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1. DELOVANJE FAKULTETE ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI 

GORICI 

 

1.1 Vizija in poslanstvo 

VIZIJA 

Postali bomo eden vodilnih evropskih centrov na izbranih področjih družboslovnega 

znanja, naši diplomanti pa med najbolj iskanimi strokovnjaki s svojega področja. 

 

POSLANSTVO 

Zavezani smo inovativnosti in vrhunskosti znanja. Spodbujamo intelektualno 

refleksijo in prenašamo znanstvena spoznanja v lokalno in globalno okolje. 

Usposabljamo odgovorne posameznike, sposobne kompetentno opravljati delo in se 

aktivno soočati z razmerami na trgu in v družbi. Tako soustvarjamo pogoje za 

odprtost, svobodo in blaginjo. 

 

1.2 Kratka predstavitev FUDŠ 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) je bila kot samostojen 

zasebni visokošlski zavod ustanovljena 15.06.2006. Izvaja študijske programe 1., 2. 

in 3. stopnjem skladno z bolonjskimi standardi. Vzporedno s pedagoško dejavnostjo 

se na FUDŠ izvaja tudi raziskovalna dejavnost ter knjižnična in založniška dejavnost.  

 

FUDŠ je v letih 2013 in 2014 na podlagi zunanje evalvacije NAKVIS dobila 

podaljšanje svoje institucionalne akreditacije in akreditacije evalvairanih študijskih 

programov. V letih 2014-2015 pa je fakulteta opravila tudi mednarodno evalvacijo v 

okviru Institutional Evaluation Programme (IEP). 

 

FUDŠ izvaja študijske programe na treh lokacijah: v lastnih prostorih v Novi Gorici 

izvaja vse študijske programe ter podporne dejavnosti. Na dislokaciji v Novem mestu 

izvaja le magistrski program Medkulturni menedžment, na dislokaciji v Ljubljanipa se 

v izredni obliki izvajata dodiplomska programa Uporabne družbene študije in Socialni 

menedžment ter magistrski program Medkulturni menedžment. Prav tako sena 

dislokaciji v Ljubljani izvajajo posamezne podporne dejavnosti za doktorski program 

Sociologija ter za oba programa na področju Psihosocialne pomoči. 
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FUDŠ je vpeta tako v lokalno kot tudi mednarodno okolje. Sodeluje s številnimi 

gospodarskimi subjekti ter visokošolskimi in drugimi institucijami v Sloveniji. Ker pa 

se se zaveda pomena vključenosti v mednarodni prostor, na tem področju s pomočjo 

številnih tujih partnerjev študentom in zaposlenim omogoča izmenjavo v pedagoškem 

in raziskovalnem smislu. 

 

FUDŠ prepoznava svoje poslanstvo v izobraževanju in prenosu znanja, katerega 

kakovost odločilno temelji na težnji po odličnosti na vseh področjih. Dosežki na 

posameznih področjih so predstavljeni v nadaljevanju. 

 

1.3 Ustreznost in doseganje zastavljene strategije 2009-2014 – integrirani 

programi 

V smislu akcijskih načrtov za uresničevanje dolgoročnih ciljev in s tem strateškega 

načrta smo na FUDŠ v okviru strateškega načrta 2009-2014 oblikovali tudi petletni 

integriran program, v sklopu katerega smo opredelili ključne ukrepe oziroma projekte. 

Iz tega programa smo črpali ideje za letne plane dela. Vsak tak posamezen ukrep je 

dobil status internega projekta. Za vsak tak interni projekt je dekan določil vodjo 

projekta in projektno skupino. Vodja projekta je oblikoval podroben izvedbeni načrt 

projekta in odgovarjal za njegovo kakovostno obvladovanje. 

 

FUDŠ je v okviru strateškega načrta 2009-2014 sledila naslednjim strateškim 

usmeritvam: 

1. Znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost 

2. Odličnost študija 

3. Odličnost poslovanja 

4. Zadovoljstvo študentov 

5. Zadovoljstvo odjemalcev RRD 

6. Zadovoljstvo zaposlenih 

7. Sodelovanje z družbenim okoljem in družbena odgovornost 
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Načrtovanje in realizacijo ukrepov v okviru posamezne strateške usmeritve kažejo 

spodnje tabele. K vsaki tabeli dodajamo razlago v primeru omejitev pri realizaciji 

posameznih nalog.  

 

Tabela 1: Strateška usmeritev 1 

  

STRATEŠKA USMERITEV 1: 

Znanstveno raziskovalna in razvojna 

odličnost 

 

LETO IZVAJANJA 

REALIZA

CIJA 

ZAP. 

ŠT. 

 

UKREPI ZA URESNIČITEV 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

 

2009-2014 

1.  

Vzpostavitev sistema za animiranje in stimuliranje 

raziskovalne in razvojne odličnosti  

(osebnih letnih delovnih načrtov, razgovori…) 

     
Realizirano po 

planu 

2.  

Revija RSC  

(uvrščena v 2. kategorijo v roku enega leta in v 1. 

kategorijo po petih letih) 

     
Delno 

realizirano 

3.  

Revija RR  

(uvrščena v 2. kategorijo v roku enega leta) 
     

Realizirano po 

planu 

4.  

Revija IIASS  

(uvrščena v 1. kategorijo po štirih letih) 
     Nerelaizirano 

 

Na področju strateške usmeritve 1 sta ostala nerealizirana ukrep 4 in v drugem delu 

ukrep 2, saj se omenjeni reviji nista uvrstili med JCR revije. Ukrepa sta se glede na 

zunanje omejitve izkazala za nerealna. Revija IIASS glede na svoj samostojni status 

ne more biti neposreden predmet načrtovanja fakultete. Vključitev revije RSC v 

Scopus in JCR bazo se predvideva z integriranimi programi za naslednje petletno 

obdobje.  

 

Tabela 2: Strateška usmeritev 2 

  

STRATEŠKA USMERITEV 2: 

Odličnost študija 

 

LETO IZVAJANJA 

REALIZA 

CIJA 

 

ZAP. 

ŠT. 

UKREPI ZA URESNIČITEV 
 

2009 

2010 

 

2010 

2011 

 

2011 

2012 

 

2012 

2013 

 

2013 

2014 

 

2009-2014 

1.  

 

Vzpostavitev in konsolidacija sistema tutorstva in 

osebnega kariernega razvoja študentov 

     Realizirano po 

planu 
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2.  Prenova študijskih programov 
     Realizirano z 

zamikom v letu 

2012-15 

3.  

Začetek izvajanja študijskega programa  

(1. in 2. stopnja) Socialni menedžment 

     Realizirano po 

planu 

4.  

Začetek izvajanja študijskega programa  

(1. in 2. stopnja) Psihosocialna pomoč 

     Realizirano po 

planu 

5.  Širitev Erasmus omrežja 
     Realizirano po 

planu 

6.  

Letna konferenca za promocijo prispevkov 

študentov 

     Realizirano po 

planu 

 

Celovita prenova študijskih programov je bila prestavljena na čas po reakreditaciji 

programov UDŠ in MM, ki je bila medtem uspešno realizirana. Proces se izvaja in se 

bo sklenil z oddajo vlog na NAKVIS v letu 2015 za študijske programa UDŠ 

(preimovanje v Socialni menedžment), SM 1. stopnje, MM, SM 2. stopnje 

(preoblikovanje v Socialno podjetništvo) ter PSP prve in druge stopnje.  

 

Tabela 3: Strateška usmeritev 3 

  

STRATEŠKA USMERITEV 3: 

Odličnost poslovanja 

 

LETO IZVAJANJA REALIZA 

CIJA 

 

ZAP. 

ŠT. 

UKREPI ZA URESNIČITEV 
2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

 

2009-2014 

1.  

Razvoj in aplikacija celovitega poslovnega 

informacijskega sistema fakultete na procesnem 

pristopu in sistemu vodenja s cilji 

      

Realizirano z 

zamikom  

2.  

Projekt »Izboljšanje kakovosti sistema vodenja 

fakultete z uvedbo zahtev standarda ISO 9001« 

      

Deloma 

realizirano 

3.  

Projekt »Od kakovosti do odličnosti fakultete z 

uvedbo modela odličnosti EFQM« 

      

Deloma 

realizirano 

 

Informacijski sistem je bil dograjen v okviru projekta CIFSK, zato je prišlo do zamika 

zaradi prilagoditve potrebam in možnostim, ki so se odprle z omenjenim projektom. 

Ukepa 2 in 3 sta se deloma realizirala prek projekta CIFSK in sta vključila (prvotno 

nenačrtovano) mednarodno zunanjo evalvacijo IEP z namenom izboljševanja 

kakovosti vodenja fakultete in krepitve njene odličnosti. Cilja pridobitve ISO 9001 in 

celovite vpeljave EFQM pa sta bila opuščena, kot manj relevantna.  
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Tabela 4: Strateška usmeritev 4 

  

STRATEŠKA USMERITEV 4: 

Zadovoljstvo študentov 

 

LETO IZVAJANJA 

REALIZA 

CIJA 

 

ZAP. 

ŠT. 

UKREPI ZA URESNIČITEV 
2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

 

2009-2014 

1.  

Pomoč pri organiziranju študentov po zakonu o 

skupnosti študentov 

     Nerealizirano 

2.  

Podpora družabnim aktivnostim študentov 

 

      

Realizirano po 

planu 

3.  

Selitev v nove prostore in njihova adaptacija 

 

      

Realizirano po 

planu 

 

Ukrep 1 na področju Strateške usmeritve 4 je neraliziran zaradi kombinacije relativne 

pasivnosti študentov in zunanjih omejitev. Za zdaj je cilj kot izrecna aktivnost 

opuščen, aktivno podprte pa bodo vse morebitne aktivnosti Študentskega sveta 

FUDŠ v tej smeri.  

 

Tabela 5: Strateška usmeritev 5 

  

STRATEŠKA USMERITEV 5: 

Zadovoljstvo odjemalcev RRD 

 

LETO IZVAJANJA REALIZA 

CIJA 

 

ZAP. 

ŠT. 

UKREPI ZA URESNIČITEV 
2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

 

2009-2014 

1.  

Vzpostavitev sistema evalvacije projektov 

(pravilnik o RRD, sistem vodenja projektov, 

sistem skrbništva pri projektih, projektna pisarna) 

      Realizirano z 

zamikom 

2.  

Vzpostavitev sistema vodenje konferenc po 

principu vodenja projektov (postopek, 

anketiranje, indeks zadovoljstva obiskovalcev, 

analize, ukrepi) 

     Nerealizirano 

3.  Projekt »Knjižnica FUDŠ« 
     Realizirano po 

planu 

 

Ukrep 1 strateške usmeritve 5 je bil zaradi kadrovskih omejitev v roku le deloma 

realiziran, ukrep 2 pa neraliziran. Oba ukrepa sta v zaključni fazi realizacije(z 

zamikom)v letu 2015.  



 

12 
 

 

Tabela 6: Strateška usmeritev 6 

 STRATEŠKA USMERITEV 6: 

Zadovoljstvo zaposlenih 

 

LETO IZVAJANJA REALIZACIJA 

 

ZAP. 

ŠT. 

UKREPI ZA URESNIČITEV 
2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

 

2009-2014 

1.  

Vzpostavitev sistema spremljanje 

organizacijske klime (zadovoljstva zaposlenih) 

      

Realizirano po planu 

2.  

Vzpostavitev sistema letnih osebnih 

razgovorov (pristop, animacija, izobraževanja, 

plani razvoja kadrov…) 

      

Realizirano po planu 

3.  

Optimiranje sistema internega komuniciranje  

(spletni informator, nove oblike, neformalne 

oblike…) 

      

Realizirano po planu 

4.  

Vzpostavitev sistema motiviranja in 

nagrajevanja delovne uspešnosti  

(na osnovi udejanjanja etičnega kodeksa) 

     Nerealizrano 

5.  

Vzpostavitev sistema animiranja inovativnosti 

zaposlenih 

     Nerealizirano 

 

V zvezi z ukrepoma 4 in 5 strateške usmeritve 6 je bil sprejet ustrezen pravilnik o 

nagrajevanju, vendar zaradi omejenih finančnih zmožosti fakultete ni bil uveljavljen. 

Uveljavitev je predvidena v okviru integriranih programov za naslednje petletno 

obdobje.  

 

Tabela 7: Strateška usmeritev 7 

 

 

STRATEŠKA USMERITEV 7: 

Sodelovanje z družbenim okoljem in 

družbena odgovornost 

 

LETO IZVAJANJA 

REALIZA 

CIJA 

 

ZAP. 

ŠT. 

UKREPI ZA URESNIČITEV 
2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 
2009-2014 

1.  

Vzpostavitev sistema nagrajevanje ustvarjalnih 

dosežkov študentov (sekundarno, terciarno 

izobraževanje, pravilnik in izvedba….) 

     

 

Realizirano po 

planu 

2.  

Vzpostavitev sistema »FUDŠ - javna dostopna 

točka do interneta« 
     

Nerealizirano 

3.  Program brezplačne terapevtske pomoči      
 

Realizirano po 
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odvisnikom od iger na srečo planu (naknadno 

opuščeno) 

 

Ukrep javno dostopne točke do interneta ni bil realiziran zaradi tehničnih (zgradba 

fakultete ni priključena na optični kabel) in s tem povezanih finančnih omejitev ter se 

iz istih razlogov do nadaljnjega opušča. Brezplačna terapevtska pomoč odvisnikom 

od iger na srečo je bila realizirana, vendar zaradi finančnih omejitev nakadno do 

nadaljnjega opuščena.  

 

1.4 Akcijski načrt uresničevanja strateških ciljev skozi integrirane programe 

V smislu akcijskih načrtov za uresničevanje dolgoročnih ciljev in s tem strateškega 

načrta smo tudi v novem strateškem načrtu za obdobje 2015-2020 oblikovali petletni 

integriran program v sklopu katerega imamo opredeljene ključne ukrepe oziroma 

projekte. 

 

Tabela 8: Načrt izvajanja strateške usmeritve 1 

  

STRATEŠKA USMERITEV 1: 

Znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost 

 

LETO IZVAJANJA 

ZAP. 

ŠT. 
UKREPI ZA URESNIČITEV 2015 2016 2017 2018 2019 

1. 
Konsolidacija strukture inštitutov      

2. 
Opredelitev postopkov prijavljanja in izvajanja projektov      

3. 

Uveljavitev sistema stimulacije na podlagi raziskovalne 

uspešnosti 

     

4. 
Okrepitev knjižnice z elektronskimi bazami      

5.  
Revija RSC uvrščena v Scopus      

6.  
Revija RSC uvrščena v SSCI      

 

Tabela 9: Načrt izvajanja strateške usmeritve 2 

  

STRATEŠKA USMERITEV 2: 

 

LETO IZVAJANJA 
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Odličnost študija 

ZAP. 

ŠT. 

UKREPI ZA URESNIČITEV 2015 2016 2017 2018 2019 

1. 
Prenova dodiplomskih študijskih programov      

2. 
Prenova podiplomskih študijskih programov      

3. 
Izpopolnitev študentske ankete za samoevalvacijo      

4. 
Sistematičen pristop k trženju študijskih programov      

5. 
Sistematična skrb za usklajenost med      

6. 
Skrb za enotne in striktne ocenjevalne standarde      

7.  
Sistematično preprečevanje plagiatorstva med študenti      

8.  
Širitev Erasmus omrežja      

 

Tabela 10: Načrt izvajanja strateške usmeritve 3 

  

STRATEŠKA USMERITEV 3: 

Odličnost poslovanja 

 

LETO IZVAJANJA 

ZAP. 

