno na podiplomski 

ravni, v raziskovalno delo in s tem razvijanje njihovih praktičnih raziskovalnih izkušenj. Znanstvenoraziskovalni program se povezuje in 

dopolnjuje tudi z drugimi (obstoječimi) primerljivimi programi na področju druţboslovja v okviru slovenskih in tujih institucij.  

 

 

 

Fakulteta nima svojega premoţenja. Študijsko dejavnost izvaja v najetih prostorih in sicer: 

V Novi Gorici: v Dijaškem domu,  Gimnaziji v Novi Gorici, Tehnični šolski center 

V Ljubljani : poslovni prostori TRG MDB 5 

V Novem mestu: Univerzitetno in raziskovalno središče Novo Mesto  

 

 

Fakulteta nima premoţenje v obliki nepremičnin. Pri reševanju infrastrukturne problematike sodeluje z Visokošolskim in raziskovalnim središčem 

Primorske in z Mestno občino Nova Gorica, kot je opredeljeno v Pogodbi o vzpostavitvi in financiranju Fakultete za uporabne druţbene študije v Novi 

Gorici. V sodelovanju med temi partnerji potekajo  dogovori za gradnjo bodočega poli-kampusa v Novi Gorici, s katerim bo dolgoročno rešena 

infrastrukturna problematika. 

 

Fakulteta je za izvajanje rednega študija pridobila koncesijo, ki bo omogočila izvajanje dodiplomskega programa Uporabne druţbene študije. 

Izvajanje izrednega študija (dodiplomskega in podiplomskega) se bo financiralo iz šolnin. 

 

Raziskovalna dejavnost se bo v prvi fazi financirala sredstev, ki jih bo fakulteta pridobila iz sodelovanja z gospodarstvom. V letu 2009 predvidevamo 

tudi prijavo na različne razpise, ki jih bo objavila Republika Slovenija in pa na razpise iz 7. okvirnega programa. Opremo za raziskovalne projekte 

namerava fakulteta nabaviti tudi v letu 2009.  

 

 

Fakulteta ima naslednje organizacijske enote: 

 Dekanat fakultete s tajništvom 

 Pedagoška enota, ki jo sestavljajo:  šola za uporabne druţbene  študije, šola za psihoterapijo, doktorska šola, center za študij na daljavo 

 Raziskovalna enota, ki jo sestavljajo: Inštitut za uporabne druţbene študije, Mednarodni inštitut za igralništvo, Nacionalni inštitut za igralništvo  
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Fakulteta ţivi v lokalnem in regijskem okolju, četudi mora teţiti, da se kakovostno umešča v nacionalno okolje in mednarodne trende. Okolje je 

fakulteto ob nastanku močno podprlo, tako lokalna skupnost kot tudi regijsko gospodarstvo. Ta podpora je bila tako moralne, kot tudi logistične in 

finančne narave. Z tem je okolje v prvi fazi močno prispevalo k zagonu fakultete. 

 

Prav tako je potrebno omeniti, da se Nova Gorica intenzivno preoblikuje v novo univerzitetno središče,  ki je sposobno pritegniti tudi študente iz 

drugih delov Slovenije in iz zamejstva. To je trend, ki pozitivno vpliva na razvojne moţnosti fakultete, po drugi strani pa lahko fakulteta s svojo razvojno 

usmerjenostjo vpliva na te trende v svojem okolju. 

 

Z vidika razvoja fakultete je posebej zanimivo, da postaja Nova Gorica tudi vodilno središče igralništva in zabaviščne industrije. Gre za področje 

proučevanja, ki je  - tudi v mednarodnem okolju – podoptimalno razvito. S tem se fakulteti ponuja moţnost razvoja raziskovalne specializacije in 

razvoja v eno vodilnih ustanov študij s področja igralništva in zabaviščne industrije v svetovnem merilu. 

 

Fakulteta ni pridobila mednarodnih akreditacij oziroma priznanj. 

 

 

 

4 USMERITVE IN CILJI  

4.1 Zakonske in druge pravne podlage 

 Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 42/99, 66/2000, 24/03 

 Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 20/91) 

 Zakonom o  visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06- UPB) 

 Zakon raziskovalni in razvojni dejavnosti ( Uradni list RS, št. 96/02, 13/05, 115/05, 22/06,112/07) 

 Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov (Uradni list RS, 134/03, 72/04, 132/06, 4/06) 

 Statut Fakultete za uporabne druţbene študije v Novi Gorici z dne 15.11.2008 

 

4.2 Dolgoročni cilji 

 

Dolgoročni cilji fakultete so: 

- razvijanje novih študijskih programov 

- pridobivanje odličnih visokošolskih učiteljev iz Slovenije in tujine in vlaganje v razvoj pridobljenih perspektivnih kadrov 

- krepitev mednarodnih izmenjav visokošolskih učiteljev in študentov 

- skrb za vrhunsko kakovost študija 
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- povezovanje pedagoškega procesa z raziskovalnim procesom 

- razvijanje temeljnih znanj na področju druţboslovja z močnim interdisciplinarnim poudarkom 

- nudenje uporabnih znanj gospodarstvu, javnemu sektorju, lokalni skupnosti in nevladnim organizacijam 

- vključenost v mednarodne, evropske in nacionalne ter regionalne znanstveno-raziskovalne in razvojne projekte za javni in zasebni sektor 

- oblikovanje tima odličnih raziskovalcev iz  Slovenije in tujine  

- prispevati in omogočiti kvalitetno ţivljenje študentov 

- zagotoviti uspešnost in učinkovitost in gospodarnost poslovanja ter izvajanje poslovnih procesov v skladu z zakonom 

- dolgoročno sodelovanje in partnerstvo s visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami doma in tujini.  

 

4.3 Kratkoročni prednostni cilji v letu 2008 

 

Kratkoročni prednostni cilji v letu 2008 so: 

Izobraţevalni cilji  

- Razvoj novih druţboslovnih dodiplomskih študijskih programov, ki so v Sloveniji novost in/ali obstaja po profilih, ki jih ustvarjajo veliko 

povpraševanje na trgu delovne sile. 

