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1. UVOD 
 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (v nadaljevanju: fakulteta) je bila 
ustanovljena 15.6.2006 in je ena najmlajših visokošolskih ustanov v Republiki Sloveniji. 
Fakulteta ima jasno ambicijo postati celovit center družboslovnega znanja, ki bo uspešno 
odgovarjal na izzive, ki jih pred visoko šolstvo na področju družbenih ved postavljajo 
slovenski in evropski trendi spodbujanja tehniških in naravoslovnih ved. 
 
Dogajanje v slovenski visokošolski sferi je v zadnjih letih izjemno dinamično. Ob številnih 
priložnostih 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 že 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 izobražujejo deficitarne profile. Prav tako vlaga napore 
v krepitev raziskovalno-razvojne dejavnosti, z ambicijo po razširjeni raziskovalni dejavnosti, 
predvsem po raziskovalni odličnosti na področju proučevanja storitev z visoko dodano 
vrednostjo. 
 
Fakulteta pri soočanju z izzivi sledi štirim vodilom: 
 

1. Interdisciplinarnost. Kljub razmeroma solidni razvitosti posameznih družbenih ved v 
slovenski družbi je njihova medsebojna povezanost razmeroma skromna. Ta 
razparceliranost je razvidna tudi iz poklicnih profilov, ki jih dosedanje izobraževalne 
institucije ustvarjajo, saj prevladujejo relativno ozko specializirani in zato poklicno 
manj prilagodljivi profili. Do nastanka fakultete je bil namreč širši interdisciplinarni ali 
celo transdisciplinarno usmerjen družboslovni profil praktično odsoten, čeprav bi bil 
na trgu delovne sile večkrat bolj dobrodošel kot pa zelo ozko specializiran profil. 
Fakulteta interdisciplinarnost spodbuja tako v svojem pedagoškem kot tudi 
raziskovalnem delu. 

 
2. Usmerjenost v mednarodni prostor. Družbene vede se izrazito internacionalizirajo. 

Uspešnost pri vključevanju v mednarodno okolje in doseganje mednarodnih 
standardov v raziskovalnih in učnih rezultatih je postalo tudi pri družbenih vedah 
ključno merilo uspešnosti. Usmerjenost v mednarodno okolje za fakulteto ni le 
krilatica. Že ob nastanku je formalizirala sodelovanje s partnerji iz Irske, Danske, 
Nemčije, Bolgarije in Avstrije. V bližnji prihodnosti bo fakulteta sodelovanje 
formalizirala še s partnerji iz Nizozemske, Velike Britanije in drugih držav. Tuje 
sodelavce vključuje že v fazi oblikovanja študijskih programov. 

 
3. Kakovost. V okviru fakultete posebno pozornost namenjamo visoki teoretski 

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

 
4. Uporabnost. Pri vrsti družbenih ved je še premalo v ospredju njihova neposredna 

aplikativna razsežnost. To velja tako za neposreden prenos znanja iz akademske 
sfere v gospodarstvo, državo 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 
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se na fakulteti odraža v dveh vidikih, tako v strukturi študijskih programov, kot tudi v 
njenem raziskovalnem delu. 

 
Fakulteta je izobraževalna ustanova, vendar ne teži k temu, da bi po številu študentov 
presegla nekatere že uveljavljene ustanove. Njena strateška usmeritev je visoka kakovost 
izobraževalnih procesov podprta z obsežnim znanstveno raziskovalnim delom, v katerega je 
usmerjen pomemben delež njenih aktivnosti. Fakulteta za uporabne družbene študije je 
raziskovalno usmerjena fakulteta. 
 
Ustanovitev fakultete ni pomembna le z vidika izobraževanja prihodnjih generacij slovenskih 
družboslovcev, ampak ima večplasten pomen. V Novi Gorici je nastal nov center uporabnega 
družboslovnega znanja, ki se s svojo ekspertizo umešča v lokalno oz. regijsko in tudi 
nacionalno gospodarstvo in trge dela ter izkorišča številne še neizkoriščene možnosti (niše) v 
razvoju družbenih ved na nacionalnem nivoju ter se uspešno vključuje v mednarodno okolje 
in trende razvoja družbenih ved. 
 
Fakulteta ima jasno vizijo  razvoja, ki temelji na uspešnem razvoju pedagoškega in 
znanstveno – raziskovalnega dela. Poslanstvo fakultete je zagotoviti kakovostne 
izobraževalne programe in razvijati raziskovalno dejavnost, ki bo diplomantom in zaposlenim 
omogočala pridobitev znanj in spretnosti, s katerimi se bodo lahko vključevali v pedagoški 
proces in delovali tudi v okolju. Prizadevamo si za učinkovito povezovanje z drugimi 
fakultetami kot tudi z samim okoljem, kjer ima fakulteta sedež. Naš cilj je doseči raven 
prepoznavne in uspešne fakultete, primerljive s sorodnimi fakultetami v tujini.  
 
Fakulteto vodi dekan doc. dr. Matevž Tomšič skupaj s tremi prodekani in sicer: prodekan za 
raziskovalno dejavnost izr. prof. dr. Borut Rončević, doc. dr. Mirna Macur prodekanja za 
študijske in študentske zadeve, doc. dr. Boris Bukovec, prodekan za kakovost. Tajništvo 
fakultete vodi tajnik fakultete Ana Prosen. 
 
Dekan je po svoji funkciji tudi član senata, ki ga sestavlja 11 članov in 2 predstavnici 
študentskega sveta. Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni 
delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki opravljajo pedagoško in znanstveno 
raziskovalno delo. Upravni odbor je organ upravljanja, ki ga sestavlja 6 članov in sicer 4 
predstavnike ustanovitelja, 1 predstavnik delavcev in 1 predstavnik študentov. Študentski 
svet ima 7 članov. 
 
Fakulteta ima naslednje notranje organizacijske enote: dekanat fakultete s tajništvom, 
pedagoško enoto, raziskovalno enoto, center za študij na daljavo. 
 
Tajništvo fakultete ima naslednje podenote: Finančno-računovodska služba, Kadrovska 
služba, Referat za študentske in študijske zadeve, Knjižnica, Mednarodna pisarna. 
 