ŠT. 

UKREPI ZA URESNIČITEV 2015 2016 2017 2018 2019 

1. 

Nadgradnja informacijskega sistema fakultete na 

procesnem pristopu in sistemu vodenja s cilji 

     

2. 

Okrepitev dislokacije v Ljubljani in vzpostavitev boljše 

povezanosti 

     

3. 
Izvedba mednarodne zunanje evalvacije fakultete      

 

Tabela 11: Načrt izvajanja strateške usmeritve 4 

  

STRATEŠKA USMERITEV 4: 

 

LETO IZVAJANJA 
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Odgovoren odnos do okolja 

ZAP. 

ŠT. 

UKREPI ZA URESNIČITEV 2015 2016 2017 2018 2019 

1. 

Opredelitev in vpeljava načinov spremljanja spletne in 

medijske prisotnosti fakultete 

     

2. 

Okrepitev poljudno-znanstvenih in poljudno strokovnih 

dejavnosti fakultete, zlasti v Ljubljani 

     

 

1.5 Organiziranost FUDŠ 

 

Na najbolj splošni ravni je organizacijska struktura FUDŠ sestavljena iz enot in 

podenot (oddelkov in inštitutov). Organizacijske enote niso pravne osebe nimajo 

pooblastil v pravnem prometu. Fakulteta ima naslednje organizacijske enote:  

 Dekanat fakultete  

 Pedagoško enoto 

 Raziskovalno enoto 
 

Dekanat fakultete je organizacijska enota, ki na ravni celotne fakultete skrbi za 

vodenje, reševanje organizacijskih in pravnih zadev, za opravljanje strokovno 

administrativnih del s kadrovskega, študijskega in finančno-računovodskega 

področja, za knjižnico, za vzdrževanje nepremičnin, okolice in opreme pri izvajanju 

izobraževalne in raziskovalne dejavnosti. Delavci dekanata pripravljajo strokovne 

podlage s svojega delovnega področja za odločitve vodstva fakultete. Dekanat vodi 

dekan, ki ga lahko začasno ali za posamezne naloge nadomešča prodekan, ki ga 

dekan za to pooblasti. Dekanat sestavljajo dekan, prodekani, glavni tajnik, 

koordinatorji in naslednji oddelki: 

 Finančno-računovodska služba 

 Referat za študentske in študijske zadeve 

 Knjižnica 

 Karierni center 

 Projektna pisarna 
 

Glavni tajnik skladno z navodili dekana neposredno vodi in usmerja delovanje 

oddelkov in koordinatorjev ter vseh podpornih storitev na fakulteti, skrbi za pripravo 
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kadrovskih, pravnih in drugih strokovnih podlag, ki dekanu pomagajo pri vodenju 

fakultete.  

Koordinatorji skrbijo za stike z javnostmi, za informatiko in za druge zadeve, kot je to 

opredeljeno s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici.  

 

Glavnega tajnika, vodje oddelkov in koordinatorje imenuje in razrešuje dekan, ki 

mora, kadar je to povezano s spremembami v rednih delovnih razmerjih, za to 

pridobiti soglasje upravnega odbora. Vodje oddelkov so imenovani za dobo petih let 

z možnostjo ponovnega imenovanja. 

 

Študijska dejavnost poteka znotraj pedagoške enote, ki jo sestavljajo naslednji 

oddelki: 

 Oddelek za uporabne družbene študije 

 Oddelek za psihoterapijo 

 Doktorski oddelek – oddelek za napredne družbene študije 
 

Raziskovalno delo poteka na fakulteti v okviru njene raziskovalne enote, ki se 

imenuje Družboslovni raziskovalni center. Za delovanje raziskovalne enote je 

odgovoren prodekan, pristojen za znanstveno-raziskovalno delo, ki je tudi njen 

predstojnik. Podenote raziskovalne enote so naslednji inštituti:  

 Inštitut za politične raziskave 

 Inštitut za družbene transformacije 

 Nacionalni inštitut za psihoterapijo 

 Inštitut za globalni in regionalni razvoj 
 

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. 

Organi fakultete so: dekan, senat, akademski zbor, upravni odbor, študentski svet in 

svet zaupnikov. Svet zaupnikov je posvetovalno telo fakultete. Svet zaupnikov 

sestavljajo predstavniki gospodarstva, družbenih organizacij in lokalnih skupnosti v 

regiji.    
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Organizacijska struktura FUDŠ je opredeljena predvsem z njenim Statutom, 

podrobneje pa tudi z nekaterimi drugim akti, predvsem s Pravilnikom o znanstveno-

raziskovalni dejavnosti in s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 

mest Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

 

Fakulteta vsako leto izvede Strateško konferenco, ki predstavlja najširše strateško 

telo fakultete. Ta oblika vključevanja najširšega kroga deležnikov fakultete je tudi 

ustrezno določena s statutom. Prav tako Svet zaupnikov kot ključni organ formalnega 

zastopanja zunanjih deležnikov. V okviru Sveta zaupnikov je letno predstavljeno in 

obravnavano tudi samoevalvacijsko poročilo fakultete. 

 

2. POSLOVNA KAKOVOST 

2.1 Prikaz in analiza doseganja letnih ciljev fakultete glede na strateški načrt 

Tabela 12: Strateška usmeritev 3 – odličnost poslovanja 

 

STRATEŠKA USMERITEV 3: 

Odličnost poslovanja 

 

ZAP. 

ŠT. 

 

STRATEŠKI 

CILJI 

 

Enota 
Plan/ 

realizacija 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

 

 

2014 

1.  

 

Število 

vpisanih 

študentov 

Števil

o 

Plan 240 260 270 450 550 550 

Realizacija 217 302 369 373 366 374 

2.  

Stopnja rasti 

prihodkov – 

podatki iz 

izkaza 

prihodkov in 

odhodkov 

% 

Stopnja 

rasti 

planiranih 

prihodkov 

10 10 10 10 10 10 

Realizacija 

prihodkov 

v EUR 

1.144.168 1.190.966 1.288.439 
1.456.36

3 
1.548.494 

1.519.1

66 
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Stopnja 

rasti 

realiziranih 

prihodkov 

-7,985 4,09 8,184 13,03 6,33 
-

1,894 

3.  

Delež 

izvenproračunskih 

prihodkov 

(prihodki, ki niso iz 

proračuna RS in 

proračunov 

slovenskih občin, 

glede na skupne 

prihodke fakultete) 

% 

Plan / / / 50 50 50 

Realizacija 49,9 47,9 49,8 49,41 43,79 36,25 

4.  

Delež 

prihodkov iz 

naslova RRD 

(glede na 

skupne 

prihodke 

fakultete) 

% 

Plan / / / 30 35  

35 

Realizacija / / / 22 19,74 38,91 

5.  

Presežek 

prihodkov nad 

odhodki 

 

EUR 

Plan 0 0 0 0 0 0 

Realizacija 217.313 193.740 86.801 113.458 149.745 
117.51

4 

6.  

 

Število  

predlogov za 

izboljšanje 

Števil

o 

Plan / 5 10 14 14 14 

Realizacija / 0 0 10 10 10 

 

2.2 Finančno poročilo z oceno finančnih in materialnih pogojev za delo: 

planiranje, obvladovanje in nadzor finančnih virov 

Na temelju programa dela fakultete sprejme upravni odbor fakultete letni načrt 

financiranja. Realizacijo finančnega načrta za leto 2014 ocenjujemo kot uspešno. 

Največje odstopanje letnega načrta in realizacije za leto 2014 je nastalo pri prihodkih 

in odhodkih pridobljenih na trgu. Za leto 2014 je realizirano nekoliko manj prihodkov 

in manj odhodkov iz naslova financiranja s strani MIZŠ. Planirano je več prilivov in 
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več odlivov v okviru izvajanja projekta »Celovit internacionaliziran fakultetni sistem 

kakovosti«. 

 

Vodstvo fakultete ocenjuje poslovanje za leto 2014 kot uspešno. Za obračunsko 

obdobje 01.01. -31.12.2014 je dosežen presežek prihodkov v znesku 

117.514,00EUR. Presežek je namenjen za razvoj lastne dejavnosti fakultete. Način 

kritja primanjkljaja sredstev določi upravni odbor fakultete v soglasju z ustanoviteljem. 

Doseženi celotni prihodki izkazani v izkazu prihodka in odhodka za obdobje 01.01.-

31.12.2014 so v znesku 1.519.166 EUR. Od tega so: 

- 63,75% poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb, 

- 35,56% poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti, 

- 0,69%  drugi prihodki in finančni prihodki. 

 

Doseženi celotni odhodki izkazani v izkazu prihodka in odhodka za obdobje 01.01.-

31.12.2014 so v znesku 1.401.652 EUR. Od tega so: 

- 59,45% stroški blaga, materiala in storitev, 

- 33,00% stroški dela, 

- 2,48% stroški amortizacije, 

- 1,55% drugi stroški, 

- 3,48% drugi odhodki in finančni odhodki. 

 

Materialni pogoji poslovanja fakultete so ustrezni. Fakulteta upravlja s premoženjem, 

ki ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, v skladu z aktom o ustanovitvi in 

statutom. Knjigovodske vrednosti dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2014 so: 

- zgradba 1.048.096 EUR 

- oprema 20.624 EUR 

- neopredmetena sredstva 594 EUR 

 

Raznolikost virov financiranja in sofinanciranja (gospodarstvo, javni sektor, 

razpisi) 

Fakulteta pridobiva sredstva iz različnih virov: 

1. Na podlagi posebnih pogodb z ustanovitelji, 

2. Od plačil za izvajanje koncesij, 

3. Iz razpisov EU, 



 

20 
 

4. Iz šolnin in drugih prispevkov za študij, 

5. S plačili za opravljene storitve, 

6. Iz dotacij, dediščin in daril, 

7. Prodaje blaga in storitev, 

8. Iz drugih virov. 

 

V letu 2014 je fakulteta imela različne vire financiranja. Največji delež (48,39%) 

skupnih prihodkov fakultete po načelu denarnega toka so prihodki iz naslova 

koncesije s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v skupnem znesku 

648.616 EUR. 

 

Tabela 13: Prihodki in viri financiranja po načelu denarnega toka  

Viri financiranja 
Prihodki v 

EUR 

Odstotek v skupnih 

prihodkih 

MIZŠ 648.616 48,39 

ARRS 221.392 16,52 

Sredstva od prodaje storitev iz naslova 

izvajanja javne službe (šolnine) 
258.113 19,26 

Sredstva iz proračuna EU 44.313 3,30 

Trg 167.959 12,53 

SKUPAJ PRIHODKI 1.340.393 100,00 

 

Velik delež prihodkov 19,26% skupnih prihodkov si je fakulteta zagotovila  iz naslova 

izvajanja javne službe v znesku 258.113 EUR. To vključuje prihodki iz naslova šolnin 

za izvajanje dodiplomskih in podiplomskih programov in doktorskega študija. 

Prihodki od Javne agencije za raziskovano dejavnost RS in Javna agencija 

Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in 

turizma v letu 2014 so predstavljali 16,52% skupnih prihodkov v znesku 221.392 

EUR. 

Delež prihodkov v znesku 12,53% skupnih prihodkov si je fakulteta zagotovila s 

prodajo storitev na trgu v znesku 167.959 EUR. To so prihodki iz opravljanja raziskav 

za različne naročnike, prihodki iz dejavnosti terapij in prihodki iz oddajanja prostorov 

v podnajem in najem. 
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Manjši odstotek 3,30% se nanaša na pridobljena sredstva iz proračuna Evropske 

Unije. 

 

2.3 Podatki o vodenju dokumentacije in obvladovanju dokumentov  

Dokumenti, s katerimi upravlja in razpolaga fakulteta so: 

SPLOŠNI AKTI 

 Akt o ustanovitvi 

 Statut 

 Pravilniki 

 Poslovniki organov 

 Navodila 

 Sklepi dekana 

 Sklepi UO 

Splošni akti so sestavljeni v skladu z določili predpisov, ki so podlaga za njihovo 

pripravo. Če s predpisi ni drugače določeno, zajemajo naslednje sestavine: 

• temeljne določbe, ki zajemajo uvod in namen splošnega akta 

• opise postopkov, ki izhajajo iz vsebine obravnavane tematike 

• prehodne in končne določbe. 

Fakulteta izdaja tudi dokumente postopkovne narave (Obrazce). 

 

Sistem dokumentacije omogoča dostopnost in zagotavlja, da so vsi splošni akti in 

obrazci javno objavljeni na spletni strani fakultete, zaposlenim, pogodbenim 

pedagoškim sodelavcem in študentom pa so na voljo tudi v visokošolskem 

informacijskem sistemu.  

 

Splošne akte pripravlja pravna služba, obrazce, ki so namenjeni študentom pa tudi 

referat fakultete. Splošne akte sprejme organ, ki je opredeljen s Statutom fakultete. 

Po sprejemu se akt potrdi s podpisom in šele nato javno objavi. Spremembe aktov se 

izvršijo po istem postopku kot velja za sprejem akta. Po sprejemu sprememb se 

pripravi čistopis, ki se sprejme po istem postopku in javno objavi. Po objavi čistopisa 

akta, se vse spremembe arhivirajo, javno objavljen je zaradi preglednosti le čistopis. 

 

Vsa dokumentacija v zvezi s sprejemom dokumentov se hrani v dekanatu fakultete. 
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Obvladovanje dokumentov 

Poleg lastnih dokumentov uporablja fakulteta tudi dokumente zunanjega izvora. Med 

te šteje vsa zakonodaja, ki jo spremljamo preko Uradnega lista v elektronski obliki ter 

tudi vsa navodila, mnenja, vprašalniki in druga gradiva Vlade RS, ministrstva in 

drugih državnih organov. Med dokumente zunanjega izvora štejemo tudi vloge in 

dokazila študentov, zaposlenih in pogodbenih sodelavcev ter dokumentacijo javnih 

natečajev in finančno računovodsko dokumentacijo. Postopek obvladovanja teh 

dokumentov je določen s področnim pravilnikom fakultete. 

 

Sodelavci fakultete uporabljamo za zunanjo in notranjo komunikacijo tudi elektronske 

dokumente. Nekateri dokumenti, pomembni za nadaljnje delo se arhivirajo v fizični 

obliki, vsa elektronska komunikacija pa se redno arhivira. Skupni dokumenti se 

dnevno arhivirajo skupaj s strežnikom na zunanje diske. Za arhiviranje dokumentov 

na delovnih postajah pa skrbijo zaposleni sami. Vso dokumentacijo pridobljeno v 

postopkih, fakulteta hrani skladno z veljavnimi predpisi. 

 

Evidence, ki jih zaradi opravljanja svoje dejavnosti vodi fakulteta: 

o evidence skladno z Zakonom o visokem šolstvu: 

• evidenco prijavljenih za vpis in vpisanih študentov 

• osebni karton, ki se vodi za vsakega študenta od vključitve v študij do 

končanja študija oziroma do izpisa 

• zapisnik o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in 

dosežena ocena 

• evidenco izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in 

podiplomskem izobraževanju 

• evidenco o zaposlenih delavcih,  

• evidenco o plačah.  

o evidence skladno z Zakonom o delovnih razmerjih: skladno s tem skrbimo za 

urejenost osebnih map zaposlenih, ki zajemajo objavo prostega delovnega mesta, 

sklep o izbiri kandidata, pogodbo o zaposlitvi, prijavo v zdravstveno zavarovanje, 

razna obvestila in sklepe delodajalca, zapisnike o letnih razgovorih. 
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o evidence skladno z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti: 

evidenca o zaposlenih delavcih, evidenca o stroških dela, evidenca o izrabi 

delovnega časa. 