- Zagotovitev kakovosti izvajanja študijskih programov skladno s splošno uveljavljenimi evropskimi, slovenskimi in s fakultetnimi akti opredeljenimi 

standardi.  

- Internacionalizacija študijskega procesa z vključevanjem tujih visokošolskih učiteljev in zagotovitvijo pogojev za mednarodne izmenjave 

študentov in učiteljev 

 

Znanstveno-raziskovalno-razvojni cilji 

- Razvoj novih teoretskih in metodoloških znanj s področja druţboslovja preko izvajanja temeljnih raziskovalnih projektov 

- Razvoj strateških in uporabnih zanj in oblikovanje razvojnih in sistemskih rešitev preko izvajanja projektov iz ciljno-raziskovalnih programov 

- Razvoj uporabnih znanj in rešitev preko izvajanja aplikativnih projektov v sodelovanju z gospodarskimi akterji. 

- Razvoj temeljnih in aplikativnih znanj v sodelovanju s tujimi raziskovalnimi organizaciji v okviru mednarodnih projektov  

- Vključevanje vrhunsko usposobljenih raziskovalcev iz Slovenije in tujine v raziskovalno delo fakultete. 
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5 POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO PODROČJIH 
DEJAVNOSTI 

 

Pričakovani rezultati v letu 2008: Fakulteta je povečala število vpisanih študentov na programu Medkulturni menedţment.  Na programu uporabne 

druţbene študije pa se je število vpisanih v 1. letnik zmanjšalo za polovico. Veliko zanimanje je doktorski študij Sociologije. Zato smo za 1. letnik 

povečali število vpisnih mest. 

 

Realizacija v letu 2008 z obrazloţitvijo razlik: Fakulteta je v letu dosegla zastavljene cilje tako pri vpisu število študentov na dodiplomskem in 

podiplomskem študiju.  Začela je tudi izvajati program doktorski študij Sociologije. Glede finančnih obveznosti je fakulteta poslovala gospodarno in v 

skladu s finančnim načrtom.  

 

 

5.1 Izobraževalna dejavnost  

 

Kratkoročni prednostni cilji Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
Izboljšati pedagoški proces 

Uvedba novega študijskega programa 1. in 2. 

stopnje (socialni menedţment) 

Priprava študijskega programa priprava 

 

 

  

5.1.1 Dodiplomski in podiplomski študij 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
 

Priprava novega študijskega programa 1.  stopnje 

(socialni menedţment) 

Priprava študijskega programa priprava 

Priprava novega študijskega programa 2.  stopnje 

(socialni menedţment) 

 

Priprava študijskega programa priprava 
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Kazalnik 

Študijsko leto 2007/2008 

(Leto 2007) 

Pričakovani rezultati v 

študijskem letu 2008/2009 

(Leto 2008) 

Realizacija v študijskem letu 

2008/2009 

(Leto 2008) 

Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. 

letnik v visokošolskih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004, v % 

      

Prehodnost študentov iz 1. v 2. 

letnik v univerzitetnih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004, v % 

      

Prehodnost študentov iz 1. v 2. 

letnik v študijskih programih prve 

stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004, 

v % 

  1,75 0,5   

Odstotek ponavljavcev v 

visokošolskih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

  0,068 /   

Odstotek ponavljavcev v 

univerzitetnih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

      

Odstotek ponavljavcev v 

študijskih programih prve 

stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004 

      

Povprečno število let trajanja 

študija na študenta – v 

visokošolskih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

      

Povprečno število let trajanja 

študija  v univerzitetnih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 
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Povprečno število let trajanja 

študija v  študijskih programi prve 

stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004 

      

Število gostujočih visokošolskih 

učiteljev iz gospodarstva na 

dodiplomskih študijskih 

programih  

      

Število gostujočih visokošolskih 

učiteljev iz domačih 

raziskovalnih zavodov na 

dodiplomskih študijskih 

programih  

      

Število gostujočih visokošolskih 

učiteljev iz gospodarstva na 

podiplomskih študijskih 

programih  

   4   

Število gostujočih visokošolskih 

učiteljev iz domačih 

raziskovalnih zavodov na 

podiplomskih študijskih 

programih 

  2 4   

 

 

Kazalnik 

Študijsko leto 2007/2008 
Pričakovani rezultati v študijskem 

letu 2008/2009 

Realizacija v študijskem letu 

2008/2009 

V 

sofinanciranih 

študijskih 

programih 

V 

nesofinanciranih 

študijskih 

programih 

V sofinanciranih 

študijskih 

programih 

V 

nesofinanciranih 

študijskih 

programih 

V sofinanciranih 

študijskih 

programih 

V 

nesofinanciranih 

študijskih 

programih 

Prehodnost 

študentov iz 1. v 2. 

letnik študijskega 

programa za 

pridobitev 

magisterija 

znanosti v % 

/ / / / / / 
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Komentar: 

Fakulteta izvaja bolonjski magisterij 

 

Realizacija vpisa v 1. letnik študija 1., 2.  in 3. stopnje v študijskem letu 2008/2009: 

Obrazloţitev naj vsebuje: 

 popis glavnih razlik med številom razpisanih mest in številom vpisanih študentov, in navedba razlogov zanje, posebej za redni  in posebej za 

izredni študij za vsako od stopenj:  

Za program UDŠ mesta niso bila zapolnjena, za MM in za Sociologijo pa sta bila zapolnjena.  