Knjižnica fakultete je specializirana visokošolska knjižnica, ki opravlja knjižničarsko, 
informacijsko in dokumentacijsko dejavnost. Knjižnica fakultete je povezana z drugimi 
visokošolskimi in specializiranimi knjižnicami, inštituti, centri za znanstveno informiranje 
sorodnih področij ter z NUK in CTK v enotni knjižnični informacijski sistem RS. 
 
Fakulteta ima naslednje šole: Šola za uporabne družbene študije, Šola za psihoterapijo, 
Doktorska šola. 
 
Raziskovalno delo poteka na fakulteti v okviru Inštituta za uporabne družbene študije in 
raziskovalnih centrih. Raziskovalni centri so: Inštitut za uporabne družbene študije, 
Mednarodni inštitut za igralništvo, Nacionalni inštitut za psihoterapijo. 
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Senat fakultete je imenoval naslednja stalna delovna telesa: Komisija za študijske in 
študentske zadeve, Komisija za znanstveno-raziskovalno delo, Komisija za izvolitve v nazive, 
Komisija za kakovost in evalvacije,  Komisija za kadrovske zadeve. Vse komisije opravljajo 
svoje naloge v skladu s statutom.  
 
 

2. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

2.1 Študijski programi  

 
Fakulteta je v študijskem letu 2008/2009 izvaja naslednje študijske programe:  

- dodiplomski univerzitetni študijski program Uporabne družbene študije, 
- podiplomski magistrski študijski program Medkulturni menedžment in  
- podiplomski doktorski študijski program Sociologija.  

 
Prva dva se izvajata v redni in izredni obliki, zadnji pa le v izredni obliki. Dodiplomski 
univerzitetni študijski program traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk, podiplomski 
magistrski študijski program traja dve leti in obsega 120 kreditnih točk, podiplomski doktorski 
študijski program traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk. 
 
V  študijskem letu 2007/2008 fakulteta poleg omenjenih programov izvaja tudi študijski 
program Informatika v sodobni družbi in sicer na dodiplomski in podiplomski študijski ravni, ki 
pa se je 1.10.2008 prenesel na Fakulteto za informacijske študije v Novo mesto. 
 
Fakulteta pripravlja dva nova študijska programa in sicer dodiplomski visokošolski strokovni 
študijski program Socialni menedžment in podiplomski magistrski študijski program Socialni 
menedžment. Za oba bo fakulteta na Svetu za visoko šolstvo vložila vlogo za pridobitev 
soglasja.  
 

2.2 Vpis v študijskem letu 2008/2009 

 
V študijskem letu 2008/2009 je fakulteta že drugo leto zapored vpisovala v študijske 
programe oblikovane v skladu z Bolonjsko deklaracijo. Razpis za študijsko leto 2008/2009 je 
bil objavljen na spletni strani fakultete, v lokalnem časopisu in v Razpisu za vpis v študijskem 
letu 2008/2009. Informativni dnevi so  potekali na treh lokacijah in sicer v Novi Gorici, 
Ljubljani in v Novem mestu. Organizirani so bili dvakrat v letu, ločeno za dodiplomske in 
podiplomske študijske programe. Pri informativnih dnevih so sodelovali tudi predstavniki 
Študentskega sveta FUDŠ. 
 
V primerjavi s prejšnjim letom je bilo zanimanje na informativnem dnevu večje za 
podiplomske študijske programe. Na informativnem dnevu so vsi dobili predstavitveno 
brošuro fakultete. Brošura je bila posredovana tudi srednjim šolam, splošnim knjižnicam in 
drugim središčem, kjer se v večini zadržujejo potencialni kandidati za vpis v študijske 
programe. V primerjavi s prejšnjim študijskim letom se je zmanjšal interes za vpis na program 
Uporabne družbene študije. Zmanjšanje števila vpisnih mest je bila posledica zmanjšanja 
aktivnosti pri promociji fakultete med dijaki srednjih šol.  
 
 
V študijskem letu 2008/2009 se je na fakulteto vpisalo skupno 194. Dodiplomski študijski 
program Uporabne družbene študije obiskuje 74 rednih in 13 izrednih študentov. Podiplomski 
magistrski študijski program Medkulturni menedžment obiskuje 68 rednih in 5 izrednih 
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študentov. Podiplomski doktorski študijski program Sociologija obiskuje 26 izrednih 
študentov. 
 
Na fakulteti smo zadovoljni z številom vpisanih na podiplomske programe saj smo zapolnili 
vsa razpisana mesta, medtem ko si želimo v prihodnje povečati vpis na dodiplomskem 
programu, saj smo letos zapolnili smo  56%  rednih razpisanih mest. 
 
Podatke o razpisanih mestih v letu 2008/2009 prikazuje tabela 1, podatke o številu vpisanih 
pa tabela 2. 
 
Tabela 1: Razpisana prosta vpisna mesta v študijskem letu 2008/2009 
 

Dodiplomski univerzitetni študijski program  
Uporabne družbene študije 

Redni študij Izredni študij 

Nova Gorica 1. letnik 70 20 

Dodiplomski študijski program  
Informatika v sodobni družbi 

  

Novo mesto 1. letnik 40 - 

 

Dodiplomski univerzitetni študijski program  
Uporabne družbene študije  

Redni študij Izredni študij 

Nova Gorica 2. letnik 20 - 

Dodiplomski univerzitetni študijski program  
Informatika v sodobni družbi  

  

Nova Gorica 2. letnik - 20 

Novo mesto 2 .letnik - 20 

Dodiplomski študijski program  
Uporabne družbene študije 

  

Nova Gorica 3. letnik - 10 

Dodiplomski študijski program  
Informatika v sodobni družbi 

  

Nova Gorica - 20 

Novo mesto - 20 

 

Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program 
Informatika v sodobni družbi  

Redni študij Izredni študij 

Nova Gorica 1. letnik - 20 

Novo mesto 1. letnik 40 - 

Nova Gorica 2. letnik - 20 

Novo mesto 2. letnik - 20 

Nova Gorica 3. letnik - 20 

Novo mesto 3. letnik - 20 
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Podiplomski magistrski študijski program  
Medkulturni menedžment, 1. letnik 