 

Evidence o študentih se hranijo v referatu fakultete, o zaposlenih pa v dekanatu. 

 

2.4 Ocena ustreznosti prostorov za izvajanje pedagoškega, raziskovalnega in 

strokovnega dela  

Fakulteta ima za izvajanje svoje dejavnosti na razpolago prostore, ki jih je z nakupom 

pridobila v letu 2010, na naslovu Gregorčičeva 19, Nova Gorica. Fakulteta izvaja 

študij tudi v prostorih, ki jih najema na dislocirani enoti v Ljubljani, Leskoškova 9 d ter 

v Novem mestu, Ulica talcev 3. V istih prostorih so združene vse službe fakultete. 

Prostori so opremljeni za izvajanje pedagoške in raziskovalne dejavnosti ter tudi 

dejavnosti strokovnih služb in knjižnične dejavnosti. 

Trenutno fakulteta razpolaga z naslednjimi predavalnicami v Novi Gorici, ki so v njeni 

lasti: 

 Velika predavalnica s 70 sedeži ter tablo, prenosnim računalnikom in 
projektorjem, 

 Predavalnica št.1 z 48 sedeži ter tablo, prenosnim računalnikom in 
projektorjem, 

 Predavalnica št. 2 s 35 sedeži ter tablo, prenosnim računalnikom in 
projektorjem ter 20 prenosnimi računalniki z nameščeno osnovno programsko 
opremo (MS Windows ter Microsoft Office) namenjenim študentom 

 Predavalnica št. 3 s 33 sedeži ter tablo, prenosnim računalnikom in 
projektorjem, 

 Senatna soba s 15 sedeži ter tablo, prenosnim računalnikom in projektorjem, 

 Sejna soba s 15 sedeži ter tablo, prenosnim računalnikom in projektorjem. 
 

V letu 2012 je fakulteta obnovila objekt, ki ga ima v lasti, s katero je pridobila tri 

dodatne predavalnice. Strokovni delavci opravljajo svoje delo v štirih pisarnah v 

pritličju, zaposlenim pedagoškim delavcem pa so zagotovljeni kabineti v prvem 

nadstropju. Pogodbenim sodelavcem je namenjena večja soba z 10 sedeži, kjer 

lahko opravljajo svoje delo ali izvajajo pogovorne ure s študenti. Knjižnica je v 

prostorih fakultete v Novi Gorici, njena dislocirana enota pa tudi v Novem mestu. 

Prostorske razmere ocenjujemo kot popolnoma ustrezne za izvajanje vseh dejavnosti 

fakultete. 
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2.5 Izobraževanje in usposabljanje akademskega in strokovnega osebja  

Fakulteta vsem zaposlenim tako visokošolskim učiteljem in visokošolskim 

sodelavcem, znanstvenim delavcem kot tudi strokovnim sodelavcem omogoča 

izobraževanje in usposabljanje.  

 

Fakulteta omogoča tudi vsem zaposlenim dodatna izobraževanja na strokovnih 

seminarjih ter študijska bivanja v tujini. Izmenjava visokošolskih učiteljev, 

visokošolskih sodelavcev, strokovnih sodelavcev in študentov poteka v okviru 

programa vseživljenjsko učenje podprograma Erasmus individualna mobilnost. 

Fakulteta si je tudi v letu 2014 prizadevala, da bi bilo teh izmenjav čim več, saj tako 

pedagoški in strokovni delavci ter študentje pridobijo še dodatna znanja in izkušnje. 

 

Spodnja tabela prikazuje število zaposlenih strokovnih delavcev ter pedagoških 

delavcev, ki so se v letu 2014 izobraževali na različne načine. 

 

Tabela 14: Izobraževanje zaposlenih strokovnih in pedagoških sodelavcev  

Zap. 

št. 

Naslov 

izobraževanja 
Program 

Komu je 

namenjeno 

Kdo se ga je 

udeležil 

Obseg 

ur 

1. 

Pridobivanje 

formalne 

izobrazbe 

Sociologija  
3. stopnje 

Visokošolski 
sodelavci in 

strokovni 
sodelavci 

6 
visokošolskih 
sodelavcev 

Študijsko 
leto 

Medkulturni 
menedžment  

2. stopnje 

Visokošolski 
sodelavci in 

strokovni 
sodelavci 

1 strokovna 
sodelavka 

Študijsko 
leto 

2. 
Strokovno 

usposabljanje  

IZUM 
Katalogizacija 
- začetni tečaj 

strokovni 
sodelavci 

1 strokovna 
sodelavka 

35 

  

NUK 
Katalogizacija 
monografskih 

publikacij 

strokovni 
sodelavci 

1 strokovna 
sodelavka 

40 
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3. 

Krajša 

usposabljanja in 

tečaji  

Pedagoško-
andragoško 

usposabljanje 
za akademski 
kader FUDŠ v 

Septembru 
2014 

Visokošolski 
sodelavci 

6 
visokošolskih 
sodelavcev 

5 

  

Pedagoško-
andragoško 

usposabljanje 
za akademski 
kader FUDŠ v 
Januarju 2014 

Visokošolski 
sodelavci in 

učitelji, 
strokovni 
sodelavci 

25 
visokošolskih 
sodelavcev, 

visokošolskih 
učiteljev in 
strokovnih 

sodelavcev/k 

4 

  

Delavnica z 
naslovom: 
»Duševno 
zdravje na 
delovnem 
mestu« 

Visokošolski 
sodelavci in 

strokovni 
sodelavci 

4 strokovne 
sodelavke, 4 
visokošolski 

učitelji 

2 

  

 
Delavnica o 
Arhiviranju 

Strokovni 
sodelavci 

3 strokovne 
sodelavke 

4 

4. 

Daljša 

usposabljanja  

(več kot 1 

mesec)  

Usposabljanje 
za 

raziskovalno 
delo (CEU, 

Budimpešta) 

Visokošolski 
učitelji in 
sodelavci 

1 
visokošolska 

sodelavka 

3 
mesece 

 

2.6 Internacionalizacija in mobilnost strokovnega osebja 

V letu 2014 je bil s strani strokovnih služb izražen izrazit interes po internacionalnosti in 

mobilnosti. Slednje je primerno sovpadlo z možnostjo (so)financiranja takih obiskov s strani 

sheme Erasmus+, ki tovrstna usposabljanja podpira. V tem kontekstu smo na fakultete utrdili 

že vzpostavljene vezi in iz preteklosti uspešno sodelovanje z predvsem dvema institucijama 

– Anglo-American University iz Prage in Isik University iz Istanbula. V septembru 2014 smo 

tudi na FUDŠ gostili dva udeleženca Erasmus+ mobilnosti z namenom usposabljanja iz Isik 

University iz Istanbula.  

Tabela 15: Internacionalizacija in mobilnost strokovnega osebja 

Število 

oseb 
Strokovna služba Gostujoča institucija 

Trajanje 

usposabljanja 
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1 
Finančno-računovodska 

služba 

Anglo American 

University, Prague 
1 teden 

2 
Referat za študijske in 

študentske zadeve 
Isik University, Istanbul 1 teden 

1 Projektni koordinator Isik University, Istanbul 1 teden 

1 v.d. Glavni tajnik Isik University, Istanbul 1 teden 

2.7 Analiza stanja in primer dobre prakse 

Finančno poslovanje fakultete je bilo v letu 2014 izjemno dobro tudi na račun vzpostavitve 

sistema izvajanja zapadlih terjatev. Konec leta 2014 je računovodstvo fakultete pričelo z 

rednim in sistematičnim pošiljanjem opominov o zapadlih terjatvah. Proces se nadaljuje in 

izboljšuje tudi v letu 2015. Sistematičnost je v tem delu prikazala zelo dober rezultat in sicer 

se je stanje odprtih postavk na današnji dan zmanjšalo za več kot sedemdeset odstotkov. 

Navedeno novost obravnavamo kot primer dobre prakse, ki se bo nadaljevala.  

V letu 2014 je bil storjen prvi korak k doslednejši uporabi Zakona o arhivskem gradivu, ki je 

predpostavljal pripravo Klasifikacijskega načrta za arhiviranje dokumentov. Skladno s tem so 

bile na izobraževanje v organizaciji Pokrajinskega arhiva iz Nove Gorice napotene 3 

strokovne sodelavke.  

 

Številna izvedena predvsem neformalna izobraževanja kažejo na interes tako pri 

visokošolskih učiteljih in sodelavcih kot pri strokovnih sodelavcih. Največji interes je bil 

prikazan pri vsebinah vezanih na pedagoško izobraževanje, kar kaže potrebo po organizaciji 

tovrstnih izobraževanj tudi v prihodnosti.  

 

Stanje na področju izvajanja in promocije mednarodne mobilnosti strokovnega osebja je 

pokazalo optimalni izkoristek danih možnosti. Primer dobre prakse je prepoznavanje pomena 

mobilnost strokovnega osebja, ki z mednarodno izkušnjo obogati lastno strokovno delo, 

predvsem v odnosu do mednarodnega okolja v katero se fakulteta aktivno vpenja. 

 

V letu 2014 smo pregledali in izboljšali interne akte oziroma na novo sprejeli akte, ki se 

nanašajo na študijsko dejavnost. Med drugim so bile sprejete spremembe in čistopisi 

naslednjih pravilnikov: Pravilnik o delovanju Alumni kluba, Pravilnik o postopku in merilih za 

priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti na FUDŠ, Pravilnik o študentih s 

posebnim statusom, Splošni pogoji plačevanja šolnin in drugih storitev na FUDŠ, Pravilnik o 

prispevkih in vrednotenju stroškov na FUDŠ ter Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi. 
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2.8 Sklepi in ukrepi za izboljšanje kakovosti na tem področju 

Sklepi o potrebnih nadaljnjih aktivnostih:  

 Več krajših usposabljanj namenjenih širjenju splošnega znanja za vse zaposlene 

 Več usposabljanj za pedagoško osebje z namenom izboljšave pedagoškega dela 

 Skrb za kontinuiteto in dokončanje v letu 2014 zastavljenega dela s področja Zakona 

o arhivskem gradivu 

 dokončanje klasifikacijskega načrta fakultete 

 

Tabela 16: Sprejem ukrepov 

Zap. 

št. 
Naloga Zadolženi Rok Realizirano 

1. 

Nadgradnja 

informacijskega sistema 

fakultete na procesnem 

pristopu in sistemu 

vodenja s cilji 

Glavni tajnik Junij 2015  

2. 

Okrepitev dislokacije v 

Ljubljani in vzpostavitev 

boljše povezanosti 

Vodja referata za 

študentske in 

študijske zadeve 

December 

2015 
 

3. 

Izvedba mednarodne 

zunanje evalvacije 

fakultete 

Koordinator 

projektov 
Februar 2015 DA 

4 

Program usposabljanj 

za zaposlene za leto 

2016 

Glavni tajnik 
November 

2015 
 

5 
Urediti arhivsko gradivo 

skladno z zakonom 
Glavni tajnik 

December 

2015 
 

6 
Zaključiti klasifikacijski 

načrt fakultete 
Glavni tajnik 

December 

2015 
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3. ZNANSTVENO RAZISKOVALNA KAKOVOST 

 

3.1 Prikaz in analiza doseganja letnih ciljev fakultete na tem področju glede na 

Strateški načrt 

Tabela 17: Strateška usmeritev 1- Znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost  

  

STRATEŠKA USMERITEV 1: 

Znanstveno raziskovalna in 

razvojna odličnost 

  

Zap. 

št. 

STRATEŠKI CILJI Enota Plan/realizacija 2009 2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

1. 

Število točk pri 

SICRIS-u na 

registriranega 

raziskovalca 

toč. 

 

Plan 

 

100 

 

110 

 

120 135 150 

 

150 

 

Realizacija 

 

135,0 

 

87 

 

65,4 90,5 92,3 

 

75,23 

2. 

Število objav, ki jih 

indeksirajo SCI, SSCI 

in AHCI ali 

znanstvenih 

monografij izdanih pri 

založbah s seznama 

ARRS na 

registriranega 

raziskovalca 

št. 

 

Plan 

 

1 

 

1,1 

 

1,2 1,2 1,2 

 

1,2 

 

Realizacija 

 

0,2 

 

0,3 

 

0,6 

 

0,33 

 

0,4 

 

0,5 

3. 

Število citatov WoS 

na registriranega 

raziskovalca 

(letni čisti citati brez 

avtocitatov) 

št. 

 

Plan 

 

1 

 

1,1 

 

1,2 1,3 1,4 

 

1,4 

 

Realizacija 

 

1,2 

 

2,3 

 

3,1 3,1 4,6 

 

4,9 

4. 

Število izvajanih 

mednarodnih 

raziskovalno-

razvojnih projektov 

št. 

 

Plan 

 

1 

 

1 

 

2 3 3 

 

3 

 

Realizacija 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 2 

 

2 
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5. 

Obseg izvajanih 

mednarodnih 

raziskovalno-

razvojnih projektov v 

FTE 

obseg 

FTE 

 

Plan 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 2 

 

2 

 

Realizacija 

 

0,2 

 

0,28 

 

0,2 2 2 

 

5 

6. 
Število izvajanih 

aplikativnih projektov 
št. 

 

Plan 

 

2 

 

2 

 

3 

3   3 

 

3 

 

 

Realizacija 

 

2 

 

3 

 

3 3 4 

 

5 

7. 

Obseg izvajanih 

aplikativnih projektov 

v FTE 

FTE 

 

Plan 

 

1 

 

1,5 

 

1,5 2 2 

 

2 

 

Realizacija 

 

3,2 

 

4,5 

 

3,5 

 

 5,5 

 

2 

 

2 

8. 

Delež tujih referentov 

na konferencah 

fakultete 

% 

 

Plan 

 

55 

 

60 

 

65 70 70 

 

70 

 

Realizacija 

 

49 

 

61 

 

58 56 75 

 

68,8 

9. 

Število vseh 

referentov na 

konferencah fakultete 

št. 

 

Plan 

 

45 

 

50 

 

55 55 55 

 

55 

 

Realizacija 

 

37 

 

26 

 

48 66 12 

 

47 

 

Cilja 1 in 2 na področju objav nista bila dosežena, kar je deloma povezano z 

ambicioznostjo njune zastavitve, deloma pa tudi z neupoštevanjem dejstva, da se v 

kadrovski nabor fakultete vključuje več mladih sodelavcev, ki na začetku kariere še 

ne morejo imeti velikega števila objav. V smislu kvantitete so cilji v naslednjem 

petletnem načrtovalnem obdobju reducirani glede na realne možnosti, v smislu 

kvalitete pa ostajajo ambiciozni.  

 

Plan je več kot trikratno presežen na področju citiranosti.  

Na področju izvajanja projektov (cilji 4 do 7) je bil plan realiziran, pri čemer se je 

manjše število mednarodnih projektov kompenziralo z večjim številom FTE na njih. 
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Opozarjamo pa, da gre za projekte, ki se v letu 2015 iztekajo (ali so se iztekli že v 

letu 2014), zato je pridobivanje novih projektov absolutna prioriteta fakultete v letu 

2015 in naprej.  

Zaostanek za planom na področju konferenčnih dogodkov fakultete je zanemarljiv.  