 

 navedbo študijskih programov, ki so bili v študijskem letu 2008/2009 razpisani, pa se ne izvajajo in razloge zakaj se ne izvajajo:  

Ne izvaja se samo Informatika v sodobni druţbi 

 

 posebnosti oz. informacije o vpisu, ki so pomembne za visokošolski zavod:  

Jih ni bilo 

 

 študijski programi, ki so se v študijskem letu 2008/2009 prvič izvajali:  

Prvič se je izvajal doktorski študij Sociologija  

 

 študijski programi, ki se v letu 2008/2009 prvič ne izvajajo več:  

Informatika v sodobni druţbi  

 

 primerjavo št. študentov (prvič vpisani v prvi letnik) prvega letnika v študijskih programih, ki so bili prvič razpisani 2008/2009, s številom 

študentov (prvič vpisani v prvi letnik) prvega letnika, v študijskih programih, ki so bili zadnjič razpisani v študijskem letu 2007/2008:  

Ni bistvenih razlik 

 

 izvajanje študija v dislociranih enotah (študijskih središčih po Sloveniji) z obrazloţitvijo razlik med razpisanimi mesti in številom vpisanih 

študentov, posebej za redni in posebej za izredni študij ter kratek opis izvajanja študijskih programov:  

UDŠ se izvaja v redni obliki v Novi Gorici, izredno v Novem mestu, Medkulturni menedţment se izvaja v redni obliki v Novi Gor ici, v izredni obliki 

pa v Novem mestu in Ljubljani. Sociologija se izvaja v izredni obliki na vseh treh lokacijah.  Bistvenih razlik med številom vpisanih ni. 

 

 

5.1.2 Programi za izpopolnjevanje 

Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseţivljenjskega učenja in so namenjeni predvsem za izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje in 

posodabljanje znanja. To so programi, h katerim da mnenje Svet RS za visoko šolstvo.  
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Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
 

/ 

/ / 

5.1.3 Oblike neformalnega učenja 

Različne oblike neformalnega učenja so na primer: tečaji, poletne šole, programi usposabljanja in podobno.  

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
Tečaj tujega jezika Udeleţba študentov po planu izvršeno 

 

5.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
Okrepitev mednarodne raziskovalne dejavnosti Pridobitev projektov izvršeno 

 

 

Kazalniki: 

Kazalnik Leto 2007 
Načrt za leto 

2008 
Realizacija 

2008 

Število prijavljenih patentov / / / 

Število odobrenih patentov    

Število prodanih patentov    

Število prijavljenih blagovnih 

znamk 

   

Število odobrenih blagovnih 

znamk 

   

Število prodanih blagovnih 

znamk 

   

Število inovacij    

Število projektov v katerih    
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sodeluje gospodarstvo oz. drugi 

uporabniki znanja in so krajši od 

enega leta 

Število projektov v katerih 

sodeluje gospodarstvo oz. drugi 

uporabniki znanja in so dolgi 

vsaj eno leto 

   

 

5.3 Umetniška dejavnost 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
/ / / 
 
 

5.4 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 

 

Kratkoročni prednostni cilji Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
Izmenjava v okviru programa Erasmus Povečanje število študentov izvršeno 

 

 

Kazalniki: 

Kazalnik 

Dodiplomski študij 

 

Podiplomski študij 

Študijsko 

leto 

2007/08 

Načrt za 

študijsko leto 

2008/09 

Realizacija za 

študijsko leto 

2008/09 

Študijsko leto 

2007/08 

Načrt za 

študijsko leto 

2008/09 

Realizacija za 

študijsko leto 

2008/09 

Število študentov, ki opravljajo del študija v 

tujini 

 1 1    

Število tujih študentov, ki opravijo del študija 

v Sloveniji 

      

Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki 

sodelujejo pri pedagoškem procesu 

 3 3    

Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo 

pri pedagoškem procesu v tujini kot 
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gostujoči profesorji 

Število visokošolskih sodelavcev, ki se 

izobraţujejo v tujini 

 1 1    

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v 

Slovenijo 

      

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz 

Slovenije v tujino 

      

Komentar: 

 
 

5.5 Knjižnična dejavnost 

 (Opomba: Uporabnike knjižnice, kazalnike in podatke o odprtosti knjižnice je treba vpisati za univerzitetno knjižnico, za druge so te rubrike 

neobvezne.) 

Kratkoročni prednostni cilji Pričakovani rezultati v letu 2008 
Realizacija v letu 2008 z 

obrazložitvijo razlik 

Vzpostavitev knjiţnice v Novi Gorici Cobiss3/Izposoja za uporabnike izvršeno 

Nabava literature 1.000 – 2.000 enot tiskanega gradiva izvršeno 

Izobraţevanje – COBISS2/Katalogizacija – začetni 

tečaj 

Pridobitev licence za katalogizacijo  izvršeno 

 

Uporabniki knjižnice 

Kategorije uporabnikov Leto 2007 Načrt za leto 2008 Realizacija 2008 

Študenti – dodiplomski, redni  53 realizirano 

Študenti – dodiplomski, izredni  9 realizirano 

Študenti – podiplomski    

Srednješolci    

Zaposleni  25 realizirano 

Upokojenci    
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Tuji drţavljani    

Drugi uporabniki    

Kazalniki 

Kazalnik Leto 2007 Načrt za leto 2008 Realizacija 2008 

Število aktivnih uporabnikov 

knjiţnice 

 
555 od oktobra 2008 realizirano 

Deleţ aktivnih uporabnikov z 

visokošolskih zavodov 

(študenti, visokošolski učitelji in 

sodelavci, raziskovalci in 

strokovni sodelavci) 

 62,26% (33) rednih študentov,  

9,4 % (5) izrednih, študentov, 

28,3 % (15) zap. V matični 

ustanovi (visokošolski učitelji in 

sodelavci, raziskovalci in 

strokovni sodelavci) 

= 53 aktivnih upor. Z 

visokošolskih zavodov (od 

oktobra 2008) 

realizirano 

Letni prirast tiskanih enot 

gradiva in število zakupljenih 

ali nabavljenih elektronskih 

enot  

 
4.900 tiskanih enot gradiva, 

dostopa do podatkovnih baz 

(Proquest in Web of science) 

 

Število pregledanega gradiva 

v elektronski obliki  

 
  

Število organiziranih 

izobraţevanj za uporabnike 

 4 (predstavitev iskanja po 

podatkovnih bazah 

(Proquest, Web of science) in 

Cobiss-u na ţeljo 

predavateljev) 

realizirano 

Komentar: 