Redni študij Izredni študij 

Nova Gorica  50 35 

Ljubljana 0 35 

Novo mesto 0 35 

 

Podiplomski magistrski študijski program  
Medkulturni menedžment, 2. letnik 

Redni študij Izredni študij 

Nova Gorica  0 40 

Ljubljana 0 40 

Novo mesto 0 40 

 

Podiplomski magistrski študijski program  
Informatika v sodobni družbi, 1. letnik 

Redni študij Izredni študij 

Novo mesto 50 25 

Ljubljana 0 35 

Nova Gorica 0 25 

 

Podiplomski magistrski študijski program  
Informatika v sodobni družbi, 2. letnik 

Redni študij Izredni študij 

Nova Gorica  0 30 

Ljubljana 0 30 

Novo mesto 0 30 

 

Podiplomski doktorski študijski program Sociologija Redni študij Izredni študij 

Nova Gorica 1. letnik 0 10 

Nova Gorica 2. letnik 0 10 
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Tabela 2: Število vpisanih študentov v študijskem letu 2008/2009 

Študijski program Letnik redno/izredno 
število 

vpisanih 

Dodiplomski univerzitetni študij    

Uporabne družbene študije 1. letnik (prvič) redno 33 

Uporabne družbene študije 1. letnik (ponovno) redno 6 

Uporabne družbene študije 1. letnik (prvič) izredno 4 

Uporabne družbene študije 2. letnik (prvič) redno 35 

Uporabne družbene študije 2. letnik (prvič) izredno 3 

Uporabne družbene študije 3. letnik (prvič) izredno 6 

Podiplomski magistrski študij    

Medkulturni menedžment 1. letnik (prvič) redno 51 

Medkulturni menedžment 1. letnik (ponovno) redno 6 

Medkulturni menedžment 2. letnik (prvič) redno 15 

Medkulturni menedžment 2. letnik (prvič) izredno 5 

Medkulturni menedžment absolvent izredno 8 

Podiplomski doktorski študij    

Sociologija 1. letnik (prvič) izredno 19 

Sociologija 2. letnik (prvič) izredno 7 

  Skupaj: 198 

 
V letu 2008 so magistrirali trije študenti. 
 

2.3 Prehodnost študentov v študijskem letu 2008/2009 

 
Na programu Uporabne družbene študija je bila prehodnost v višji  letnik 50%. 
Na programu Medkulturni menedžment pa je bila prehodnost 30, 6%.  
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3. RAZISKOVALNA DEJAVNOST   
 
Fakulteta je ena redkih slovenskih fakultet, ki je začela opravljati resno raziskovalno delo že 
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 družbenega 
vidika.  
 
Razpon tematik, ki jo jih sodelavci fakultete obravnavali v svojem raziskovalnem delu, je zelo 
pester. Fakulteta se je 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 izobraževalnih ustanov. 
 
Fakulteta je v letu 2008 pričela z izvajanjem štirih ciljnih raziskovalnih projektov, in sicer  

- Model informacijskega sistema za slovenske visokošolske institucije (kot nosilec v 
sodelovanju z Viris, d.o.o. in Fakulteta za računalništvo in informatiko UL),  

- Jedrski objekti in družbena sprejemljivost: h konsenzu o trajnostnem razvoju v 
skupnosti (v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede UL in Filozofsko fakulteto 
UL),  

- Regionalizacija in slovenski izobraževalni sistem - družbeni in upravni vidiki, 
- Vloga medobčinskega sodelovanja pri učinkovitejši investicijski dejavnosti občine.  

 
V sodelovanju z Inštitutom IRSA smo prijavili in pričela z izvajanjem aplikativnega projekta 
Regionalna razvojna jedra. 
 
Izvedli smo aktivnosti za prijavo programske skupine z naslovom Demokracija in razvoj ter 
po končanem izbirnem postopku pričeli z izvajanjem. Skupina pokriva interdisciplinarna 
raziskovanja družbenega razvoja v vsej njegovi širini in kompleksnosti. 
 
Fakulteta je izvedla še pet raziskav javnega mnenja (za Ministrstvo za notranje zadeve, 
Parsifal).  
 

 

4. VPETOST V LOKALNO, NACIONALNO IN MEDNARODNO 
OKOLJE  
 
Fakulteta deluje tako na lokalni, državni kot tudi na mednarodni ravni. Na lokalni ravni 
sodeluje z Visokošolskim in raziskovalnim središčem Primorske Nova Gorica in Univerzitetno 
raziskovalnim središčem iz Novega mesta. Sodeluje tudi s Fakulteto za informacijske študije 
v Novem mestu, Fakulteto za organizacijske študije iz Novega mesta,  Evropsko pravno 
fakulteto v Novi Gorici in Fakulteto za državne in evropske študije iz Kranja. Na mednarodni 
ravni sodeluje s tujimi univerzami kot sta Waterford Institute of Technoloy na Irskem in 
University of Alborg na Danskem. V ta prostor se fakulteta vključuje tako na izobraževalnem 
kot tudi na znanstveno-raziskovalnem področju. V izmenjavo so vključeni študenti, učno 
osebje (visokošolski učitelji) in zaposleni (raziskovalci, strokovni sodelavci ind.), ki jih 
fakulteta aktivno spodbuja h gostovanju na tujih visokošolskih ustanovah. V letu 2008 je 
fakulteta na izmenjavo v okviru Erasmus individualne mobilnosti poslala eno podiplomsko 
študentko za mobilnost študija, tri profesorje za mobilnost učnega osebja in dve zaposleni 
osebi. Mobilnosti so bile izvedene na Waterford Institute of Technoloy na Irskem in na 
University of Alborg na Danskem. 
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4.1. Družboslovni večeri v letu 2008 

 
Fakulteta je v letu 2008 organizirala 3 družboslovne večere in mednarodno konferenco na 
katerih so strokovnjaki, tako domači kot iz tujine razpravljali o aktualnih temah današnje 
družbe. 
 