 

3.2 Delovanje znanstveno- raziskovalnih inštitutov, vključevanje študentov v 

znanstveno-raziskovalno delo fakultete 

Na Fakulteti so v letu 2014 delovali štirje raziskovalni inštituti, ki so v tem obdobju 

pričeli s procesom konsolidacije delovanja in utrjevanja lastnih raziskovalnih 

programov. Dodatno so se člani posameznih inštitutov sistematično angažirali pri 

izvajanju posameznih raziskovalnih projektov. Iz spodnje tabele lahko razberemo v 

okviru katerega se je izvajal posamezne raziskovalni projekt in na kakšen način je 

posamezni projekt vključeval delo študentov. Inštituti na FUDŠ so naslednji:  

 Inštitut za družbene transformacije 

 Inštitut za politične raziskave 

 Nacionalni inštitut za psihoterapijo 

 Inštitut za regionalni in globalni razvoj 
 

Tabela 18: Seznam izvajanih projektov in načini vključevanja študentov FUDŠ v 

raziskovalno delo fakultete 

Zap. 

št. 

Naslov projekta 

in akronim 
Financer 

Čas 

izvajanja 

projekta 

Št. vključenih 

študentov/ 

stopnja 

študija 

Izvajanje na 

FUDŠ v okviru 

1. 

Programska skupina 

Demokracija in razvoj 

 

ARRS 
2009-

2016 

7 študentov / 3 

stopnja 

Inštitut za 

politične 

raziskave 

2. 
Infrastrukturni program 

Slovenski utrip 
ARRS 

2013-

2014 

2 študentki / 3 

stopnja 

Inštitut za 

globalni in 

regionalni 

razvoj 

3. 

Projekt Addictions and 

lifestyles in contemporary 

Europe (ALICE-RAP) 

FP7 
2011-

2016 

1 študentka / 3 

stopnja 

Inštitut za 

družbene 

transformacije 

4. Inovativna shema 2012 ESS 
2012-

2015 

14 študentov/ 

3 stopnja 
Splošno FUDŠ 

5. 
Celovit internacionaliziran 

fakultetni sistem kakovosti 
ESS 

2012-

2015 

1 študent/2 

stopnja 
Splošno FUDŠ 
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– CIFSK 

6. 

SEE/C/0007/4.2/X - Making 

Migration Work for 

Development - Policy tools 

for strategic planning in 

SEE regions and cities - 

MMWD 

South East 

Europe 

 

2012-

2014 

5 študentov/ 3 

stopnja 

Inštitut za 

globalni in 

regionalni 

razvoj 

7. 

Po kreativni poti do znanja 

1. odpiranje: 11047-

16/2014 - Spletna 

komunikacijska orodja v 

proizvodni tehnologiji; 

Dokumentacijski sistemi za 

varovanje intelektualne 

lastnine; Procesni simulator 

za ključne spodbujevalne 

tehnologije 

ESS - Javni 

sklad 

Republike 

Slovenije 

za razvoj 

kadrov in 

štipendije 

 

2014 
17 študentov / 

1,2 stopnja 

Inštitut za 

globalni in 

regionalni 

razvoj 

8. 

BI-UA713-14-001 

Primerjava demografskih 

trendov in gibanja trga dela 

v Sloveniji in Ukrajini 200-

2014 / Comparing 

Demographic Trends and 

Labor Market Fluctuations 

in Slovenia and Ukraine 

during the period 20002014 

ARRS 
2013-

2014 
0 

Inštitut za 

globalni in 

regionalni 

razvoj 

9. 

BI-ME/14-15-006 Razvoj 

celostne in trajnostne 

ponudbe SLO in ČG za 

tržišče daljnega vzhoda 

(Kitajska). / The 

development of integrated 

and sustainable tourism 

offer of Slovenia and 

Montenegro 

for Far Eastern Market 

(China) 

ARRS 
2014-

2015 
1 

Inštitut za 

globalni in 

regionalni 

razvoj 

10. 

ARRS-BI-RU-JR-

Prijava/2013/46 - Sistemi in 

akterji v družbenih in 

političnih transformacijah: 

ARRS 
2014-

2015 
2 

Inštitut za 

družbene 

transformacije 
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Slovenija in Rusija v 

primerjalni perspektivi 

(Rusija) 

 

Iz zgornjega seznama izvajanih projektov in ob tem vključevanje študentov v samo 

raziskovalno delo je bilo v letu 2014 izjemno zadovoljivo. Predvsem je visoko 

vključevanje doktorskih študentov v tekoče raziskovalne projekte. Manjši je sicer 

delež vključevanja študentov 1 in 2 stopnje, kar pa se spreminja tudi s pomočjo 

sodelovanja v projektu 'Po kreativni poti do praktičnega znanja'.  

 

V spodnji tabeli je razvidno delovanje posameznih inštitutov z vidika projektnega 

dela. V letu 2014 je bilo skupno oddano 10 prijav na projekte. V spodnji tabeli je 

razvidna tudi delež uspešnosti oddanih prijav.  

Tabela 19: Oddane prijave na projekte 

Zap. 

št. 
Naslov projekta Financer 

Oblika 

sodelova- 

nja  

Izvajanje na 

FUDŠ v 

okviru 

Uspe-

šnost 

1. 

2. javno povabilo za zbiranje 

ponudb v okviru programa 

»Mentorstvo za mlade«  

Javni sklad RS 

za razvoj kadrov 

in štipendije 

koordinator 
Koordinator 

projektov  

 

Ni 

odobren 

2. 
Razpis »Po kreativni poti do 

praktičnega znanja«  

Javni sklad RS 

za razvoj kadrov 

in štipendije 

koordinator Vsi inštituti 

 

Odobre

ni 3 od 

10 

3. 

Javni razpis za sofinanciranje 

znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko 

Slovenijo in Republiko 

Argentino v letih 2015 2017: 

Značilnosti procesa 

demokratizacije: primerjava 

Slovenije, Argentine in 

Španije 

ARRS koordinator 

Inštitut za 

politične 

raziskave 

 

Ni 

odobren 

4. 

Javni razpis za sofinanciranje 

znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko 

Slovenijo in Združenimi 

ARRS koordinator 

Inštitut za 

politične 

raziskave 

 

Ni 

odobren 
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državami Amerike v letih 

20152016: Intelektualna elita 

kot varuh demokracije: 

primerjava ameriške in 

slovenske situacije 

5. 

Javni razpis za sofinanciranje 

znanstvenoraziskovalnega 

sodelovanja med Republiko 

Slovenijo in Združenimi 

državami Amerike v letih 

20152016: Iskanje pravičnosti 

v luči integritete (s poudarkom 

na izobraževalnem sistemu): 

primerjava med Slovenijo in 

ZDA 

ARRS koordinator 

Inštitut za 

družbene 

transformacije 

 

Odobre

n 

6. 

Civil Society Dialogue 

between EU and Turkey -III: 

Political Criteria Grant 

Scheme 

Civil Society 

Dialogue 
partner 

Koordinator 

projektov v 

sodelovanju z 

visokošolskim 

učiteljem 

 

Ni 

odobren 

7. 

Scenarios for Enhancing 

Employability of Youth (15-29) 

in South Europe: 

Against Early Job Insecurity 

and Labour Market Exclusion 

Horizon2020 - 

H2020-YOUNG-

SOCIETY-2014 

koordinator 

Inštitut za 

globalni in 

regionalni 

razvoj 

 

 

Ni 

odobren 

8. 

ERA Chair on Research, 

Documentation, Teaching, 

Training and Management of 

Unemployment and 

Employability of Young 

People (15-29) in South East 

Europe 

Horizon2020 - 

H2020-

WIDESPREAD-

2014 

koordinator 

Inštitut za 

globalni in 

regionalni 

razvoj 

 

 

Ni 

odobren 

9. Erasmus mobilnost- KA103 Erasmus+ Izvajalec 
Koordinator 

projektov 

 

Odobre

no 
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3.3 Internacionalizacija in mobilnost raziskovalcev 

V letu 2014 so raziskovalci FUDŠ izkoristili naslednje možnosti raziskovalnih obiskov, 

ki so različno dolgo trajali 

Z vidika mednarodne vpetosti so bili raziskovalci v letu 2014 zelo aktivni, kar je 

razvidno iz spodnje tabele. Na najbolj optimalen način so bile izkoriščene dane 

možnosti mobilnosti in gostovanj, pohvalno je, dejstvo da se mobilnosti udeležujejo 

vsi nivoji raziskovalcev – od asistentov do rednih profesorjev. Nekateri obiski so sicer 

daljiši in nekateri krajši, kar pa je primarno povezano s financiranjem tovrstnih 

obiskov.   

Tabela 20: Krajša gostovanja raziskovalcev (ARRS bilaterale, erasmus mobilnosti)  

Zap. 

št. 
Naziv Naziv projekta 

Gostujoča 

institucija 

Trajanje 

gostovanja 

1. Izredni profesor Erasmus mobilnost 
Babes-Bolyai 

University, RO 
10 dni 

2. Redni profesor Erasmus mobilnost 
University of Surrey, 

VB 
40 dni 

3. Višji predavatelj Erasmus mobilnost 
Savonia University, 

FI 
7 dni 

4. Docent Erasmus mobilnost 
Fachhochscule 

Westkuste, DE 
5 dni 

5. Docent ARRS bilaterala 
Fakulteta za turizam 

Bar 
4 dni 

6. Redni profesor ARRS bilaterala 

Fakulteta za 

politične, upravne in 

komunikacijske 

znanosti 

4 dni 

7. Asistent ARRS bilaterala 
Russian Academy 

of Sciences 
4 dni 

8. Asistent ARRS bilaterala 
Russian Academy 

of Sciences 
4 dni 

9. Redni profesor ARRS bilaterala 
Taras Shevchenko 

University 
4 dni 
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10. Redni profesor ARRS bilaterala 
Russian Academy 

of Sciences 
4 dni 

 

3.4 Analiza stanja in primeri dobre prakse 

Na področju znanstveno-raziskovalega dela ugotavljamo: 

- Uspešno izvajanje obstoječih projektov 

- Povečano prizadevanje za prijavljanje projektov, vendar s premalo 

sodelovanja, sinergij, medsebojne usklajenosti in timskega dela 

- Neuspešnost pri pridobivanju novih mednarodnih projektov v letu 2014 

- Relativna uspešnost pri pridobivanju bilateralnih mednarodnih projektov ARRS 

(pridobivanje na podlagi objektivno merljivih kriterijev) 

- Dobro vključevanje študentov tretje stopnje v raziskovalno delo, prisotno, 

vendar skromnejšo vključenost študentov prve in druge stopnje 

 

Kot primer dobre prakse velja izpostaviti izjemno visok delež vključevanja doktorskih 

študentov v projekte fakultete. Slednje je razvidno iz zgornje tabele. Pri tem velja še 

posebej izpostavili projekt, ki se je sicer v letu 2014 uspešno zaključil – projekt 

MMWD, kot projekt ki je vključeval večje število doktorskih študentov, dodatno pa 

velja izpostaviti tudi projekte 'Po kreativni poti do praktičnega znanja', ki so poskrbeli 

za večjo vključenost študentov prve in druge stopnje študija vseh izvajanih 

programov na FUDŠ.  

 

Fakulteta ima postavljen sistem vzpodbujanja mednarodne outgoing mobilnosti 

visokošolskih sodelavcev in učiteljev v Merilih za izvolitev v naziv. Vzpodbujanje pa ni 

postavljeno samo na deklarativni ravni ampak se na fakulteti trudimo omogočiti čim 

bolj ugodne pogoje za samo izvedbo mobilnosti - od prerazporeditve pedagoških 

obveznosti zaposlenim, do iskanja in omogočanja virov financiranje mobilnosti, kar je 

v letu 2014 potekalo preko sodelovanja sprojektnim koordinatorjem. Izkušnje iz 

preteklih let kažejo, da se tendenca po mobilnosti visokošolskih sodelavcev in 

učiteljev veča. Statistiko namreč skrbno spremljamo in samo mobilnost nameravamo 

v naslednjih letih še okrepiti in še bolj vzpodbujati, tudi z iskanjem dodatnih virov 

financiranja 
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3.5 Sklepi in ukrepi za izboljšanje kakovosti na tem področju v letu 2015 

Tabela 21: Ukrepi za izboljšanje 

Zap. 

št. 
Konkretna naloga Zadolženi Rok Realizirano 

1. Konsolidacija strukture inštitutov Dekan Junij 2015 DA 

2. 
Opredelitev postopkov 

prijavljanja projektov 

Prodekanja za 

raziskovalno 

dejavnost 

Junij 2015 DA 

3. 

Uveljavitev sistema stimulacije 

na podlagi raziskovalne 

uspešnosti 

Dekan 
December 

2015  

4. 
Opredelitev postopkov izvajanja 

projektov 

Prodekanja za 

raziskovalno 

dejavnost 

September 

2015 
 

5. 

Reorganizacija dekanata z 

oblikovanjem Projektne pisarne 

(namesto projektnega 

koordinatorja) 

Dekan Maj 2015 DA 

6. 

Organizacija usposabljanja 

zaposlenih na področju 

prijavljanj projekov (najmanj dve 

delavnici) 

Dekanat Junij 2015 DA 

7 

Večja angažiranost Komisije za 

znanstveno-raziskovalno delo na 

področju prijavljanja in 

spremljanja projektov 

Prodekanja za 

raziskovalno 

dejavnost 

Stalna 

naloga 
POTEKA 

8 

Oblikovanje načrta vključevanja 

študentov prve in druge stopnje 

v raziskovalno delo za študijsko 

leto 2015/16 (po projektih in po 

predmetih) 

Prodekanja za 

raziskovalno 

dejavnost 

 Oktober 

2015 
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4. PEDAGOŠKA KAKOVOST 

 

4.1 Prikaz in analiza doseganja letnih ciljev fakultete na tem področju glede na 

Strateški načrt 

V spodnji tabeli je pri večini postavk  plan enak realizaciji, saj smo strateški načrt za 

obdobje 2015 – 2020 pripravljali decembra 2014, ko smo že imeli relevantne podatke 

za študijsko odličnost za študijsko leto 2014/2015. 

 

Tabela 22: Prikaz strateške usmeritve - Odličnost študija 

Št. Strateški cilj Indikator Vir, način izračuna Enota 

Leto 

2014/ 

2015 

1. 

Povečanje 

zanimanja za 

program in 

vpis študentov 

- UDŠ (1. 

stopnja) 

Skupno število vseh vpisanih 

študentov (s statusom 

študenta) - UDŠ (vsi letniki, 

vse lokacije) 

* Po zadnjem vpisnem roku v 

tekočem študijskem letu 

Referat FUDŠ; Podatki 

v VIS - število vpisanih 

študentov 

Število 83 

2. 

Povečanje 

zanimanja za 

program in 

vpis študentov 

- SM (1. 

stopnja) 

Skupno število vseh vpisanih 

študentov (s statusom 

študenta) - SM (vsi letniki, 

vse lokacije) 

* Po zadnjem vpisnem roku v 

tekočem študijskem letu 

Referat FUDŠ; Podatki 

v VIS - število vpisanih 

študentov 

 

Število 

 

46 

3. 

Povečanje 

zanimanja za 

program in 

vpis študentov 

- PSP (1. 

stopnja) 

Skupno število vseh vpisanih 

študentov (s statusom 

študenta) - PSP (vsi letniki, 

vse lokacije) 

* Po zadnjem vpisnem roku v 

tekočem študijskem letu 

Referat FUDŠ; Podatki 

v VIS - število vpisanih 

študentov 

 

Število 

 

64 

4. 