5.6 Upravne in pravne naloge  

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
 

Vzpostavitev brezičnega internetnega omreţja za 

priprave Ni realizirano 
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zaposlene 

 

Postavitev spletne strani 

izdelava realizirano 

 

 

  

 

Kazalniki: 

Kazalniki 

Študijsko leto 

2007/2008 

(Leto 2007) 

Načrt za študijsko 

leto  2008/2009 

(Leto 2008) 

Realizacija za študijsko leto  2008/2009 

(Leto 2008) 

Število študentov na računalnik 

 

1 1 realizirano 

Odstotek elektronskih prijav na izpite 100% 100% realizirano 

o Število študentov na računalnik: število računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti, se deli s številom študentov rednega dodiplomskega študija brez 

absolventov. 

o Odstotek elektronskih prijav na izpite: število vseh prijav na izpite se deli s številom elektronskih prijav na izpite ter se izračuna odstotek. Upoštevajte študente 

rednega dodiplomskega študija brez absolventov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Nacionalno pomembne naloge  

 
 

5.7.1 Skrb za slovenščino 
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Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
 

/ 

/ / 

 

5.7.2 Visokošolska prijavno-informacijska služba 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
/ 

 

/ / 

 

5.7.3 Pisarna za študentske domove 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
 

/ 

/ / 

 

 

 

 

Kazalnik Študijsko leto 2007/2008 
Načrt za študijsko leto 

2008/2009 

Realizacija za študijsko leto 

2008/2009 

Število študentov, za katere se 

ugotavlja izpolnjevanje 

pogojev in meril za 

subvencioniranje bivanja 

/ / 

/ 

Število študentov, za katere se 

ponovno (na podlagi pritoţbe) 

ugotavlja izpolnjevanje 

pogojev in meril za 

subvencioniranje bivanja 

/ / 

 

Število tujih študentov v javnih 

študentskih domovih, na krajših 

izmenjavah v RS 

/  

 



Vpišite ime visokošolskega zavoda        

 24 

Število tujih študentov v javnih 

študentskih domovih, ki so 

redno vpisani na dodiplomski 

študij 

/  

 

 

 

5.8 Univerzitetni šport  

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
 

/ 

/ / 

5.9 Interesna dejavnost študentov 

Vpisati je treba številko in datum seje študentskega sveta, na kateri je bilo sprejeto poročilo o izvedbi interesnih dejavnosti študentov. Vsebinsko 

poročilo je treba povezati s finančnim poročilom oz. s poročilom o porabi sredstev, ki jih za interesno dejavnost študentov namenja MVZT. 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
Konstituiranje študentske organizacije Delovanje študentske organizacije realizirano 

   

 

 
 
 

5.10 Druga dejavnost  

 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
Opravljanje zaloţniške dejavnosti 

 

priprave realizirano 
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5.11 Investicije in investicijsko vzdrževanje 

Pripraviti je treba tudi vsa poročila, ki jih zahteva Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ, če še niso bila pripravljena. 
 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2008 Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik 
/ 

 

/ / 

 

5.11.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin 

 

Objekt 
Investicija (kaj se bo 

oz. se je delalo) 

Celotna 

vrednost 

investicije v 

EUR 

Vrednost 

investicije v 

letu 2008 v 

EUR 

Viri sredstev in njihov delež pri 

investiciji (v EUR) – NAČRT ZA LETO 

2008 

Viri sredstev in njihov delež pri 

investiciji (v EUR) – REALIZACIJA V 

LETU 2008 

Obrazložitev 

razlik med 

načrtom in 

realizacijo MVZT 
koncesi

ja 
kredit Drugi 

viri 
MVZT 

koncesi
ja 

kredit 
Drugi 
viri 

 
 

            

 

Investicijski program po objektih in virih sredstev od leta ………. do leta ……… je bil sprejet na ……….. seji …………, dne………….., izvedba za leto 

2008 je bila sprejeta na……….. seji …………, dne………….  

 

 

 

 

 

5.11.2 Nakup opreme 

 

Št. 

prioritet

e iz 

progra

Članica Oprema 

Namen 

opreme 

 

Vrednost 

opreme 

v letu 

2008 v 

Viri sredstev in njihov delež pri 

opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2008 Viri sredstev in njihov delež pri opremi v 

letu 2008 - realizacija (v EUR) 

Obrazložitev 

razlik med 

načrtom in 

realizacijo 
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ma 

dela za 

leto 

2008 

EUR         Drugo 

1 
 

  izobražev
anje 

Računaln
iki, 
programs
ka 
oprema 

lastna 4100,00       ni 

2 
 

  » programs
ka 
oprema 

lastna 2500,00        

Dodajte komentar oziroma obrazloţitev. 

5.11.3 Investicijsko vzdrževanje 

Investicijsko vzdrţevanje nepremičnin in opreme za leto 2008 in primerjava z načrtom 

 

Zaporedna 
številka 

Št. 
prioritete 

Opis in vrsta del 

Načrtovana 
vrednost v 
letu 2008 v 

EUR 

Realizirana 
vrednost v 
letu 2008 v 

EUR 

Predvideni viri 
financiranja v 

EUR 
2008  

Realizacija po virih 
financiranja v EUR 

2008 
 

Obrazložitev razlik 

med načrtom in 

realizacijo 

…… Drugo …….. Drugo 

 
/ 

/ / / / / / / / / 

Dodajte komentar oziroma obrazloţitev. 

5.11.4 Drugo  

Tabela 6: Realizacija nakupa za leto 2008 in primerjava z načrtom 

Št. prioritete 
Zaporedna 

številka 
Namen 

 
Članica 

Načrtovana 
vrednost v 
letu 2008 v 

EUR 

Realizirana 
vrednost v 
letu 2008 v 

EUR 

Predvideni viri sredstev v letu 

2008 (v EUR) 

Realizacija po virih sredstev v 

letu 2008 (v EUR) 

Lastni viri …….. Drugo 
Lastni 

viri 
…….. Drugo 

1 Računalniki, 
programska 
oprema 

Pedagoška 
dejavnost 

 7000 4100 100%   100%   
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 Računalniki, 
programska 
oprema 

Pedagoška 
dejavnost 

 8.200 5300 100%   100%   

 oprema Opremljanje 
prostora za 
pedagoško in raz. 
dej. strokov. sl. 