Družboslovni večeri so se odvijali:  

- 25.11.2008 z naslovom razprave Politične spremembe v Sloveniji po volitvah 2008 na 
kateri so sodelovali gostje: dr. Matevž Tomšič,  dr. Matej Makarovič, dr. Jernej Pikalo,   
g. Matija Stepišnik g. Goran Novković , mag. Uroš Urbanija    

 
- 28.1.2009 z naslovom razprave Razvojne perspektive Slovenije v luči svetovne 

gospodarske krize na kateri so sodelovali gostje: g. Peter Frankl, dr. Robert 
Vodopivec, dr. Borut Ročevič 

 
- 19.2.2009 z naslovom razprave Prihodnost študija družboslovja v Sloveniji na kateri 

so sodelovali gostje: dr. Matevž Tomšič,  dr. Peter Lahdr. Uroš Pinterič  

4.2. Konferenca o medkulturnem menedžmentu v podjetjih 

 
Konferenca o Medkulturnem menedžmentu v podjetjih se je odvijala v Novi Gorici 4. in 5. 
decembra 2008 in je gostila vrsto priznanih slovenskih in tujih strokovnjakov s področja 
preučevanja menedžmenta.  
 
Dekan fakultete doc. dr. Matevž Tomšič je konferenco svečano odprl skupaj z novogoriškim 
županom Mirkom Brulcem. Glavni govornik je bil dr. Nikolai Genov  iz Univerze Freie 
Universität Berlin, Nemčija ki je predaval na temo ekonomija.   
 
Drugi sklop predstavitev je obravnaval tematiko medkulturnega menedžmenta in sicer na 
način razvoja medkulturnega HR načina obveščanja, in o zaupanju kot temelju inovativnega 
mednarodnega poslovanja.  
 
Da je bila konferenca res mednarodna pričajo predavatelji sami. Poleg števila uglednih 
strokovnjakov iz Slovenije je fakulteta gostila predavatelje iz Nemčije, Finske, Srbije ter 
Južno Afriške Republike. Skladno z mednarodno zasedbo predavateljev se je konferenca 
odvijala v angleškem jeziku. Ravno tako bodo v angleškem jeziku objavljeni referati 
konference, ki bodo izšli v posebni izdaji fakultetne revije Research in Social Change. 

 

5. KNJIŽNICE IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 
 

5.1. Delovanje knjižnice 

 
Knjižnica fakultete je bila organizirana konec leta 2007, na organizacijski enoti fakultete v 
Novem mestu. Deluje kot visokošolska knjižnica v Novem mestu in Novi Gorici. Namenjena 
je predvsem pedagoškim delavcem in študentom Fakultete za uporabne družbene študije v 
Novi Gorici in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, odprta pa je tudi za druge 
uporabnike s področja znanosti, raziskovalne dejavnosti in izobraževanja.  
 
Januarja 2008 je bila vključena v sistem Cobiss. Z vnašanjem gradiva v lokalno bazo 
knjižnice se je pričelo konec februarja 2008. Od marca 2008 ima zaposleno 1 osebo, 
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univerzitetno diplomirano bibliotekarko. V aprilu 2008 je bila vključena v segment 
COBISS3/Izposoja in pridobila dostop do podatkovnih zbirk (Web of Science, Proquest). 
Začetek avgusta 2008 je dobila novo knjižnično opremo (knjižne omare, police,...itd.). Z 
aktivno izposojo uporabnikom pa je pričela z začetkom novega študijskega leta 2008/2009, 
1.10.2008, v Novem mestu. Dne 15.11.2008 je bil sprejet Pravilnik o splošnih pogojih 
poslovanja knjižnice Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici in cenik 
knjižničnih storitev. V začetku leta 2009 pa naj bi se vzpostavila knjižnica in aktivna izposoja 
preko sistema COBISS še v Novi Gorici.  
 
Knjižnica je za uporabnike odprta 4 ure dnevno, ob sredah 5 ur, 21 ur tedensko. V 
ponedeljek, torek, četrtek in petek:  od 12. do 16. ure in v sredo: od 10. do 12. ure in od 14. 
do 17. ure , ob sobotah, nedeljah in praznikih je zaprta. 4 ure dnevno pa so namenjene za 
izvajanje: katalogizacijo gradiva – prevzemanje zapisov iz COBIB-a, inventarizacije in 
oprema gradiva (ovijanje gradiva v folije za zaščito, lepljenje ustreznih nalepk za 
evidentiranje izposoje, žigosanje gradiva), naročanja gradiva, urejanje in vnašanje zapisov v 
portal Gamb Lib, itd.. 
 
Glavne naloge knjižnice so: 

- skrb za fond, ki zajema: priprava predlogov za nakup literature, nabava in 
dopolnjevanje knjižnega in ne knjižnega gradiva, (monografskih in serijskih publikacij, 
elektronskih virov), inventarizacija in oprema gradiva (ovijanje gradiva v folije za 
zaščito, lepljenje ustreznih nalepk za evidentiranje izposoje, žigosanje gradiva), 
katalogizacija gradiva – prevzemanje zapisov iz COBIB-a  in urejanje in postavitev 
gradiva po tematiki, 

- izposoja  v čitalnico in na dom in medknjižnična izposoja gradiva 
- referenčno delo (svetovanje bralcem in posredovanje informacij o gradivu in 

informacijskih virih, pomoč pri iskanju gradiva v katalogu, po informacijskih virih in v 
knjižnici ) 

- pripravljanje vsebine za spletno stran knjižnice 
- uvajanje in pomoč uporabnikom pri iskanju informacij po podatkovnih zbirkah in 

ostalih informacijskih virih; 
- urejanje in vnašanje zapisov v portal GambLib, … 

 
V letu 2008 je bilo v knjižnici vpisanih 55 aktivnih uporabnikov, od tega 33 (62,26 %) rednih 
študentov, 5 (9,4 %) izrednih študentov in 15 (28,3 %) zaposlenih v matični ustanovi 
(visokošolski učitelji in sodelavci, raziskovalci in strokovni sodelavci). Knjižnica je v fazi 
vzpostavljanja knjižnične dejavnosti, zato še nimamo realne slike obiska, izposoje gradiva 
uporabnikom ter prirasta gradiva. 
 