Povečanje 

zanimanja za 

program in 

vpis študentov 

- MM (2. 

stopnja) 

Skupno število vseh vpisanih 

študentov (s statusom 

študenta) - MM (vsi letniki, 

vse lokacije) 

* Po zadnjem vpisnem roku v 

tekočem študijskem letu 

Referat FUDŠ; Podatki 

v VIS - število vpisanih 

študentov 

 

Število 

 

120 

5. 

Povečanje 

zanimanja za 

program in 

vpis študentov 

Skupno število vseh vpisanih 

študentov (s statusom 

študenta) - PSP (vsi letniki, 

Referat FUDŠ; Podatki 

v VIS - število vpisanih 

študentov 

 

Število 

 

24 
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- PSP (2. 

stopnja) 

vse lokacije) 

* Po zadnjem vpisnem roku v 

tekočem študijskem letu 

6. 

Povečanje 

zanimanja za 

program in 

vpis študentov 

na doktorski 

študij (3. 

stopnja) 

Skupno število vseh vpisanih 

študentov (s statusom 

študenta) - SOC (vsi letniki, 

vse lokacije) 

* Po zadnjem vpisnem roku v 

tekočem študijskem letu 

Referat FUDŠ; Podatki 

v VIS - število vpisanih 

študentov 

 

Število 
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7. 

Povečanje 

števila 

vpisanih 

študentov v 

prvem 

prijavnem roku 

(1. letnik) 

Delež vseh vpisanih 

študentov v 1. prijavnem roku 

* V oktobru za tekoče 

študijsko leto 

Referat FUDŠ; Delež 

vpisanih študentov na 

dan 1. vpisnega roka, 

glede na skupno 

število vpisanih 

študentov 

 

% 

 

22,5% 

8. 

Vstopna 

kakovost 

študentov s 

splošno 

maturo na 

dodiplomskih 

programih 

Povprečno število doseženih 

točk pri maturi za vpisane na 

univerzitetni program 1. 

stopnje 

* Ob 1. vpisnem roku za 

tekoče študijsko leto 

 

Referat FUDŠ; 

Povprečno skupno št. 

točk na maturi vpisanih 

študentov 

 

 

Št. 

točk 

 

 

14,3 

9. 

Vstopna 

kakovost 

študentov s 

poklicno 

maturo na VS 

dodiplomskih 

programih
 

Povprečno število doseženih 

točk pri poklicni maturi za 

vpisane na visokošolski 

program 1. stopnja 

* Ob 1. vpisnem roku za 

tekoče študijsko leto 

 

Referat FUDŠ; 

Povprečno skupno št. 

točk na poklicni maturi 

vpisanih študentov 

 

Št. 

točk 

 

15,19 

10. 

Učinkovitost 

dodiplomskeg

a študija 

 

Povprečno število let trajanja 

študija na 1. stopnji 

* Vsa leta študija od vpisa do 

uspešnega zaključka 

Referat FUDŠ; 

Povprečna doba (v 

letih) za dokončanje 

študija na študenta od 

vpisa do dokončanja 

obveznosti za 

zaključek študija 

Leta 4,2 

11. 

Vstopna 

kakovost 

študentov 

doktorskega  

študija 

Povprečna skupna ocena 

študenta ob vpisu na 

podiplomski študij (brez 

upoštevanja ocene zaključne 

naloge) 

* Na zadnji vpisni rok v 

oktobru za tekoče študijsko 

Referat FUDŠ; 

Povprečna ocena iz 

indeksa, glede na vse 

vpisane študente v 1. 

letnik 2. stopnje 

 

 

Ocena 

 

 

7,89 
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leto 

12. 

Učinkovitost 

magistrskega 

študija 

 

Povprečno število let trajanja 

študija za 2. stopnjo 

* Vsa leta študija od vpisa do 

uspešnega zagovora 

diplomske naloge 

Referat FUDŠ; 

Povprečna doba (v 

letih) za dokončanje 

študija na študenta, od 

vpisa do dokončanja 

obveznosti za 

zaključek študija 

(zagovor magistrske 

naloge) 

Leta 3,10 

13. 

Vstopna 

kakovost 

študentov 

doktorskega  

študija 

Povprečna skupna ocena 

študenta ob vpisu na 

podiplomski študij, 3. stopnja 

* Na zadnji vpisni rok v 

oktobru za tekoče študijsko 

leto 

Referat FUDŠ; 

Povprečna ocena iz 

indeksa, glede na vse 

vpisane študente v 1. 

letnik 3. stopnje 

Ocena 8,3 

14. 

Učinkovitost 

doktorskega 

študija 

 

Povprečno število let trajanja 

študija za 3. stopnjo 

* Vsa leta študija od vpisa do 

uspešnega zagovora 

doktorske disertacije 

Referat FUDŠ; 

Povprečna doba (v 

letih) za dokončanje 

študija na študenta od 

vpisa do dokončanja 

obveznosti za 

zaključek študija 

(zagovor doktorske 

disertacije) 

Leta 4,00 

15. 

Vključevanje 

študentov 

FUDŠ v 

mednarodne 

izmenjave 

Število študentov iz FUDŠ na 

izmenjavah  tujini 

* V tekočem študijskem letu 

Referat FUDŠ; Število 

študentov iz FUDŠ, ki 

so na izmenjavah v 

tekočem študijskem 

letu 

Število 2 

16. 

Privlačnost 

FUDŠ za tuje 

študente na 

izmenjavi 

Število tujih študentov na 

izmenjavi na FUDŠ 

* V tekočem študijskem letu 

Referat FUDŠ; Število 

študentov, ki so na 

FUDŠ preko programa 

izmenjave v tekočem 

študijskem letu 

Število 3 

17. 

Privlačnost 

FUDŠ za vpis 

tujih študentov 

Število tujih študentov, 

vpisanih na FUDŠ (na vseh 

stopnjah in programih 

skupaj) v tekočem študijskem 

letu 

* V tekočem študijskem letu 

Referat FUDŠ; Število 

tujih študentov, ki so 

na FUDŠ vključeni v 

pedagoški proces, 

izven programa 

Erasmus (na 1. 

stopnji) 

 

 

Število 

 

 

4 

18. 

 

Internacionaliz

acija 

Število tujih predavateljev 

vključenih v pedagoški 

proces na FUDŠ (vse stopnje 

Število tujih 

predavateljev v 

študijskem letu 

Število 12 
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pedagoškega 

osebja 

študija) 

* V tekočem študijskem letu 

19. 

Visoka stopnja 

zadovoljstva 

študentov z 

izvedbo 

pedagoškega 

procesa 

Povprečna vrednost 

zadovoljstva študentov s 

celotnim pedagoškim 

procesom (skupaj vsi 

predavatelji in asistenti) 

* V  študijskem letu 

2013/2014 

Študentske ankete; 

Povprečna ocena iz 

anket glede 

zadovoljstva študentov 

s študijem na FUDŠ 

1-5 4,4 

20. 

Visoka stopnja 

zadovoljstva 

študentov s 

splošno 

podobo 

fakultete
 

Povprečna vrednost 

zadovoljstva študentov s 

spološno podobo fakultete 

* V  študijskem letu 

2013/2014 

Študentske ankete; 

Povprečna ocena iz 

anket glede 

zadovoljstva študentov 

 

1-5 

 

4,1 

21. 

Visoka stopnja 

zadovoljstva 

študentov z 

delom referata 

in knjižnice 

Povprečna vrednost 

zadovoljstva študentov z 

delom referata in knjižnice 

* V  študijskem letu 

2013/2014 

Študentske ankete; 

Povprečna ocena iz 

anket glede 

zadovoljstva študentov 

1-5 4,1 

 

Zadnje tri vrstice prikazujejo strateške usmeritve glede zadovoljstva študentov, kjer 

lahko vidimo, da je v vseh treh primerih realizacija višja od plana, ki smo ga 

načrtovali v strateškem načrtu za obdobje 2009-2014. 

4.2 Analiza vpisa v študijsko leto 2014/15  

V študijskem letu 2014/2015 je fakulteta že osmo leto zapored vpisovala v študijske 

programe, oblikovane v skladu z Bolonjsko deklaracijo. Programi, ki jih je v 

študijskem letu 2014/2015 izvajala FUDŠ, so: 

- dodiplomski univerzitetni študijski program Uporabne družbene študije, 

- dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Socialni menedžment 

- dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Psihosocialna pomoč 

- podiplomski magistrski študijski program Psihosocialna pomoč 

- podiplomski magistrski študijski program Medkulturni menedžment in 

- podiplomski doktorski študijski program Sociologija. 

Fakulteta je ponudila tudi podiplomski magistrski študijski program Socialni 

menedžment, a na ta program ni bilo vpisanih študentov. Programa Uporabne 
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družbene študije (UN) in Medkulturni menedžment (MAG) se izvajata v redni in 

izredni obliki, ostali programi pa samo v izredni obliki. Dodiplomski študijski programi 

trajajo tri leta in obsegajo 180 kreditnih točk, podiplomski magistrski študijski 

programi trajajo dve leti in obsegajo 120 kreditnih točk, podiplomski doktorski 

študijski program traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk. 

 

V študijskem letu 2014/2015smo na fakulteto vpisali skupno 374 študentov. 

Dodiplomski univerzitetni študijski program Uporabne družbene študije obiskuje 83 

študentov, visokošolski strokovni študijski program Psihosocialna pomoč 64 in 

Socialni menedžment 46 izrednih študentov. Podiplomski magistrski študijski 

program Medkulturni menedžment obiskuje 120 študentov, Psihosocialno pomoč 

(MAG) pa 24 študentov. Podiplomski doktorski študijski program Sociologija obiskuje 

37 študentov. Na fakulteti smo zadovoljni s številom vpisanih na programe, ki se 

izvajajo samo v izredni obliki, še povečali pa bi radi vpis na dodiplomski redni 

program Uporabne družbene študije. 

 

Tabela 23: Prikaz razpisanih mest po lokacijah, načinu in številu vpisa 

Program 

Število 

razpisanih 

mest 

Število prvič 

vpisanih 

študentov 

Lokacija Status 

Socialni menedžment, 1. letnik 
40 7 Nova Gorica izredni 

15 6 Ljubljana izredni 

Socialni menedžment, 2. letnik 
10 2 Nova Gorica izredni 

10 3 Ljubljana izredni 

Socialni menedžment, 3. letnik 
10 0 Nova Gorica izredni 

10 0 Ljubljana izredni 

Psihosocialna pomoč (VS),     

1. letnik 
80 

17 
Nova Gorica izredni 

Psihosocialna pomoč (VS),  

2. letnik 
20 

2 
Nova Gorica izredni 

Psihosocialna pomoč (VS),        

3. letnik 
20 

0 
Nova Gorica izredni 
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Uporabne družbene študije, 

1. letnik 

56 30 Nova Gorica redni 

20 1 Nova Gorica izredni 

20 0 Ljubljana izredni 

Uporabne družbene študije,  

2. letnik 

10 0 Nova Gorica izredni 

* 4 Nova Gorica redni 

10 0 Ljubljana izredni 

Uporabne družbene študije,  

3. letnik 

10 0 Nova Gorica izredni 

* 3 Nova Gorica redni 

10 
0 

Ljubljana izredni 

Medkulturni menedžment,       

1. letnik 

70 44 Nova Gorica redni 

35 0 Nova Gorica izredni 

35 0 Ljubljana izredni 

50 0 Novo mesto izredni 

Medkulturni menedžment,       

2. letnik 

* 0 Nova Gorica redni 

30 0 Nova Gorica izredni 

30 0 Ljubljana izredni 

30 0 Novo mesto izredni 

Socialni menedžment (MAG), 

1.letnik 

15 0 Nova Gorica izredni 

15 0 Ljubljana izredni 

15 0 Novo mesto izredni 

Psihosocialna pomoč (MAG), 

1. letnik 
60 

6 
Nova Gorica izredni 

Psihosocialna pomoč (MAG) 

2. letnik 
30 

2 
Nova Gorica izredni 

Sociologija, 1. letnik 15 13 Nova Gorica izredni 

Sociologija, 2. letnik 10 2 Nova Gorica izredni 

Sociologija, 3. letnik 5 0 Nova Gorica izredni 

*število rednih mest je omejeno s številom vpisanih v prvi letnik 
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4.3 Ustreznost služb za podporo pedagoškemu procesu 

V letu 2014 smo na podlagi podatkov za študijsko leto 2013/2014 izvedli analizo 

zadovoljstva študentov s službami za podporo študijskega procesa.  

Anketiranci so v povprečju najvišje ocenili trditev, da je administrativno osebje vljudno 

do študentov (M = 4,5), da so predavanja in druge storitve izvedene v obljubljenem 

času (M = 4,2), da zaposleni delujejo v skladu z interesi študentov (M = 4,2) ter da se 

študenti lahko zanesejo na pomoč zaposlenih pri reševanju svojih problemov (M = 

4,2). Najslabše pa so v povprečju ocenili trditev, da so obljubljene storitve takoj 

izvedene (M = 3,9). Kljub temu pa lahko rečemo, da so študenti s službami za 

podporo pedagoškemu procesu zadovoljni. Tudi na splošno so s kakovostjo storitev 

fakultete zadovoljni (M = 3,9) (Priloga, Tabela 1). 

 

4.4 Delovanje Kariernega centra, tutorskega sistema in alumni kluba 

Karierni center 

Karierni center FUDŠ študentom in diplomantom nudi celostno podporo na njihovi 

študijski in karierni poti ter pri vseživljenjskem učenju. V letu 2014 smo v okviru 

Kariernega centra organizirali različne dogodke s katerimi smo hoteli dvigniti 

aktivnost študentov pri dodatnem izobraževanju, jim predstaviti poslovne priložnosti 

izven javnega sektorja ter jih povezati s svetom podjetništva, gospodarstva in 

nevladnimi organizacijami. Poleg tega pa smo študentom redno nudili individualno 

svetovanje pri izbiri študija, iskanju zaposlitve, pri pripravi življenjepisa, spodbujali 

študente za vključevanje v Tutorski sistem FUDŠ ter jih obveščali o različnih 

dogodkih in o prostih delovnih mestih. 

 

V prvi polovici leta 2014 so se aktivnosti kariernega centra odvijale predvsem v 

sodelovanju s kariernim centrom VIRS Primorske. Sodelovanje je obsegalo sklop 

predavanj na temo kariere, zaposlovanja, ter osebnostne rasti. V sodelovanju z VIRS 

smo študentom ponujali tudi brezplačno individualno svetovanje.  

 

V drugi polovici leta, oktobra 2014 je Karierni center FUDŠ organiziral »Uvodni teden 

FUDŠ« v okviru katerega je bila organizirana delavnica »Duševno zdravje na 

delovnem mestu« ter usposabljanje za akademski kader s področja visokošolske 

didaktike. Septembra 2014 smo organizirali delavnico o zaposljivosti diplomanta 
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psihosocialne pomoči katere namen je bil potencialnim delodajalcem predstaviti 

kompetence diplomanta psihosocialne pomoči. Leto 2014 smo zaključili z izvedbo 

delavnice o mediaciji.  

 

Tutorstvo 

V letu 2014 je bila koordinatorka tutorstva asist. Alina Zubkovych. Tutorji se 

imenujejo vsako leto za obdobje enega leta. 