 62.600 15.000 100%   100%   

 
Podatek mora biti skladen z investicijsko dokumentacijo. 



Vpišite ime visokošolskega zavoda        

 28 

5.12 Kadrovski načrt in kadrovska politika 

5.12.1 Kadrovska politika 

 

Kratkoročni prednostni cilji  
Pričakovani rezultati v 

letu 2008 

Realizacija v letu 2008 z 

obrazložitvijo razlik 
Zaposlitev tajnika 

Zaposlitev visokošolskih 

učiteljev 

realizirano / 

 

 

realizirano / 

 
Pojasnilo: 

Med kadrovskim načrtom ni realizacijo ni bilo veliko odstopanj . Fakulteta je v letu 2008 

zaposlila delavce z univerzitetno izobrazbo ter delavce z magisterijem oziroma doktoratom. 

Zaposlila je pribliţno enako število ţensk kot moških. Fluktuacije zaposlenih v letu 2008 ni bilo. 

Povprečna plača zaposlenega je bila 1951,52 EUR, deleţu stroškov dela glede na celotne 

odhodke poslovanja je 38.17%. 

 

 Fakulteta ni razporedila delavce v plačne razrede.  
 

5.12.2 Kadrovski načrt in realizacija 

 

Število redno zaposlenih: načrt za leto 2008 in stanje na dan 31. 12. 2008  - če laţje izpolnite 

podatke po novi razporeditvi delovnih mest, tabelo zamenjajte s tabelo iz programa dela za 

leto 2009. 
 

Tarif

na 

sku

pin

a 

Delovno mesto oz. naziv 

Število 

zaposlenih na 

dan 31. 12. 

2008 - NAČRT 

Število 

zaposlenih na 

dan 31. 12. 2008 

- REALIZACIJA 

Odstopanje 

realizacije od 

načrta  

Št. 

vseh 

zapos

lenih 

Št. 

zapo

slenih 

v FTE 

Št. 

vseh 

zapo

slenih 

Št. 

zaposle

nih v 

FTE 

Št. 

vseh 

zapo

slenih 

Št. 

zaposlenih 

v FTE 

a b c d e f g=e-c h=f-d 

DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU 

 Rektor       

 Glavni tajnik       

 Strokovni direktor oz. strokovni 

vodja 

      

 Namestnik direktorja       

 Pomočnik direktorja       

 Dekan 1 1 1 1 0 0 

 Direktor       

SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI 

O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM 

SEKTORJU 

1 1 1 1 0 0 

VISOKOŠOLSKI UČITELJI,  VISOKOŠOLSKI SODELAVCI IN LABORANTI 

IX. Redni profesor       

 Izredni profesor 3 22 1 0,2 -2 -2 

 Docent 4 4 6 4,2 2 0,2 

 Lektor z doktoratom       

 Asistent z doktoratom 3 3 2 0,75 -1 -2,25 

 Bibliotekar z doktoratom       

VIII. Lektor z magisterijem       
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 Višji predavatelj       

 Asistent z magisterijem 0 0 1 0,25 1 0,25 

 Bibliotekar z magisterijem       

VII. Predavatelj       

 Lektor       

 Asistent 3 3 5 3,1 2 0,1 

 Bibliotekar 1 1 0 0 -1 -1 

 Učitelj veščin       

 Strokovni svetnik       

 Višji strokovni sodelavec 1 1 0 0 -1 -1 

 Strokovni sodelavec 5 5,2 0 0 -5 -5,2 

VI. Laborant, tehniški sodelavec       

SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI, 

SODELAVCI IN LABORANTI 

20 194 15 8,5 -6 -10,9 

RAZISKOVALCI IN SODELAVCI  

IX. Znanstveni svetnik       

 Višji znanstveni sodelavec 0 0 1 0,175 1 0,175 

 Znanstveni sodelavec       

 Višji raziskovalno-razvojni 

asistent 

      

 Višji raziskovalno-razvojni 

sodelavec 

      

 Samostojni strokovni 

sodelavec 

      

 Asistent z doktoratom 1 1 1 0,20 0 -80 

VIII. Mladi raziskovalec z 

magisterijem 

      

 Raziskovalec z magisterijem 2 1,5 0 0 -2 -1,5 

 Višji raziskovalec z 

magisterijem 

      

 Samostojni raziskovalec z 

magisterijem 

      

 Asistent z magisterijem       

VII. Mladi raziskovalec       

 Raziskovalec       

 Višji raziskovalec       

 Samostojni raziskovalec       

 Strokovni sodelavec v 

humanistiki 

      

 Asistent       

VI.  Laborant (tehniški sodelavec)       

V. Laborant       

SKUPAJ RAZISKOVALCI IN 

SODELAVCI 

3 2,5 2 0375 -1 -2,125 

ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH DELOVNIH MESTIH 

IX. IK od 6,80 dalje       

 IK od 5,60 do 6,40       

 IK od 4,70 do 5,30       

 IK od 4,00 do 4,40       

VIII. IK od 6,80 dalje       

 IK od 5,60 do 6,40       

 IK od 4,70 do 5,30       

 IK od 4,00 do 4,40       

VII. IK od 6,80 dalje       

 IK od 5,60 do 6,40       

 IK od 4,70 do 5,30       

 IK od 4,00 do 4,40 1 1 0 0 -1 -1 

 IK od 3,25 do 3,80 0 0 6 5,2 6 5,2 

VI. Do 3,60 0 0 1 0,5 1 0,5 
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V.        

IV.        

III.        

II.        

I.        