V letu 2008 je bil prirast gradiva okoli 4.900 tiskanih enot gradiva, od tega je bilo 4.271 enot 
gradiva vpisanih v lokalno bazo knjižnice (COBISS), okoli 629 enot pa je ostalo ne vpisanih. 
Gradivo, ki je vpisano v COBISS je pridobljeno: z nakupom 3.774 enot gradiva, v dar 465 
enot gradiva, z lastno izdajo oz. v okviru založniške dejavnosti matične ustanove 33 enot 
gradiva.  
 
Knjižnica je v letu 2008 v prostem pristopu nudila svojim uporabnikom okoli 2.609 temeljnih 
in novejših knjig ter referenčno gradivo, urejeno po osnovnih vsebinskih skupinah. 1.662 enot 
gradiva vpisanih v COBISS pa je bilo namenjeno za vzpostavitev Knjižnice v Novi Gorici.  
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Tabela 3: Kazalniki knjižnice 

 

Kazalniki Leto 2007 Leto 2008  

Število aktivnih 
uporabnikov knjižnice  

/ 
 

55 (od oktobra 2008) 

Delež 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) 

Letni prirast tiskanih 
enot gradiva in število 
zakupljenih ali 
nabavljenih 
elektronskih enot 

/ 4.900 tiskanih enot gradiva (4.271 enot 
gradiva vpisanih v COBISS, okoli 629 enot 
ne vpisanih),  
dostopa do podatkovnih baz (Proquest in 
Web of science) 

Število pregledanega 
gradiva v elektronski 
obliki 

/ / 

Število organiziranih 
izobraževanj za 
uporabnike 

/ 4 (predstavitev iskanja po podatkovnih 
bazah (Proquest, Web of science) in Cobiss-
u na željo predavateljev) 

 
 

5.2 Založniška dejavnost 

 
Fakulteta je v letu 2008 nadaljevala z založniško dejavnostjo in izdala: revijo Raziskave in 
razprave, revijo Research in Social Change in osem monografskih publikacij.  
 
 
Tabela 4: Pregled izdanih monografskih publikacij 
 

Naslov Avtor 

E-DRŽAVA: Upravno-varnostni vidiki Uroš Svete, Uroš Pinterič  

Informacijska družba: multidisciplinarni pogledi; 
Information society: multidisciplinary approaches  

Uroš Pinterič, Urša Šinkovec  

Slovenski mediji v družbi in slovenska družba v 
medijih 

Matej Makarovič, Borut Rončević, Matevž 
Tomšič, Tamara Besednjak, Urša Šinkovec  

Elite v tranziciji Matevž Tomšič  

Družbeni stroški igralništva v Sloveniji 
Mirna Macur, Matej Makarovič, Borut 
Rončević, Urban Vehovar, Klavdija Zorec  

Strateško usmerjanje v moderni družbi Borut Rončević  
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Naslov Avtor 

Distribuirani sistemi za podporo odločanju in 
programski agenti 

Blaž Rodič  

Modernizacija slovenskih občinskih uprav: izbrane 
teme 

Uroš Pinterič, Nina Benda, Ben Belak  

 
 
 

6. PROSTORI IN MATERIALNI POGOJI DELOVANJA 
FAKULTETE 

 
Fakulteta deluje v Novi Gorici v najetih prostorih na Kidričevi ulici 9, kjer uporablja pet 
poslovnih prostorov, od tega tri za strokovno-tehnični kader, enega za knjižnico in enega za 
sejno sobo.  
 
Študijsko dejavnost izvaja prav tako v najetih prostorih in sicer: 

- v Novi Gorici: Dijaški dom Nova Gorica, Gimnazija Nova Gorica, Telovadnica 
Gimnazije Nova Gorica, Tehnični šolski center in Ljudska univerza Nova Gorica, 

- v Ljubljani: Študijski center FUDŠ in 
- v Novem mestu: Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto. 

 
V Dijaškem domu Nova Gorica fakulteta uporablja dve predavalnici s površino 110m2 z 
uporabo 80 sedežev in 55 m2 z uporabo 25 sedežev ter dve manjši učilnici. V Telovadnici 
Gimnazije Nova Gorica fakulteta uporablja dve predavalnici z uporabo skupno 80 sedežev. 
Računalniško učilnico z 10 računalniki uporablja v Dijaškem domu Nova Gorica, s 15 
računalniki na Gimnaziji Nova Gorica, s 25 računalniki na Ljudski univerzi Nova Gorica in s 
25 računalniki na Tehniškem šolskem centru v Novi Gorici. Za izvajanje študijskega procesa 
so vsi omenjeni prostori opremljeni s sodobno učno tehnologijo in ustrezajo standardom 
visokega šolstva.  
 
Na študijskem centru v Ljubljani fakulteta uporablja šest poslovnih prostorov, od tega enega 
za strokovno-tehnični kader, enega za kabinet, enega za izvajanje pedagoškega dela in dva 
za izvajanje terapij v okviru Nacionalnega inštituta za psihoterapijo. Vsi prostori so v enem 
sklopu, s pripadajočimi sanitarijami. Komunikacijske površine omogočajo brezžični dostop do 
interneta.  
 
Na študijskem centru v Novem mestu fakulteta uporablja dve predavalnici in računalniško 
učilnico. Vsaka izmed dveh predavalnic ima površino 64 m2 ter prostora za 30 študentov s 
15 mizami, računalniška učilnica pa meri 32 m2 ter ima 12 sedežev. Na voljo ima 12 
prenosnih računalnikov in omogočen brezžični dostop do interneta. Na tej lokaciji se nahaja 
tudi knjižnica v meri 32 m2, ki ima okoli 4.350 temeljnih in novejših knjig, dnevnega in 
tedenskega časopisja in revij ter referenčnih publikacij. Poleg predavalnic ima fakulteta v 
uporabi štiri kabinete za predavatelje in asistente v skupni površini 14m2. Vsi prostori so v 
enem sklopu, s pripadajočimi sanitarijami in komunikacijskimi površinami.  