Na fakulteti imamo dva predmetna tutorja študenta v Novi Gorici in v Ljubljani za 

predmet Statistika 1; enega tutorja študenta za študijski program Psihosocialno 

pomoč v Ljubljani; enega tutorja študenta za študijski program Uporabne družbene 

študije v Ljubljani;  enega tutorja študenta za študijski program Uporabne družbene 

študije v Novem mestu, enega tutorja študenta za študijski program Uporabne 

družbene študije v Ljubljani in za Socialni menedžment v Novi Gorici. 

Imamo tudi dva tutorja za tuje študente in sicer v Ljubljani in v Novi Gorici.  

Naloge učitelja tutorja so v letu 2014/15 opravljala dva asistenta na 1.stopnji  in štiri 

visokošolskih učiteljev na  2. stopnji. 

Učitelj tutor je izvedel srečanje s skupino študentov, ki mu je bila dodel jena v prvem 

semestru in vsebino pogovora zabeležil v zapisnik. V drugem semestru je večinoma 

tutorjev sporočilo, da se povabljeni študenti niso udeležili tutorskega srečanja. 

Srečanje sta izvedla predmetna tutorja za predmet Statistika 1.  

Študenti so v pogovoru z tutorji študenti izrazili dodatna vprašanja v povezavi z 

urnikom, sicer pa posebnih nejasnosti niso navajali.  

 

Alumni klub 

19.6.2014 se je  konstituiral Alumni klub FUDŠ za mandatno obdobje 2014-2016 v 

naslednji sestavi: predsednica Alumni kluba: doc. dr. Lea Prijon; Svet Alumni kluba: 

Bernard Malinič, Tamara Besednjak Valič tertajnik: Andreja Slejko Rojc 

Redni člani pristopijo k Alumni klubu FUDŠ na podlagi izpolnjene in podpisane 

pristopne izjave. V letu 2014 nam je uspelo pridobiti 14 članov alumni kluba. 

Alumni klub FUDŠ je v letu 2014 v okviru Informativnega dne FUDŠ organiziral 

okroglo mizo z naslovom »Diplomanti FUDŠ se predstavijo«. Namen dogodka je bil 

predstavitev  študijskih programov, tako študentom nižjih stopenj kot tudi kandidatom 

za vpis. Diplomanti so predstavili svoje razloge za vpis  na FUDŠ  ter svoje izkušnje s 

študijem. 
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Tabela 24: Dogodki v okviru kariernega centra, tutorskega sistema in alumni kluba 

Zap. 

Št. 
Naslov dogodka 

Kdo je organizator 

alumni, karierni, 

tutorstvo 

Kdo se ga je 

udeležil 

1. 

Uvodni teden FUDŠ (delavnica 

o duševnem zdravju na 

delovnem mestu ter 

usposabljanje s področja 

visokošolske didaktike 

Karierni center 

Akademski kader 

in strokovni 

sodelavci na 

FUDŠ 

2. 

Delavnica o zaposljivosti 

diplomanta psihosocialne 

pomoči na lokaciji v NG 

Karierni center 

Študenti, 

kandidati za študij 

in delodajalci 

3. 

Delavnica o zaposljivosti 

diplomanta psihosocialne 

pomoči na lokaciji v LJ 

Karierni center 

Študenti, 

kandidati za študij 

in delodajalci 

4. Delavnica o mediaciji Karierni center 

Študenti in 

zaposleni na 

FUDŠ 

5. 
Okrogla miza z naslovom 

»Diplomant FUDŠ se predstavi« 
Alumni klub FUDŠ 

Študenti, 

kandidati za študij 

6. Dve tutorski srečanji Tutorski sistem FUDŠ Študenti 

 

4.5 Oddelek za uporabne družbene študije 

Prva seja Oddelka za uporabne družbene študije (ki se je v 2014 imenoval Šola za 

uporabne družbene študije, v oddelek je bil preimenovan l.2015) je potekala 19. 

novembra 2014. Uvodoma so bile dogovorjene podrobnosti glede vsebinskih področij 

in načina delovanja Oddelka. Prva seja se je nadaljevanja z diskusijo glede dveh 

pomembnejših tematik. Udeleženci so se strinjali s pobudo o uvedbi "socialnega 

podjetništva" v učne načrte, predvsem na podiplomski ravni. Nato pa je sledila 

razprava o predmetnikih in prenovljenih učnih načrtih na dodiplomski ravni. 
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Druga seja Oddelka pa je potekala 26. marca 2015. Tokrat so prisotni razpravljali o 

morebitnih problemih pri izvajanju študijskih programov FUDŠ, kadrovskem načrtu in 

izbirnih predmetih ter prenovi magistrskih programov FUDŠ. Prisotni niso izrazili 

nobenih posebnosti glede izvajanja študijskih programov FUDŠ. Udeleženci so se 

torej strinjali, da če v študijskem letu 2015/2016 v Novem mestu ne bo vpisanih 

študentov oz. jih bo malo, se bo program v Novem Mestu postopoma ukinil, medtem 

ko program v Ljubljani ostaja.  

 

Analiza učnih izidov in prehodnost v okviru Oddelka za uporabne družbene 

študije 

Oddelek za uporabne družbene študije skrbi za izvajanje študijskih programov prve in 

druge stopnje na področju uporabnih družbenih študij, medkulturnega in socialnega 

menedžmenta. 

 Število študentov v oddelku za uporabne družbene študije v študijskem letu 

2014/15: 249 

 Prehodnost iz 2013/14 v 2014/15: študijski program Uporabne družbene 

študije je 46%; študijski program Socialni menedžment (vs) je 69,00% in na 

študijskem programu Medkulturni menedžment je 70,00% 

 Povprečna ocena v študijskem letu 2013/14: 7,98 

 Pri doseganju učnih izidov, kot so opredeljeni z učnimi načrti, ni bilo zaznanih 

težav oz. posebnosti.  

 

Analiza kompetenc in zaposljivosti diplomantov 

Anketa med diplomanti se izvajala vsake dve leti, pri čemer je bila zadnja anketa 

izvedena v letu 2014 in se nanaša na študijsko leto 2013/2014. Naslednja analizabo 

izvedena v letu 2016. 

 

4.6 Oddelek za psihoterapijo 

Oddelek za psihoterapijo (ki se je v 2014 imenoval Šola za psihoterapijo, v oddelek je 

bil preimenovan l.2015) je v letu 2014 deloval v skladu s svojim načrtom. Predavanja 

in ostale študijske obveznosti so bile opravljene korektno, komunikacija med člani je 

bila dobra. V letu 2014 smo naredili korak naprej s prepoznavnostjo programa v ožji 

in širši okolici (družboslovni večeri na temo psihoterapije v praksi, delavnice za 
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potencialne delodajalce (izvedena na dveh lokacijah, v NG in v LJ). Vzpostavili smo 

stik s profesorji in dijaki na srednjih šolah, kar je za nas pomembno, saj je to 

potencialni krog naših novih študentov in študentk. 

V letu 2014 so študentje programa Psihosocialna pomoč samoiniciativno in ob 

pomoči fakultete ustanovili Združenje za psihosocialno svetovanje in psihoterapijo 

Slovenije. 

 

Analiza učnih izidov in prehodnost v okviru oddelka za Psihoterapijo 

Oddelek za psihoterapijo skrbi za izvajanje študijskih programov prve in druge 

stopnje na področju psihosocialne pomoči. Visokošolski ter magistrski študijski 

program Psihosocialne pomoči sta se prvič začela izvajati v študijskem letu 

2012/2013. 

 Število študentov v oddelku za psihoterapijo v študijskem letu 2014/15: 88 

 Prehodnost iz 2013/14 v 2014/15: na dodiplomskem študijskem programu 

Psihosocialna pomoč je 82,00%; na podiplomskem študijskem programu 

Psihosocialna pomoč je 72,00% 

 Povprečna ocena v študijskem letu 2013/14: 8,29 

 Pri doseganju učnih izidov, kot so opredeljeni z učnimi načrti, ni bilo zaznanih 

težav oz. posebnosti. 

 

Analiza kompetenc in zaposljivosti diplomantov 

Anketa med diplomanti se izvajala vsake dve leti, pri čemer je bila zadnja anketa 

izvedena v letu 2014 in se nanaša na študijsko leto 2013/2014. Naslednja analiza bo 

izvedena v letu 2016. 

 

4.7 Doktorski oddelek 

V okviru delovanja doktorskega oddelka (ki se je v 2014 imenoval Doktorska šola, v 

oddelek je bil preimenovan l.2015) smo govorili o poteku doktorskih predavanj, 

načinu izvedbe ter o primernih domačih in tujih profesorjih, ki sodeljujejo pri izvedbi 

predavanj. V okviru slednjega je bil pripravljen kadrovski načrt za leto 2015/2016.  

Dogovorili smo se tudi o poteku seminarja za dispozicijo in disertacijo. V okviru šole 

se izvaja tudi doktorski seminar, ki je namenjen predstavitvi dela doktorskih 
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kandidatov in usmeritvi pri nadaljnem raziskovanju. Seminar poteka pod vodstvom 

prof. Nikolaia Genova, v letu 2014 je bilo izvedenih skupno 9 seminarjev. Z namenom 

izboljšati kvaliteto študija so organizirane tudi konzultacije in pa tutorstvo. 

Konzultacije izvaja prof. Matevž Tomšič, tutorstvo pa docentka Tea Golob. Doktorska 

šola je soorganizirala tudi zimski tabor. 

 

Analiza učnih izidov in prehodnost v okviru šole 

Doktorska šola – šola za napredne družbene študije skrbi za izvajanje doktorskega 

študijskega programa Sociologija. 

 

 Število študentov v doktorski šoli v študijskem letu 2014/15: 37 

 Prehodnost iz 2013/14 v 2014/15:  na študijski programu Sociologija je 68,20% 

 Povprečna ocena v študijskem letu 2013/14: 8,85 

 Pri doseganju učnih izidov, kot so opredeljeni z učnimi načrti, ni bilo zaznanih 

težav oz. posebnosti. 

 

Analiza kompetenc in zaposljivosti diplomantov 

Anketa med diplomanti se izvajala vsake dve leti, pri čemer je bila zadnja anketa 

izvedena v letu 2014 in se nanaša na študijsko leto 2013/2014. Naslednja analiza bo 

izvedena v letu 2016. 

 

4.8 Primerjalna analiza napredovanja študentov med študijskimi programi 

Prehodnost študentov (iz študijskega leta 2012/13 v 2013/14) je na dodiplomskem 

študiju pri programu Socialni menedžment 58,8-%. Program Uporabne družbene 

študije ima prehodnost med letniki precej nizko (natančneje 34,1 %), takemu 

rezultatu pripisujemo dejstvo, da se v zadnjem času znatno študentov odloči za študij 

pa ga potem opusti ali letnika ne izdela. Na magistrskem programu Medkulturni 

menedžment je prehodnost 53,6-%, kar je višje kot leto prej. Prehodnost na 

podiplomskem doktorskem programu je 55,5-%, najvišjo prehodnost beležimo na 

dodiplomskem programu Psihosocialna pomoč, saj je kar 72,7-%, na magistrskem 

študiju Psihosocialna pomoč pa je 57,1-%.Takemu rezultatu pripisuje dejstvo, da je 

študij relativno drag in ima zato študent tudi večjo motivacijo. 
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Prehodnost (iz študijskega leta 2013/2014 v 2014/2015) se je v primerjali s preteklim 

študijskim letom povečala na vseh dodiplomskih študijskih programih in sicer znaša 

pri programu Socialni menedžment 69,00%, na programu Uporabne družbene študije 

46,50% ter na programu Psihosocialna pomoč 82,00%. 

 

Prav tako je se prehodnost povečala na študijskem programu Medkulturni 

menedžment, ki znaša 70,00 ter na študijskem programu Sociologija, ki znaša 

68,20%. 

Prehodnost se je zmanjšala samo na magistrskem študijskem programu 

Psihosocialna pomoč in sicer na 72,00%. 

 

4.9 Ustreznost učnih virov in kadrovska struktura 

Knjižnica FUDŠ je že od leta 2008 vključena v sistem Cobiss.  Vključena je v 

segment COBISS3/Izposoja in ima dostop do podatkovnih zbirk (Web of Science, 

Proquest, SpringerLink). Od meseca septembra 2009 dalje knjižnica kot polnopravna 

članica sistema COBISS aktivno sodeluje pri katalogizaciji - kreiranju novih zapisov v 

vzajemni bazi COBIB. Od leta 2010 dalje pa aktivno vodi in skrbi za bibliografijo 

raziskovalcev.  

Fakulteta preko knjižnice skrbi tudi za informacijsko pismenost študentov, saj vsako 

leto izvede predstavitev knjižnice in predavanje o iskanju po informacijskih virih, ki 

pripomorejo ne samo k večji informacijski pismenosti študentov, temveč tudi k večji 

obiskanosti knjižnice ter uporabi storitev, ki jih knjižnica nudi svojim uporabnikom. To 

se odraža tudi na povečanju števila uporabnikov in aktivnih uporabnikov. 

 

V nadaljevanju podajamo splošni pregled učnih in informacijskih virov fakultete za 

splošne potrebe študentov in akademskega osebja. 

 

Tabela 25: Pregled gradiva  

Gradivo 

Št. 

inventarnih 

enot 

Št. 

naslovov 

Zbirka knjižnega gradiva na dan 31.12.2014 11.332 4.498 

Prirast knjižničnega gradiva 106 63 
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Odpis knjižničnega gradiva 385 321 

Elektronski viri 

(ProQuest, SpringerLink, Web of Science, SCOPUS) 
/ 13.661 

 

Tabela 26: Medknjižnična izposoja 

 

Pasiva-izposojeno 

v letu 2014 

Aktiva-posojeno 

v letu 2014 

Medknjižnična izposoja 11 13 

 

Tabela 27: Pregled uporabnikov 

Uporabniki 
Leto 

2014 
Opomba 

Izposoja gradiva na dom 2272 Število izposojenih enot 

Število vpogledov v 

vsebinske enote pri 

elektronskih virih (prevzem) 

896 / 

Število aktivnih uporabnikov 

knjižnice 
457 

od tega 83,58% študentov, 

16,42% ostali uporabniki 

Usposabljanje uporabnikov v 

urah 
9 

vključeno individualno delo z 

uporabniki, kot skupinsko 

usposabljanje 

Število prireditev za 

obiskovalce knjižnice 
1 8. Goriški dnevi knjige 

 

Kadrovska struktura 

Iz spodnjih tabel je razvidna kadrovska struktura pedagoških in znanstvenih 

sodelavcev na dan 31. 12.2014. 
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Tabela 28: Kadrovska struktura pedagoških sodelavcev na dan 31.12.2014 

Naziv 
Št. oseb v rednem 

delovnem razmerju 

Št. oseb v drugem 

pogodbenem 

razmerju 

Skupaj 

Redni profesor 0 10 10 

Izredni profesor 0 10 10 

Docent 1 14 15 

Asistent 0 18 18 

Višji predavatelj 1 3 4 

Skupaj 2 55 57 

 

Tabela 29: Kadrovska struktura znanstvenih sodelavcev na dan 31.12.2014 

Naziv 
Št. oseb v rednem 

delovnem razmerju 

Št. oseb v drugem 

pogodbenem 

razmerju 

Skupaj 

Znanstveni svetnik 4 0 4 

Višji znanstveni 

sodelavec 
0 0 0 

Znanstveni 

sodelavec 
0 0 0 

Raziskovalni 

sodelavec 
2 0 2 

Raziskovalec 1 0 1 

Mladi raziskovalec 6 0 6 
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Skupaj 13 0 13 

 

Vsi visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci, ki so redno zaposleni na FUDŠ, se 

ukvarjajo tudi z znanstveno-raziskovalnim in strokovnim delom, ki ga spremljamo 

prek baze Sicris. Prav tako se vsi zaposleni v raziskovalni dejavnosti ukvarjajo tudi s 

pedagoškim procesom. Za nemoten potek ostalih dejavnosti fakultete ter opravljanje 

strokovnih nalog v Dekanatu fakultete skrbi skupno 7 redno zaposlenih strokovnih 

delavcev, v obsegu 6,5 FTE. Prikazana kadrovska struktura se skozi leta bistveno ne 

spreminja in ostaja stabilna.  