SKUPAJ ZAPOSLENI NA 

SPREMLJAJOČIH DELOVNIH MESTIH 

1 1 7 5,7 6 4,7 

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI 25 23,9 25 15,58 0 - 8,325 

 

Izvolitve v naziv v letu 2008 

 

Naziv 

Načrtovano 

število 

izvolitev v 

naziv v letu 

2008 

Realizirano 

število 

izvolitev v 

naziv v letu 

2008 

Število 

zaposlenih, ki 

so bili v letu 

2008 vsaj 30 

dni brez 

ustrezne 

izvolitve v 

naziv 

Obrazložitev  

Redni profesor 0 0 0 0 

Znanstveni svetnik 7 6 0 0 

Izredni profesor 0 0 0 0 

Višji znanstveni sodelavec 2 2 0 0 

Docent 3 2 0 0 

Znanstveni sodelavec 1 1 0 0 

Višji predavatelj 0 0 0 0 

Predavatelj / / / / 

Asistent 3 1 2 2 

Učitelj veščin / / / / 

Strokovni svetnik / / / / 

Višji strokovni sodelavec / / / / 

Strokovni sodelavec / / / / 

Bibliotekar 1 1 0 0 

 

Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki se bodo izobraţevali in izpopolnjevali v 

letu 2008 

 

 

Pridobivanje 

formalne 

izobrazbe  

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša 

usposabljanja 

in tečaji 

Daljša 

usposabljanja 

(več kot 1 

mesec) v tujini 

Načrt 

2008 

/ /   

Realizaci

ja 2008 

    

 

Dopišite komentar tabele, predvsem razloge za povečano oz. zmanjšano število 

načrtovanega izobraţevanja v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 ter naštejte prevladujoče 

načrtovane oblike izobraţevanja (npr. računalniški tečaji).  
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Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter 

laborantov, ki so se izobraţevali in izpopolnjevali v letu 2008 

 

 

SKUPAJ Pridobivanje 

formalne 

izobrazbe 

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša 

usposabljanja 

in tečaji 

Sobotno leto 

NAČRT 2008 1 Mag. / / / 

REALIZACIJA 

2008 

1 Mag.    

Dopišite komentar tabele, predvsem razloge za povečano oz. zmanjšano število 

načrtovanega izobraţevanja v letu 2008 v primerjavi z letom 2008ter naštejte prevladujoče 

načrtovane oblike izobraţevanja.  

 
 

Število registriranih raziskovalcev 

 

 

Št. vseh visokošolskih 

učiteljev, 

visokošolskih 

sodelavcev, 

raziskovalcev in 

strokovnih 

sodelavcev 

Število registriranih 

raziskovalcev 

Vsi 

od tega s 

statusom 

mladi 

raziskovalci 

Načrt  31. 12. 2008 5  1 

Realizacija 31. 12. 

2008 

   

 
 

Število zaposlenih glede na izvolitev v naziv (neobvezno) 

 

 

Št. vseh visokošolskih 

učiteljev, visokošolskih 

sodelavcev, 

raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev 

Št. vseh visokošolskih 

učiteljev, 

visokošolskih 

sodelavcev, ki imajo 

tudi izvolitev v 

znanstveno 

raziskovalni oziroma 

strokovno raziskovalni 

naziv 

Št. vseh raziskovalcev 

in strokovnih 

sodelavcev, ki imajo 

tudi izvolitev v naziv 

visokošolskega 

učitelja oziroma 

visokošolskega 

sodelavca 

Načrt  31. 12. 2008    

Realizacija 31. 12. 

2008 

   

Opomba: Kot izhodišče se upošteva zasedba delovnega mesta 

 
 
 

Podatki o izvajalcih študijskih programov  

 Prva stopnja Druga stopnja Tretja stopnja 

 
Stanje  

06/07 

Ocena 

07/08 

Ocena 

08/09 

Stanje  

06/07 

Ocena 

07/08 

Ocena 

08/09 

Stanje  

06/07 

Ocena 

07/08 

Ocena 

08/09 

Število zunanjih 0  16 0  7 0 0 10 
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pogodbenih 

izvajalcev za 

izvedbo študijskih 

programov  

Število 

zaposlenih, ki 

študijske 

programe 

izvajajo na 

podlagi avtorskih 

ali drugih 

pogodb 

0  4 0  1 0 0 1 

 

 

 
Prva stopnja 

realizacija 2008 

Druga stopnja 

realizacija 2008 

Tretja stopnja 

 realizacija 2008 

Vrednost pogodb zunanjih 

pogodbenih izvajalcev za 

izvedbo študijskih 

programov 

32.069,71 19.241,82 12.827,88 

Vrednost pogodb 

zaposlenih, ki študijske 

programe izvajajo na 

podlagi avtorskih ali 

drugih pogodb 

55.595,42 55.595,42 27.797,71 

 

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 

6.1 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri 
izvajanju programa dela 

 

Do nedopustnih in nepričakovanih posledic v letu 2008 ni prišlo. 

6.2 Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz 
poročila preteklega leta ali več preteklih let 

 

Zastavljeni cilji glede števila vpisanih študentov na podiplomskem so bili doseţeni, na 

dodiplomskem pa se je število vpisanih študentov v 1. letnik zmanjšalo. 

 

Prehodnost študentov v letu 2008 je bila večja na dodiplomskem, saj  iz 1. letnika 

napredovalo 48% vpisanih študentov. Na podiplomskem pa je v 2. letnik napredovalo 30% 

vpisanih študentov. Zaznan pa je večji deleţ pavzerjev na obeh študijskih programih. 

 

Število gostujočih učiteljev v letu 2008 se je povečalo, saj je fakulteta gostila učitelje iz tujine. Ti 

predavatelji so predavali na  dodiplomskem in podiplomskem študiju. Načrtovane vrednosti 

so bile s tem doseţene. 

 

Fakulteta je v letu 2008 knjiţnico v Novem mestu še dodatno opremila, prav tako pa je na 

sedeţu fakultete odprla podruţnico knjiţnice. Nata način je zagotovila študentom večjo 

dostopnost študijskega gradiva študentom in s tem izboljšala pogoje študentom za 

opravljanje študija.  