 
Že nekaj časa potekajo dogovori s Mestno občino Nova Gorica in Visokošolskim in 
raziskovalnem središčem Primorske Nova Gorica, za ureditev problematike ustreznih 
prostorskih razmer fakultete obstaja z gradnjo poli-kampusa na območju Nove Gorice. Na ta 
način bi fakulteta rešila prostorsko problematiko, fakulteta pa tudi išče primerne prostore za 
najem. Le tako bi bila omogočena zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev, da bi lahko 
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kakovostnejše potekal pedagoški proces s študenti, znanstveno – raziskovalno delo in 
delovanje podpornih služb strokovno – tehničnega osebja. 
 
Z izvajanjem novih študijskih programov bi se kapaciteta po dodatnih prostorih še povečala. 
 

 

7. INFORMACIJSKI SISTEM  
 
Fakulteta za svoje delovanje aktivno uporablja različno programsko opremo. 

 
Fakulteta uporablja Visokošolsko informacijski sistem oz. VIS, ki je namenjen strokovno-
tehničnemu osebju kot orodje za pregledno, kakovostno in hitro delovanje ter obdelovanje 
podatkov. V letu 2008 je VIS še dodatno nadgradila s novim programom, ki omogoča še 
dodatno evidenco za študente, kot možnost prijav preko VISa. Nadgradila je tudi program za 
kadrovske zadeve, kjer so vneseni vsi podatki od zaposlenih.  
 
VIS omogoča študentom: 

- prijavo odjavo, pregled izpitnih rokov, 
- pregled izpitnih rezultatov, virtualni indeks študenta 
- pregled finančnih obveznosti 
- naročanje dokumentov 
- vpis v letnik preko VIS-a 
- podatke o zaposlenih 
 
Visokošolskem učiteljem in sodelavcem VIS omogoča: 
- pregled izpitnih rokov ter prijav, 
- vnos izpolnjevanja obveznosti študentov, izpitnih rezultatov 
- vpogled v vpisane podatke o študentu 
 

Na VIS-u je tudi oglasna deska za študente kot tudi zaposlene, objavljajo se tudi zagovori 
diplom ter obveščanje zaposlenih in študentov preko SMS sporočil. Omenjeni program 
omogoča strokovnim delavkam v referatu izvoz vseh podatkov za potrebe poročanja 
pristojnemu ministrstvu kot tudi za druge organi. 
 
Fakulteta je v letu 2008 posodobila tudi spletno stran, v letu 2009 pa namerava pripraviti 
novo spletno stran, z novo vsebino, ki bo še bolj privlačna za študente, javnost in druge 
poslovne partnerje fakultete.   

 
Fakulteta je konec leta 2008 uvedla nov računalniški sistem za finančno računovodsko 
službo. Nov program omogoča strokovnim delavcem sprotno preverjanje porabe finančnih 
sredstev in sprotno poročanje za pristojne inštitucije. 
 
Od januarja 2008 naprej pa se za nemoten potek dela v Knjižnici FUDŠ uporablja sistem 
COBISS. 
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8. ČLOVEŠKI VIRI IN OSEBJE  

8.1 Kakovost pedagoških delavcev 

 
Fakulteta vsem zaposlenim tako visokošolskim učiteljem in sodelavcem, znanstvenim 
delavcem in strokovnim sodelavcem omogoča izobraževanje in usposabljanje. Visokošolski 
učitelji in sodelavci sodelujejo pri oblikovanju novih pedagoških procesov, posodabljanju 
obstoječih pedagoških procesov, znanstveni delavci pa sodelujejo različnih projektih, ki jih 
razpisuje Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Na ta način se 
vzpodbuja mlade sodelavce, da sodelujejo pri projektih in na ta način prenašajo znanje tudi 
na ostale zaposlene na fakulteti. 
 
Fakulteta omogoča tudi vsem zaposlenim dodatna izobraževanja na strokovnih seminarjih 
ter študijska bivanja v tujini. Izmenjava visokošolskih učiteljev in študentov poteka v okviru 
projekta Erasmus, programa Ceepus. Fakulteta si tudi v naslednjem študijskem letu 
prizadevala, da bi bilo teh izmenjav čim več, saj tako pedagoški delavci in študentje pridobijo 
še dodatna znanja in izkušnje. 
 

8.2 Postopki izvolitev v nazive 

 
Na fakulteti je v letu 2008 potekalo več postopkov izvolitev v naziv, še zlasti se je spodbujalo 
mlade zaposlene, da so se vključili v pedagoški proces in habilitiranje v ustrezne nazive. 
Fakulteta je omogočila mladim delavcem tudi ugodne možnosti vpisa na podiplomski študij 
na fakulteti. Fakulteta je leta 2008 habilitirala štiri asistente, ki se že vključujejo v pedagoški 
proces na ta način, da izvajajo vaje in sodelujejo pri objavah znanstvenih in strokovnih 
člankih. 
 

8.3 Strokovni sodelavci 

 
Fakulteta omogoča dodatna izobraževanja z udeležbami na strokovnih seminarjih tudi 
strokovnim sodelavcem. Delavka v knjižnici fakultete se zaradi potreb v knjižnici redno 
udeležuje strokovnih seminarjev. 
 
Fakulteta izvaja pedagoški proces s zaposlenimi kot tudi z zunanjimi izvajalci, ki opravljajo 
predavanja in vaje na podlagi podjemnih oz. avtorskih pogodb.  Zaradi širitev študijskih 
programov namerava fakulteta v naslednjem študijskem letu pridobiti še nove visokošolske 
učitelje in sodelavce s področje Socialnega menedžmenta. Ter povečati število znanstvenih 
sodelavcev. 
 
Podatke o zaposlenih na fakulteti v FTE prikazuje tabela 5. 
 
Tabela 5: Zaposleni na fakulteti v FTE 
 

Število vseh zaposlenih v FTE 5,42 

Visokošolski učitelji v FTE 2,34 

Sodelavci v FTE 0,88 

Strokovni sodelavci v FTE 2,2 

Število zunanjih sodelavcev v FTE 4,74 

Število raziskovalcev v FTE 1,94 
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9. ŠTUDENTJE 
 

9.1 Delo s študenti   

 
Fakulteta si prizadeva za aktivno vključevanje študentov v lokalno okolje in v različne 
aktivnosti fakultete. Študentje se redno udeležujejo družboslovnih večerov in konferenc, ki jih 
organizira fakulteta. 
 