Ustreznost postopkov za izvolitve v nazive 

Tabela 30: Pregled izvolitev v letu 2014  

Naziv 

Realizirano število izvolitev 

v naziv v letu 2014 

Po starih merilih Po novih merilih 

Redni profesor 1 0 

Izredni profesor 0 0 

Docent 1 0 

Asistent 0 4 

Predavatelj 0 1 

Višji predavatelj 1 1 

 

Glede na svoje strateške usmeritvein ob upoštevanju standardov NAKVIS, je Senat 

FUDŠ 16. 6. 2011 sprejel Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, 

znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev. Veljavna merila so dostopna prek 

spletne strani FUDŠ pod rubriko pravni viri: http://www.fuds.si/sl/pravilniki-merila-0.  

Dosedanje primerjave kažejo, da so merila za izvolitve v nazive na FUDŠ postavljena 

bistveno višje od minimalnih standardov NAKVIS, kot tudi višje od meril, ki jih 

uporablja Univerza v Ljubljani kot najstarejša in največja slovenska univerza.  

http://www.fuds.si/sl/pravilniki-merila-0
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4.10 Dosežena internacionalizacija vključno z mednarodno mobilnostjo 

Tabela 31: Število incoming predavateljev ter outgoing  predavateljev, ki so predavali 

Zap. 

št. 
Predavatelj 

Naslov 

predavanja 

V okviru katere 

šole je predaval 
Semester 

1. Luca Brusati 

A glimpse into 

the black box: 

how policy 

decisions are 

really taken 

Doktorska šola 

Letni 

semester 

2013/14 

2. Antonio Chiesi 

Social capital 

and network 

analysis 

Doktorska šola 

Zimski 

semester 

2014/15 

3. Gyorgy Lengyel 
European elite 

studies 
Doktorska šola 

Letni 

semester 

2013/14 

4. Gyorgy Lengyel 
Sociology of 

entrepreneurship 
Doktorska šola 

Zimski 

semester 

2014/15 

5. Andras Bozoki 
Social and 

political change 
Doktorska šola 

Letni 

semester 

2013/14 

6. Ladislav Cabada 

Niche parties in 

East-Central 

Europe 

Doktorska šola 

Letni 

semester 

2013/2014 

 

Tabela 32: Mednarodna mobilnost študentov za leto 2014 

Tip mobilnosti Država mobilnosti Gostujoča fakulteta Semester 

Outgoing Češka 
Metropolitan University 

Praha 
Drugi 

Outgoing Madžarska 
Central European 

University, Budimpešta 
Drugi 

Incoming Turčija Isik University, Istanbul Drugi 
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Incoming Češka 
West Bohemia University, 

Plzen 
Prvi 

 

4.11 Potencialni kandidati za vpis na programe FUDŠ 

Informacije o zanimanju kandidatov za študij spremljamo na FUDŠ predvsem na 

naslednje načine: 

1. Prek udeležbe na informativnih dnevih 

2. Prek elektronske pošte, poslane na fakulteto, s strani zainteresiranih kandidatov 

3. Prek pogovorov kandidatov prek telefona ali osebno s pristojnimi strokovnimi 

sodelavkami in z drugimi sodelavci in sodelavkami fakultete 

 

Informativni dnevi so bili v letu 2014 organizirani večkrat, in sicer dne 14.2. in 

15.2.2015, kjer je bil poudarek bolj na dodiplomskih programih ter 23.5. in in 

5.9.2015, kjer so bili predstavljeni vsi študijski programi in ostale aktivnosti fakultete. 

Informativni dnevi so istočasno potekali v Novi Gorici, Ljubljani in Novem mestu. Na 

informativnih dnevih so bili prisotni dekan, prodekanja za študentske in študijske 

zadeve, vodja referata, posamezni visokošolski učitelji in sodelavciter predstavniki 

študentov. Udeleženci informativnih dni oddajo obrazce z osnovnimi podatki, ki nam 

omogočijo spremljanje, kateri profili se potencialno zanimajo za posamezne 

programe in koliko jih je na dani lokaciji ob določenih terminih. Rezultate analiziramo 

in uporabljamo pri načrtovanju informativnih dni ter določanju vpisnih mest na 

posameznih lokacijah.  

Graf 1: Zanimanje za študij na informativnih dnevih 
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Graf ponazarja zanimanje za študij na informativnih dnevih po študijskih programih. 

Največ zanimanja smo izmerili za visokošolski strokovni program Psihosocialna 

pomoč, najmanj zanimanja smo zabeležili za magistrski program Socialni 

menedžment (SM (mag in vs) ter za študijski program Uporabne družbene študije. 

Magistrskega študijskega programa Socialni menedžment zaradi nezanimanja v 

študijskem letu 2014/15 nismo izvajali, na ostalih dveh programih pa si tudi v 

prihodnje želimo več zanimanja in več vpisanih študentov. 

Zanimanje, ki se izraža prek elektronske pošte, je ustrezno evidentirano, tako da 

omogoča analize in uporabo. Pogovori za zdaj niso beleženi  v smislu podrobnejše 

vsebine, se pa spremlja njihova pogostost. Na podlagi analiz prispele elektronske 

pošte ter telefonskih in drugih klicev s strani kandidatov uporabljamo zbrani material 

predvsem za izbiro časa in načinov seznanjanja javnosti z našimi študijskimi 

programi.  

Graf 2: Zanimanje za študij preko elektronske pošte 

 

Graf prikazuje odstotek zanimanja za študijske programe preko elektronske pošte. 

Največ zanimanja beležimo pri študijskem programi Psihosocialna pomoč. Te 

rezultate pripisujemo dejstvu, da se program relativno nov in atraktiven program. 

 

4.12 Analiza stanja na tem področju, primeri dobrih praks 

V zvezi z obtoječim stanjem ugotavljamo predvsem: 

- kot pomembna se izkazuje večja aktivnost oddelkov (nekdanje šole) pri 

usmerjanju pedagoškega procesa 

- potrebna je izrazita skrb za ustrezno visokega standarde izvajanja 

pedagoškega procesa 
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- na posameznih programih je vpis preskromen, kar postavlja zahteve po bolj 

sistematičnem trženju 

- Oddelek za psihoterapijo se je sicer okrepil, vendar je še vedno kadrovsko 

šibek glede na zahteve in v primerjavi z drugima dvema oddelkoma 

- Bolj je treba izkoristiti možnosti, ki se odpirajo na področju psihosocialne 

pomoči in psihoterapije 

- Študijski programi zahtevajo prenovo in dodatno prilagoditve 

- Sistem mobilnosti študentov in osebja se je konsolidiral 

 

Dobro prakso je mogoče zaznati v visoki stopnji internacionaliziranosti, h kateri silijo 

tako habilitacijska merila, kot tudi organizacija doktorskega študija s tujimi 

predavatelji in tujimi študenti.  

4.13 Sklepi in naloge za izboljšanje kakovosti na tem področju 

Tabela 33: Pregled ukrepov 

Zap. 

št. 
Naloga Zadolženi Rok Realizirano 

1. 
Prenova dodiplomskih 

študijskih programov 
Dekan Junij 2015  

2. 
Izpopolnitev študentske 

ankete za samoevalvacijo 

Komisija za 

kakovost in 

evalvacijo 

Julij 2015  

3. 
Sistematičen pristop k 

trženju študijskih programov 

Koordinator 

za stike z 

javnostmi 

Junij 2015 DA 

4. 
Skrb za enotne in striktne 

ocenjevalne standarde 
Prodekanja 

Stalna 

naloga 
 

5. 
Sistematično preprečevanje 

plagiatorstva med študenti 
prodekanja 

Stalna 

naloga 
 

6. Širitev Erasmus omrežja 

Vodja 

projektne 

pisarne 

Stalna 

naloga 
 

7. 
Izvajanje programa PSP le v 

NG 

Vodja 

oddelka 

Oktober 

2015 
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8. 
Zaposlitev asistenta na 

programu PSP 

Vodja 

oddelka, 

dekan 

Oktober 

2015 
 

9. 
Večanje števila ur prakse na 

programu PSP 

Vodja 

oddelka 

Oktober 

2015 
 

10. 
Izvajanje Psihoterapevtske 

propedevtike 

Vodja 

oddelka, 

referat 

Oktober 

2015 
 

11. 

Uvedba certifikata o 

opravljenih izpitih izbranega 

psihoterapevtskega pristopa 

Vodja 

oddelka 

avgust 

2015 
 

 

5. SODELOVANJE Z OKOLJEM 

 

5.1 Prikaz in analiza doseganja letnih ciljev fakultete na tem področju glede na 

Strateški načrt 

Tabela 34: Strateška usmeritev – Sodelovanje z okoljem in družbena odgovornost 

STRATEŠKA USMERITEV 7: 
Sodelovanje z družbenim okoljem in družbena odgovornost 

 
 

ZAP. 
ŠT. 

STRATEŠKI CILJI 

 
Enota Plan/realizacija 2010 2011 2012 2013 

 
2014 

1.  

Število predstavitev 
rezultatov raziskav 

širši javnosti 

Število 

Plan 10 10 12 12 12 

 
Realizacija 

12 14 10 10 
11 

2.  

Število poljudno 
znanstvenih 

dogodkov fakultete 
 

Število 

 
Plan 

8 10 10 10 10 

 
Realizacija 

7 7 5 7 8 

3.  

Donacije 
(število ur 

brezplačnega 
izobraževanja) 

število ur 

 
Plan 

8 12 60 60 60 

 
Realizacija 

/* 82 166 62 62 

4.  

Strošek porabe 
energije na 

študenta 

EUR/Štude
nta 

Plan / / 45 35 35 

Realizacija /* 44,1 39,3 18,5 18,5 

* Ni podatka 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da smo na področju načrtovanih predstavitev raziskav 

javnosti v letu 2014 malenkost pod predvideno realizacijo, kar botruje, manjšemu 
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obsegu izvajanih projektov, ki bi vključevali potrebo po predstavitvi konkretnih 

raziskovalnih rezultatov. Dodatno smo pod načrtovanji v obsegu izvedenih poljudno-

znanstvenih dogodkov namenjeno širši javnosti. Načrte presegamo oziroma jih 

uspešno realiziramo pri zadnjih dveh postavkah.  

 

5.2. Dostopnost in javnost informacij 

Fakulteta ima sprejet Katalog informacij javnega značaja, ki je objavljen na spletni 

strani pod rubriko »o nas«. Vse informacije, pravni akti so dostopni na spletni strani 

fakultete pod zavihkom pravni viri in v Visokošolskem informacijskem sistemu (VIS).  

Odločitve vodstva na področju kakovosti in razvoja fakultete so razvidne iz zapisnikov 

Senata, Upravnega odbora in Akademskega zbora, ki se objavljajo v okviru 

fakultetnega visokošolskega informacijskega sistema (VIS). Prav tako so v VIS-u 

dostopni tudi vsi zapisniki Komisij za študijske in študentske zadeve ter Komisije za 

znanstveno in raziskovalno delo. 

Vse informacije o izvajanju študijskih programov se sproti objavljajo na javno 

dostopni spletni strani. Tisti vidiki, ki so izrecno namenjeni študentom in sodelavcem 

FUDŠ, se objavljajo v okviru spletnega informacijskega sistema (VIS-spletni referat).  

Splošne informacije o dosežkih visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

drugih zaposlenih so razvidne iz njihovih biografskih in bibliografskih podatkov, ki so 

sproti aktualizirani. 

 

5.3 Sodelovanje z znanstvenoraziskovalnimi institucijami 

Tabela 35: Sodelovanje z institucijami 

Zap. 

Št. 
Institucija Sodelovanje na področju 

Kateri inštitut je 

vključen v 

sodelovanje 

1. 

China Three Gorges 

University 

 

Podpora pri izmenjavi 

študentov in zaposlenih, 

podpora pri organizaciji 

mednarodnih dogodkov 

Inštitut za globalni 

in regionalni razvoj 

2. 
University of Applied 

Sciences TECHNIKUM 

Podpora pri izmenjavi 

študentov in zaposlenih, 

Inštitut za globalni 

in regionalni razvoj 
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Vienna 

 

podpora pri organizaciji 

mednarodnih dogodkov 

3. 
University of West 

Bohemia, Plzen 

Za potrebe aktivnosti znotraj 

programa Erasmus+ 

Koordinator 

projektov 

4. 
University of Presov, 

Presov 

Za potrebe aktivnosti znotraj 

programa Erasmus+ 

Koordinator 

projektov 

5. 
University of SS. Cyril 

and Methodius, Trnava 

Za potrebe aktivnosti znotraj 

programa Erasmus+ 

Koordinator 

projektov 

6. Isik University, Istanbul 
Za potrebe aktivnosti znotraj 

programa Erasmus+ 

Koordinator 

projektov 

7. 
Central European 

University, Budimpešta 

Za potrebe aktivnosti znotraj 

programa Erasmus+ 

Inštitut za politične 

raziskave, 

Koordinator 

projektov 

8. 

University Mediterranean 

Podgorica, Faculty of 

Turism Bar-Montenegro 

Turism School 

Za potrebe aktivnosti znotraj 

programa Erasmus+ 

Koordinator 

projektov 

9. 

Maria Curie-Sklodowska 

University Faculty of 

Political Science 

Za potrebe aktivnosti znotraj 

programa Erasmus+ 

Koordinator 

projektov 

10. 
Metropolitan University 

Prague 

Za potrebe aktivnosti znotraj 

programa Erasmus+ 

Koordinator 

projektov 

11. 
Kazimieras Simonavicius 

University 

Za potrebe aktivnosti znotraj 

programa Erasmus+ 

Koordinator 

projektov 

12. 
Fachhochschule 

Westkuste 

Za potrebe aktivnosti znotraj 

programa Erasmus+ 

Koordinator 

projektov 

13. 
Russian Academy of 

Sciences 

Bilateralni raziskovalni 

projekt 

Inštitut za 

družbene 

transformacije 

 

5.4 Sodelovanje z drugimi ustanovami 

Tabela 36: Sodelovanje z drugimi institucijami  
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Zap. 

št. 
Institucija 

Sodelovanje na 

področju  Npr 

praksa, neformalno 

izobraževanje 

Koga vključuje 

sodelovanje 

 

1. 

Šent 

Slovensko 

združenje za 

duševno zdravje 

Študijska praksa 
Študenti programa 

psihosocialna pomoč 

2. 
Psihiatrična 

bolnišnica Idrija 
Študijska praksa 

Študenti programa 

psihosocialna pomoč 

3. 
Zavod Žički tabor za 

duhovno rast 
Študijska praksa 

Študenti programa 

psihosocialna pomoč 

4. 
Psihiatrična 

bolnišnica Begunje 
Študijska praksa 

Študenti programa 

psihosocialna pomoč 

5. 
Društvo projekt 

človek 
Študijska praksa 

Študenti programa 

psihosocialna pomoč 

6. 

Svetovalni center za 

otroke, mladostnike 

in starše Maribor 

Študijska praksa 
Študenti programa 

psihosocialna pomoč 

7. 