 

Fakulteta je bila v letu 2008 uspešna pri pridobivanju raziskovalnih projektov še zlasti na 

področju raziskav medijev. 
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V letu 2008 je fakulteta še dodatno izboljšala program Visokošolski informacijski sistem, saj je 

omogočila elektronske prijave študentov.  

Učinki, ki so na fakulteto vplivali zaradi pridobitve koncesije za izvajanje študijskih programov 

so zelo ugodno vplivali na razvoj in izvajanje študijskih programov saj se je na ta način 

omogočilo kvalitetno izvajanje študijskih programov . 

 

6.3 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene 
standarde in merila pristojnega ministrstva in ukrepi za izboljšanje 
učinkovitosti ter kakovosti poslovanja 

6.4 Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ 

Oceno se pripravi v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora 

javnih financ, ki je priloga Navodila o spremembah in dopolnitvah navodila o pripravi 

zaključnega računa drţavnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 

poročila o doseţenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna 

(Uradni list RS, št. 8/07). Podpisano izjavo se priloţi. 

Poleg priprave ocene je treba opisati tudi način organiziranja in zagotavljanja notranjega 

finančnega nadzora ter delo notranje revizijske sluţbe v letu 2008.  

 
Fakulteta ne izvaja notranjega nadzora. 

6.5 Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 

 

Fakulteta ni dosegla cilja pri številu vpisanih študentov na dodiplomskem študiju. Zato bo v 

naslednjem študijskem letu povečala promocijo fakultete med dijaki. Obenem bo izboljšala 

kvaliteto izvajanja študijskega programa in k sodelovanju povabila tuje predavatelje.  

 
Fakultet namerava v letu 2009 kandidirati pri razpisih za evropske projekte, ter pridobiti projekte, k jih 
razpisuje ARRS. 

6.6 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na 
gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 
prostora 

Fakulteta deluje v lokalnem in regijskem okolju. Okolje je fakulteto ob nastanku  podprlo, tako 

lokalna skupnost kot tudi regijsko gospodarstvo. Ta podpora je bila tako moralne, kot tudi 

logistične in finančne narave.  

 

Nova Gorica intenzivno preoblikuje v novo univerzitetno središče,  ki je sposobno pritegniti 

tudi študente iz drugih delov Slovenije in iz zamejstva. To pozitivno vpliva na razvojne moţnosti 

fakultete, po drugi strani pa lahko fakulteta s svojo razvojno usmerjenostjo vpliva na te trende 

v svojem okolju. 

 

Z vidika razvoja fakultete je pomembno, da postaja Nova Gorica pomembno središče 

igralništva in zabaviščne industrije. Gre za področje proučevanja, ki je tudi v mednarodnem 

okolju ni bilo dovolj razvito. Fakulteti se ponuja moţnost razvoja raziskovalne specializacije in 

razvoja v eno vodilnih ustanov študij s področja igralništva in zabaviščne industrije.
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6.7 Druga pojasnila 

Določi visokošolski zavod. 

 

7 VISOKOŠOLSKI ZAVOD V ŠTEVILKAH 
(podatke lahko prikažete tudi v poročilu in ne v prilogi) 

7.1 Izobraževalna dejavnost 

Tabela 1: Stari študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2008/2009, primerjava načrta in realizacije 

Stari študijski programi 

Visokošolski 

strokovni 

programi 

študijsko leto 

2008/2009 

NAČRT 

Visokošolski 

strokovni 

programi 

študijsko leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Univerzitetni 

programi 

študijsko 

leto 

2008/2009 

NAČRT 

Univerzitetni 

programi 

študijsko leto 

2008/2009 

REAČIZACIJA 

Specialistični 

programi za  

študijsko leto 

2008/2009 

NAČRT 

Specialistični 

programi 

za študijsko 

leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Magistrski 

programi 

za študijsko 

leto 

2008/2009 

NAČRT 

Magistrski 

programi 

za študijsko 

leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Doktorski 

programi 

za študijsko 

leto 

2008/2009 

NAČRT 

Doktorski 

programi 

za študijsko 

leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

          

          

          

          

Fakulteta nima starih študijskih programov. 
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Tabela 2: Novi študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2008/2009, primerjava načrta in realizacije  

 

Novi študijski programi 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2008/2009 

NAČRT 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2008/2009 

NAČRT 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Študijski 

programi 2. 

stopnje 

študijsko leto 

2008/2009 

NAČRT 

Študijski 

programi 2. 

stopnje 

študijsko 

leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

Študijski 

programi 3. 

stopnje za 

študijsko 

leto 

2008/2009 

NAČRT 

Študijski 

programi 3. 

stopnje za 

študijsko leto 

2008/2009 

REALIZACIJA 

  Uporabne 

druţbene 

študije 

realiziran Medkulturni 

menedţment 

realiziran sociologija realiziran 

        

        

        

 

Tabela 3: Število programov izpopolnjevanja v študijskem letu 2008/2009  

Število 

programov za 

izpopolnjevane 

v študijskem letu 

08/09 

NAČRT 

Število študentov  

v programih za 

izpopolnjevanje v 

študijskem letu 

08/09 

REALIZACIJA 

Število 

študentov  v 

programih za 

izpopolnjevanje 

(od tega zadnji 

letnik) v 

študijskem letu 

08/09 

NAČRT 

Število 

študentov  v 

programih za 

izpopolnjevanje 

(od tega zadnji 

letnik) v 

študijskem letu 

08/09 

REALIZACIJA 

/ / / / 
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Tabela 4: Število vpisanih študentov v stare študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2008/2009  

 

Stari študijski programi 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 

Visokošolski strokovni 

študijski programi 

Univerzitetni 

študijski programi 

 

Univerzitetni  

študijski programi 

Specialistični 

študijski programi 

Magistrski študijski 

programi 

Doktorski študijski 

programi 

Redni 

študij 

08/09 

načrt 

Redni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Izredni 

študij 

08/09 

načrt 

Izredni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Redni 

študij 

08/09 

načrt 

Redni 

študij 

08/09 

realiza

cija 

Izredni 

študij 

08/09 

načrt 

Izredni 

študij 

08/09 

realiza

cija 

Štud. leto 

08/09 

načrt 

Štud. 

leto 

08/09 

realizac

ija 

Štud. 

leto 

08/09 

načrt 

Štud. leto 

08/09 

realizacij

a 

Štud. 

leto 

08/09 

načrt 

Štud. 

leto 

08/09 

realizac

ija 

              

              

              

              

 
Fakulteta nima starih študijskih programov. 