9.2 Stiki z diplomanti 

 
Fakulteta želi ohraniti stike s svojimi diplomanti in z njimi sodelovati po zaključku diplome še 
posebej na raziskovalnem področju. 
 

9.3 Študentski svet 

 
Študentski svet je v letu 2007 imenoval svoje predstavnike v organe fakultete. Izvoljeni 
predstavniki so aktivno sodelovali v vseh organih fakultete. Dejavnosti Študentskega sveta 
obsegajo, poleg sodelovanja pri upravljanju Fakultete, tudi organizacijo prostočasnih 
dejavnosti za študente. V maju 2008 je študentski svet pomagal pri organizaciji strokovne 
ekskurzije v Bruselj. Novembra 2008 pa aktivno sodeloval pri organizaciji brucovanja, ki je 
letos potekali že drugič zapored.  
 
Študentje fakultete pogosto podajo posamezne pripombe in predloge za izvajanja študijskih 
procesov, ki jih vodstvo fakultete pri izvajanju pedagoškega dela upošteva. 
 

 

10. NENEHNO IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI 
 

10.1 Komisija za kakovost in evalvacijo 

 
Komisijo za kakovost in evalvacije sestavljajo trije člani, eden od članov je in predstavnik 
študentov, ki ga predlaga študentski svet. Komisija ima naslednje naloge:  

- pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacijsko poročilo),  
- tekoče spremljanje kakovosti študija in dajanja predlogov za njegovo izboljšanje. 

 
Komisijo za kakovost in evalvacijo, ki jo sestavljajo: 

- doc. dr. Boris Bukovec predsednik komisije 
- doc. dr. Mirna Macur, članica 
- Lea Prijon, članica 
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10.2 Študentske ankete 

 
Na fakulteti se osredotočamo v nenehno vzdrževanje in izboljševanje neposrednih stikov s 
študenti, z namenom prepoznavanja njihovih potreb, pričakovanj in mnenj. V sklopu teh 
hotenj vsako leto s pomočjo anketiranja izvedemo celovito študentsko oceno dela fakultete in 
posameznih predavateljev.  Izkazalo se je, da so študentje v splošnem zadovoljni s 
kakovostjo FUDŠ (na lestvici od 1 – zelo nezadovoljen do 5 – zelo zadovoljen; so študentje v 
Novi Gorici svoje zadovoljstvo v povprečju ocenili s 3,39, študentje v Novem mestu pa v 
povprečju s 4,18). Izobraževanje na FUDŠ je v veliki meri izpolnilo njihova pričakovanja, saj 
so ga na lestvici od 1-slabša kot sem pričakoval(a) do 5-boljša kot sem pričakoval(a) v 
povprečju ocenili z 3,35 (študentje v Novi Gorici) in z  4,05 (študentje v Novem mestu). Ostali 
rezultati se nahajajo v Tabeli 6. 
 
 
Tabela 6: Študentske ocene fakultete 
 

Od 1- nikoli do 5 - vedno Nova Gorica 
(N=23) 

Novo mesto 
(N=25) 

1. Študentje se lahko zanesejo na pomoč zaposlenih pri reševanju svojih 
problemov 3,95 

3,96 
 

2. Predavanja in druge storitve so izvedene v obljubljenem času 
3,91 

4,42 
 

3. Študentje so redno obveščeni  o času in kraju izvedbe predavanj in 
drugih storitev 

3,55 
 

4,20 
 

4. Študentje so pravočasno obveščeni o času in kraju izvedbe predavanj in 
drugih storitev 

3,41 
 

3,84 
 

5. Obljubljene storitve so takoj izvedene  2,75 
 

3,64 
 

6. Predavatelji so pripravljeni izvesti zahteve s strani študentov  4,19 
 

4,28 
 

7. Med predavatelji je volja za pomoč študentom 4,26 
 

4,56 
 

8. Zaposleni fakultete vlivajo zaupanje študentom  3,77 
 

4,17 
 

9. Administrativno osebje je vljudno do študentov 4,45 
 

4,37 
 

10. Zaposleni imajo vsa potrebna znanja za podajanje odgovorov na 
študentova vprašanja 

3,83 
 

4,12 
 

11. Zaposleni študentom posvečajo individualno pozornost 3,83 
 

4,32 
 

12. Predavatelji so do študentov spoštljivi  4,77 
 

4,80 
 

13. Predavatelji so do študentov razumevajoči 4,17 
 

4,44 
 

14. Zaposleni delujejo v skladu z interesi študentov 3,67 
 

4,08 
 

15. Dober in privlačen izgled materialov, obešenih na Visokošolskem 
informacijskem sistemu FUDŠ  

3,00 
 

3,87 
 

16. Ure poslovanja (fakulteta, knjižnica, referat)  so primerne 3,26 
 

4,13 
 

17. Aktualne in zanimive teme družboslovnih večerov 3,70 
 

3,67 
 

Vir: študentska anketa o delu fakultete 2008/09. 
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Ocene študentov so  v povprečju ugodne za našo fakulteto. Vidimo, da so študentje v Novem 
mestu ocenili fakulteto bolje kot študentje v Novi Gorici. Zagotovo gre za dve različni skupini 
študentov – tako po motiviranosti kot samoorganiziranosti. Potrebno je dodati tudi, da so 
prostori v Novem mestu bistveno lepši in na eni sami lokaciji, medtem ko fakulteta v Novi 
Gorici najema prostore na več lokacijah. Veseli smo, da so študentje zelo zadovoljni z delom 
profesorjev, kar zajema ključen del poslovanja fakultete – predavatelji so do študentov 
spoštljivi in razumevajoči. 
 
O rezultatih anketiranja smo opravili izčrpno razpravo na akademskem zboru, senatu in 
študentskem svetu. Usmerjeni smo bili predvsem v iskanje predlogov za izboljšanje, katerih 
splošen povzetek je naslednji: 

- Izboljšati odzivnost referata glede uresničevanja obljubljenih storitev 
- Zagotoviti oblikovanje urnika predavanj za celotno študijsko leto  
- Zagotoviti uravnoteženo obremenitev študentov preko celotnega študijskega leta in 

znotraj posameznega tedna 
- Zagotoviti doslednost pri izvajanju postavljenih urnikov in učinkovito obveščanje v 

primeru zamikov (SMS) 
- Izboljšati dostopnost in ažurnost gradiv na spletni strani fakultete in VISu 
- Uvedba spletene možnosti podajanja predlogov in pobud študentov 
- Uvedba knjige pohval in pripomb 

 

10.3. Nenehno izboljševanje kakovosti kot zaveza vodstva fakultete 

 
Fakulteta prepoznava svoje poslanstvo v izobraževanju in prenosu znanja, katerega 
kakovost odločilno temelji na težnji po odličnosti na vseh področjih. Za doseganje tega 
našega poslanstva in prispevka k na znanju temelječi družbi, želimo načela sodobne 
paradigme kakovosti in odličnosti vgraditi v naš vsakodnevni način dela.  
 
Tako kakovost sistema vodenja na fakulteti sloni na temeljnih gradnikih nove organizacijske 
paradigme: 

- osredotočenost na odjemalce (študente) 
- usmerjenost v rezultate 
- voditeljstvo in stanovitnost namena 
- menedžment na podlagi procesov in dejstev 
- razvoj in vključevanje zaposlenih 
- stalno učenje, inoviranje in izboljševanje 
- razvijanje partnerstva  
- družbena odgovornost fakultete 

 
Zaradi želje po nenehnem izboljševanju kakovosti sistem vodenja fakultete smo v letu 2008, 
kot ena prvih fakultet v Sloveniji pričeli z izvajanjem mesečnih timov kakovosti dekana (TKD). 
Tim  sestavlja dekan (predsedujoči), prodekani in tajnik. 
Dnevni red TKD je praviloma naslednji: 

1. Pregled zapadlih sklepov 
2. Aktivnosti s področja študijskih in študentskih zadev 
3. Aktivnosti s področja raziskovalnega in razvojnega dela  
4. Aktivnosti s področja kakovosti  
5. Pripombe in pritožbe študentov  
6. Prioritete tekočega meseca  
7. Predlogi in pobude 
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10.4. Sistemski ukrepi  za izboljšanje kakovosti fakultete 

 
Nenehno izboljševanje kakovosti fakultete odločilno temelji na dolgoročnem planu izboljšanja 
kakovosti, kjer je ravno v teku  izvedba samoevalvacijo oziroma presoje po zahtevah meril, ki 
jih je opredelila Nacionalna komisija za kakovost visokega šolstva (NKKVŠ), s katerimi je 
opredeljeno evalviranje zavodov, študijskih programov in znanstvenoraziskovalnega, 
umetniškega in strokovnega dela.  V mesecu juniju bo sledila zelo pomembna faza 
oblikovanju strateškega plana in vrednot organizacijske kulture fakultete. Sočasno bomo 
začeli z uvodnimi aktivnostmi projekta za vgradnjo zahtev standarda ISO 9001, ki bo po dveh 
letih fakulteto pripeljal do certifikata kakovosti. V naslednji fazi bomo izvedli integracijo zahtev 
modela odličnosti EFQM in sicer stopenjsko, kjer bo začetnemu pristopu samoocenjevanja z  
vprašalnikom sledil pristop s pisanjem vlog, temu pa oblikovanje vloge za prijavo na natečaj 
PRSPO. Po nekajletnem sodelovanju v tem natečaju in pridobitvi nacionalne nagrade za 
odličnost (PRSPO) se bo fakulteta prijavila na razpis za Evropsko nagrado za kakovost 
(EQA). Realno je torej pričakovati, da bo fakulteta pridobila certifikat ISO 9001 po treh letih 
sistematičnega dela, nacionalno nagrado za odličnost po sedmih letih in Evropsko odličje v 
začetku drugega desetletja svojih sistemskih naporov za izboljšanje kakovosti. 

 

11. ZAKLJUČEK 
  
Fakulteta je v letu 2007 prvič vpisala študente, vsako leto pa se vpis povečuje, zanimanje 
študentov za fakulteto je vse večje. Zaposleni na fakulteti so se trudili izpolniti njihova 
pričakovanja in postaviti jasne standarde kakovosti. Študentska ocena našega dela je bila 
visoka in veseli smo, da nas (še posebej predavatelje) študentje ocenjujejo tako pozitivno. 
Vsekakor smo zasledili še vrsto področij, ki zahtevajo izboljšave, kot so administrativna 
pomoč, načrtovanje pedagoškega dela, prenovljena spletna stran in vključevanje študentov v 
aktivnosti fakultete.  
 
Fakulteta je v kratkem času delovanja izpolnila ali celo presegla lastna pričakovanja pri 
pedagoškem procesu in raziskovalnem delu fakultete, ki je bilo v letu 2008 še posebej 
intenzivno. Raziskave fakultete so včasih sprožale tudi možne odzive strokovne in laične 
javnosti, kot na primer raziskava »Družbeni stroški igralništva« in »Slovenski mediji v družbi 
in slovenska družba v medijih«. Fakulteta se je izkazala  s strokovnim delom, mednarodno 
konferenco, objavami, intenzivnimi polemikami in komentarji na aktualna dogajanja. Kot 
posebnost fakultete moramo omeniti Družboslovne večere, ki so z aktualnimi temami 
pritegnile tako strokovno kot laično javnost in ponudile prostor argumentiranim razpravam na 
aktualne dogodke. Ti dogodki dajejo fakulteti vzpodbudo za intenzivno delo še v bodoče. 
 

 
 

Nova Gorica,  08.05.2009 
                                Doc.dr. Matevž Tomšič 

                                   Dekan 
 
 
 
OPOMBE: 
- Samoevalvacijsko poročilo sta pripravila dekan doc. dr. Matevž Tomšič in tajnik fakultete 

Ana Prosen ob sodelovanju s člani Komisije za kakovost in evalvacijo (doc. dr. Boris 
Bukovec, doc. dr. Mirna Macur in Lea Prijon) in sodelavci tajništva fakultete. 

- Samoevalvacijsko poročilo je bilo sprejeto na seji senata dne 08.05.2009. 