 

Tabela 5: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2008/2009 

 

Novi študijski programi 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. stopnje 

Visokošolski strokovni 

študijski programi 1. 

stopnje 

Univerzitetni 

študijski programi 

1. stopnje 

 

Univerzitetni  

študijski programi 

1. stopnje 

Študijski programi 2. 

stopnje 

Študijski programi 2. 

stopnje 

Študijski programi 

3. stopnje 

Redni 

študij 

08/09 

načrt 

Redni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Izredni 

študij 

08/09 

načrt 

Izredni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Redni 

študij 

08/09 

načrt 

Redni 

študij 

08/09 

realiza

cija 

Izredni 

študij 

08/09 

načrt 

Izredni 

študij 

08/09 

realiza

cija 

Redni 

študij 

08/09 

načrt 

Redni 

študij 

08/09 

realizac

ija 

Izredni 

študij 

08/09 

načrt 

Izredni 

študij 

08/09 

realizacij

a 

Štud. 

leto 

08/09 

načrt 

Štud. 

leto 

08/09 

realizac

ija 

    88  15  74  25    
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Tabela 6: Število diplomantov, ki so končali stare študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2008  

 

Stari študijski programi 

Visokošolski 

strokovni 

programi – 

redni študij 

Visokošolski 

strokovni 

programi – 

izredni študij 

Univerzitetni 

programi – 

redni študij 

 

Univerzitetni 

programi – 

izredni študij 

Specialistični 

programi 

Magistrski 

programi 

Doktorski 

programi 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiza

cija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiza

cija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiza

cija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiz

acija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiza

cija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiz

acija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiza

cija 

              

Fakulteta ne izvaja starih študijskih programov. 

Tabela 7: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2008 

Novi študijski programi 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. 

stopnje – redni 

študij 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. stopnje 

– izredni študij 

Univerzitetni študijski 

programi 1. stopnje – 

redni študij 

 

Univerzitetni  

študijski programi  

1. stopnje – 

izredni študij 

Študijski programi 2. 

stopnje – redni študij 

Študijski programi 2. 

stopnje – izredni 

študij 

Študijski programi 

3. stopnje 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realizaci

ja 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 2008 

realizacij

a 

Leto 2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiza

cija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realiza

cija 

Leto 2008 

načrt 

Leto 

2008 

realizac

ija 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 2008 

realizacij

a 

Leto 

2008 

načrt 

Leto 

2008 

realizac

ija 

        3      
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Tabela 8: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2008/2009  

 

Študijska skupina 

Št. študentov rednega 

dodiplomskega študija 

po študijskih programih* 

Št. diplomantov 

rednega 

dodiplomskega 

študija po študijskih 

programih* 

Št. študentov 2. stopnje 

rednega študija po 

novih študijskih 

programih 

Št. diplomantov 2. 

stopnje rednega 

študija po novih 

študijskih programih 

Študijsko 

leto 08/09 

načrt 

Študijsko 

leto 08/09 

realizacij

a 

Leto 2008 

načrt 

Leto 2008 

realizacij

a 

Študijsko 

leto 08/09 

načrt 

Študijsko 

leto 08/09 

realizacij

a 

Leto 2008 

načrt 

Leto 2008 

realizacij

a 

1. skupina druţbene vede 88    74    

2. skupina         

3. skupina         

4. skupina         

5. skupina         

6. skupina         

Opomba: *Upošteva se študente oz. diplomante starih študijskih programov dodiplomskega študija in novih študijskih programov 1. stopnje. 

Navodilo: Podatke iz tabele 1 v prilogi se prerazporedi v 6. študijskih skupin v skladu z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic 

univerz, od leta 2004 do leta 2008. 
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7.2 Raziskovalna dejavnost 

 

Tabela 10: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah 

Obdobje 

Raziskovalni 

programi 

Infrastrukturni 

programi  

Temeljni 

projekti 

Aplikativni 

projekti 

Podoktorski 

projekti Število 

CRPov v 

letu 2007 

Število 

znanstvenih 

sestankov/konf

erenc v letu 

2007 

Št. drugih 

projektov v 

letu 2007 Število 
Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 
Število 

Št. FTE 

letno 

Šte

vilo 

Št. FTE 

letno 

Število 

projektov 

v letu 07 

             

Stanje 

31.12.08 

1 1,34 / / / / / 0,18 / / / / / 

Opomba: v stolpcu »Število znanstvenih sestankov/konferenc« je vpisano število znanstvenih sestankov in konferenc, ki jih je organiziral visokošolski zavod. 

 

Tabela 11: Število patentov, blagovnih znamk in inovacij v letu 2008  

 

Obdobje 

Patenti Blagovne znamke 

Število 

inovacij 

Število 

projektov v 

katerih 

sodeluje 

gospodarstvo 

oz. drugi 

uporabniki 

znanja in so 

krajši od 

enega leta 

Število 

projektov v 

katerih 

sodeluje 

gospodarstvo 

oz. drugi 

uporabniki 

znanja, in so 

dolgi vsaj 

eno leto 

Prijavljeni 

 
Odobreni 

Prodani 

 
Prijavljene Odobrene Prodane 

Realizacija 

2007 

/ / / / / /    

Načrt 2008 / / / /      

Realizacija 

2008 

         

 
 