Študentska 

svetovalnica 

Študentske 

organizacije 

Univerze v Ljubljani 

Študijska praksa 
Študenti programa 

psihosocialna pomoč 

8. 
Turistično društvo 

Solkan 
Študijska praksa 

Študenti programa socialni 

menedžment 

9. 
Dom upokojencev 

Nova Gorica 
Študijska praksa 

Študenti programa socialni 

menedžment 

10. 
Inšitut RS za 

socialno varstvo 
Študijska praksa 

Študenti programa socialni 

menedžment 

11. 
Center za socialno 

delo Nova Gorica 
Študijska praksa 

Študenti programa socialni 

menedžment 
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5.5 Družbeno vključevanje na lokalnem, nacionalnem in nadnacionalnem nivoju 

Tabela 37: Družbeno vključevanje 

Zap. 

št. 
Naslov dogodka 

Organizator Npr. 

Karierni center, 

inštitut, ali pa 

PR koordinator 

Lokacija 

izvedbe 

Domet publika: 

lokalna, 

nacionalna, 

nadnacionalna 

1. 

Družboslovni 

večeri – skupno 4 

dogodkov 

Inštitut za 

politične 

raziskave 

Nova gorica lokalni 

2. 
Psihoterapija v 

praksi 
NIP NG Lokalni 

3. 
Psihoterapija v 

praksi 
NIP  LJ lokalno 

4. 
6th social science 

conference 

Inštitut za 

preučevanje 

družbenih 

transformacij, 

UNESCO MOST 

Piran mednarodno 

5. 
MMMWD okrogla 

miza v NG  

Inštitut za 

globalni in 

regionalni razvoj 

NG  lokalno 

6. 
MMMWD okrogla 

miza v LJ 

Inštitut za 

globalni in 

regionalni razvoj 

LJ lokalno 

7. 

Izvedba mesečnih 

anket Slovenski 

utrip 

Priprava 

podatkov Jana 

Suklan/ Parsifal 

Predstavitev Širša javnost 

8. 

Razpis za 

Gosarjeve nagrade 

Komisija za 

Gosarjeve 

nagrade 

Zbiranje 

razpisov na 

sedežu 

fakulete 

Dijaki srednjih šol  

 



 

62 
 

5.7 Analiza stanja na tem področju, primeri dobrih praks 

Na področju sodelovanja z okoljem, tako lokalnem, kot nacionalnem in 

mednarodnem kaže leto 2014 pozitivne rezultate. Fakulteta ima prenekatere 

sklenjene sporazume z institucijami iz tujine, dobro se razvija tudi sodelovanje z 

institucijami iz slovenije, sploh z institucijami s katerimi sodelujemo na področju 

organizacije prakse za dodiplomske in podiplomske študijske programe. Dodatno je 

razvidna vpetost v družbeno dogajanja na lokalnem in nacionalnem in mednarodnem 

nivoju skozi konkretne dogodke, kar kaže na velik angažma fakultete tudi na tem 

področju.  

Na področju ugotavljamo: 

- fakulteta ima veliko sklenjenih pogodb z raziskovalnimi institucijam iz tujine 

- fakulteta ima obsežen seznam institucij preko katerih svojim študntom organizira 

izobraževanje na praktičnem področju 

- na fakulteti je potrebno okrepiti delovanje na poljudno-znanstvenem področju 

organizacije dogodkov za širšo lokalno javnosti (tako za področje Nove Gorice kot 

Ljubljane) 

- okrepiti je potrebno sodelovanje z nevladnimi organiizacijami tako za potrebe 

organizacije prakse kot tudi za potrebe prijav na razpise 

- okrepiti je potrebno sodelovanje s podjetji iz regije, tako za potrebe pisanja 

diplomskih  nalog kot za potrebe prijav na razpise (konkretno razpis za projekte 'Po 

kreativni poti do praktičnega znanja') 

 

5.8 Sklepi in predlogi za izboljšanje kakovosti na tem področju 

Tabela 38: Ukrepi za izboljšanje 

Zap. št. 

ukrepa 
Konkretna naloga Zadolženi Rok Realizirano 

1. 

Opredelitev in vpeljava 

načinov spremljanja spletne 

in medijske prisotnosti 

fakultete 

Koordinator 

za stike z 

javnostmi 

December 

2015 
 

2. 

Okrepitev poljudno-

znanstvenih in poljudno 

strokovnih dejavnosti 

Projektna 

pisarna,  

Karierni 

December 

2015 
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fakultete, zlasti v Ljubljani center 

3. 

Sklepanje dolgoročnih 

pogodb za študijsko 

prakso 

Koordinator 

prakse 

November 

2015 
 

4. 

Povezovanje z nevladnimi 

organizacijami za potrebe 

izvajanja pedagoškega 

dela (prakse) in potrebe 

razvoja znanstveno-

raziskovalnega dela 

(prijave na projekte) 

Koordinator 

prakse, 

Vodja 

projektne 

pisarne 

December 

2015 
 

5. 

Krepitev sodelovanja z 

tujimi znanstveno-

raziskovalnimi institucijami 

Prodekanja 

za 

znanstveno-

raziskovalno 

delo 

December 

2015 
 

6. 

Povezovanje s podjetji iz 

regije preko Sveta 

zaupnikov 

Glavni 

tajnik, 

Koordinator 

Kariernega 

centra 

December 

2015 
 

6. SAMOEVALVACIJA, ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IN 

POVZETEK SKLEPNIH UGOTOVITEV TER PREDLOGOV ZA 

IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI 

 

Postopki samoevalvacije v okviru zagotavljanja kakovosti se na FUDŠ izvajajo na 

način kot so opredeljeni v Posklovniku kakovosti. Ta predvideva kot kriterije 

ocenjevanja naslednje vidike, ki so opredeljeni s fakultetnim Strateškim načrtom. 

Pričujoče samoevalvacijsko poročilo je tako skladno z: 

- Vizijo in poslanstvom fakultete 

- Skladno s sprejetimi vrednotami fakultete 

- Cilji, opredeljenimi z izbranimi indikatorji v okviru Strateškega načrta 
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V procese zagotavljanja, spremljanja in izboljševanja kakovosti se vključuje vse 

deležnike Fakultete, ki so zastopani tudi prek njenih organov, in sicer: 

 visokošolskih učiteljev in raziskovalcev, ki so vključeni v akademski zbor, šole 

in inštitute, zastopani pa prek senata in njegovih delovnih teles 

 visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev, ki so vključeni v akademski zbor, 

šole in inštitute, zastopani pa prek delovnih teles senata 

 zaposlenih na splošno, vključno s strokovnimi sodelavci, ki zastopani v 

upravnem odboru 

 študentov, ki so zastopani prek študentskega sveta, akademskega zbora, 

upravnega odbora, senata in vseh njegovih delovnih teles 

 ustanoviteljev, ki so zastopani v upravnem odboru 

 naročnikov in potencialnih naročnikov znanstveno-raziskovalnih in strokovnih 

storitev Fakultete, ki so zastopani prek sveta zaupnikov 

 delodajalcev in potencialnih delodajalcev za diplomante Fakultete, ki so 

zastopani prek sveta zaupnikov 

 drugih pomembnih deležnikov v lokalnem, regijskem in nacionalnem okolju, ki 

so zastopani prek sveta zaupnikov 

 diplomantov in doktorandov, ki so zastopani prek sveta zaupnikov. 

 

6.1 Povzetek sklepnih ugotovitev, primerov dobrih praks in predlogov oziroma 

načrtov za izboljšanje kakovosti 

 

Sklepi o potrebnih nadaljnjih aktivnostih na področju poslovne kakovosti:  

 Več krajših usposabljanj namenjenih širjenju splošnega znanja za vse 

zaposlene 

 Več usposabljanj za pedagoško osebje z namenom izboljšave pedagoškega 

dela 

 Skrb za kontinuiteto in dokončanje v letu 2014 zastavljenega dela s področja 

Zakona o arhivskem gradivu dokončanje klasifikacijskega načrta fakultete 

 

Na področju znanstveno-raziskovalnega dela ugotavljamo: 
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 Uspešno izvajanje obstoječih projektov 

 Povečano prizadevanje za prijavljanje projektov, vendar s premalo 

sodelovanja, sinergij, medsebojne usklajenosti in timskega dela 

 Neuspešnost pri pridobivanju novih mednarodnih projektov v letu 2014 

 Relativna uspešnost pri pridobivanju bilateralnih mednarodnih projektov ARRS 

(pridobivanje na podlagi objektivno merljivih kriterijev) 

 Dobro vključevanje študentov tretje stopnje v raziskovalno delo, prisotno, 

vendar skromnejšo vključenost študentov prve in druge stopnje 

 

V zvezi z obstoječim stanjem na področju pedagoške kakovosti ugotavljamo 

predvsem: 

 kot pomembna se izkazuje večja aktivnost oddelkov (nekdanje šole) pri 

usmerjanju pedagoškega procesa 

 potrebna je izrazita skrb za ustrezno visokega standarde izvajanja 

pedagoškega procesa 

 na posameznih programih je vpis preskromen, kar postavlja zahteve po bolj 

sistematičnem trženju 

 Oddelek za psihoterapijo se je sicer okrepil, vendar je še vedno kadrovsko 

šibek glede na zahteve in v primerjavi z drugima dvema oddelkoma 

 Bolj je treba izkoristiti možnosti, ki se odpirajo na področju psihosocialne 

pomoči in psihoterapije 

 Študijski programi zahtevajo prenovo in dodatno prilagoditve 

 Sistem mobilnosti študentov in osebja se je konsolidiral 

 

Na področju sodelovanja z okoljem ugotavljamo: 

 fakulteta ima veliko sklenjenih pogodb z raziskovalnimi institucijam iz tujine 

 fakulteta ima obsežen seznam institucij preko katerih svojim študentom 

organizira izobraževanje na praktičnem področju 

 na fakulteti je potrebno okrepiti delovanje na poljudno-znanstvenem področju 

organizacije dogodkov za širšo lokalno javnosti (tako za področje Nove Gorice 

kot Ljubljane) 
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 okrepiti je potrebno sodelovanje z nevladnimi organiizacijami tako za potrebe 

organizacije prakse kot tudi za potrebe prijav na razpise 

 okrepiti je potrebno sodelovanje s podjetji iz regije, tako za potrebe pisanja 

diplomskih  nalog kot za potrebe prijav na razpise (konkretno razpis za 

projekte 'Po kreativni poti do praktičnega znanja') 

Tabela 39: Sinteza predlaganih ukrepov za 2015 

Ukrepi – POSLOVNA KAKOVOST 

Zap. št. Naloga Zadolženi Rok Realizirano 

1. 

Nadgradnja informacijskega 

sistema fakultete na 

procesnem pristopu in 

sistemu vodenja s cilji 

Glavni tajnik Junij 2015  

2. 

Okrepitev dislokacije v 

Ljubljani in vzpostavitev 

boljše povezanosti 

Vodja referata 

za študentske 

in študijske 

zadeve 

December 

2015 
 

3. 
Izvedba mednarodne 

zunanje evalvacije fakultete 

Koordinator 

projektov 
Februar 2015 DA 

4 
Program usposabljanj za 

zaposlene za leto 2016 
Glavni tajnik 

November 

2015 
 

5 
Urediti arhivsko gradivo 

skladno z zakonom 
Glavni tajnik 

December 

2015 
 

6 
Zaključiti klasifikacijski načrt 

fakultete 
Glavni tajnik 

December 

2015 
 

Ukrepi – ZNANSTVENO RAZISKOVALNA KAKOVOST 

Zap. št. Konkretna naloga Zadolženi Rok Realizirano 

1. 
Konsolidacija 

strukture inštitutov 
Dekan Junij 2015 DA 

2. 

Opredelitev 

postopkov 

prijavljanja projektov 

Prodekanja za 

raziskovalno 

dejavnost 

Junij 2015 DA 

3. 

Uveljavitev sistema 

stimulacije na 

podlagi raziskovalne 

uspešnosti 

Dekan 
December 

2015 
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4. 

Opredelitev 

postopkov izvajanja 

projektov 

Prodekanja za 

raziskovalno 

dejavnost 

September 

2015 
 

5. 

Reorganizacija 

dekanata z 

oblikovanjem 

Projektne pisarne 

(namesto 

projektnega 

koordinatorja) 

Dekan Maj 2015 DA 

6. 

Organizacija 

usposabljanja 

zaposlenih na 

področju prijavljanj 

projektov (najmanj 

dve delavnici) 

Dekanat Junij 2015 DA 

7 

Večja angažiranost 

Komisije za 

znanstveno-

raziskovalno delo na 

področju prijavljanja 

in spremljanja 

projektov 

Prodekanja za 

raziskovalno 

dejavnost 

Stalna naloga POTEKA 

8 

Oblikovanje načrta 

vključevanja 

študentov prve in 

druge stopnje v 

raziskovalno delo za 

študijsko leto 

2015/16 (po 

projektih in po 

predmetih) 

Prodekanja za 

raziskovalno 

dejavnost 

Oktober 2015  

Ukrep – PEDAGOŠKA KAKOVOST 

Zap. št. Naloga Zadolženi Rok Realizirano 

1. 

Prenova 

dodiplomskih 

študijskih programov 

Dekan Junij 2015  

2. 

Izpopolnitev 

študentske ankete 

za samoevalvacijo 

Komisija za 

kakovost in 

evalvacijo 

Julij 2015  
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3. 

Sistematičen pristop 

k trženju študijskih 

programov 

Koordinator za 

stike z 

javnostmi 

Junij 2015 DA 

4. 

Skrb za enotne in 

striktne ocenjevalne 

standarde 

Prodekanja Stalna naloga  

5. 

Sistematično 

preprečevanje 

plagiatorstva med 

študenti 

prodekanja Stalna naloga  

6. 
Širitev Erasmus 

omrežja 

Vodja projektne 

pisarne 
Stalna naloga  

7 
Izvajanje programa 

PSP le v NG 
Vodja oddelka Oktober 2015  

8 
Zaposlitev asistenta 

na programu PSP 

Vodja oddelka, 

dekan 
Oktober 2015  

9 

Večanje števila ur 

prakse na programu 

PSP 

Vodja oddelka Oktober 2015  

10 

Izvajanje 

Psihoterapevtske 

propedevtike 

Vodja oddelka, 

referat 
Oktober 2015  

11 

Uvedba certifikata o 

opravljenih izpitih 

izbranega 

psihoterapevtskega 

pristopa 

Vodja oddelka avgust 2015  

Ukrep – SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Zap. št. ukrepa Konkretna naloga Zadolženi Rok Realizirano 

1. 

Opredelitev in 

vpeljava načinov 

spremljanja spletne 

in medijske 

prisotnosti fakultete 

Koordinator za 

stike z 

javnostmi 

December 

2015 
 

2. 

Okrepitev poljudno-

znanstvenih in 

poljudno strokovnih 

dejavnosti fakultete, 

Projektna 

pisarna, 

Karierni center 

December 

2015 
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zlasti v Ljubljani 

3. 

Sklepanje 

dolgoročnih pogodb 

za študijsko prakso 

Koordinator 

prakse 

November 

2015 
 

4. 

Povezovanje z 

nevladnimi 

organizacijami za 

potrebe izvajanja 

pedagoškega dela 

(prakse) in potrebe 

razvoja znanstveno-

raziskovalnega dela 

(prijave na projekte) 

Koordinator 

prakse, Vodja 

projektne 

pisarne 

December 

2015 
 

5. 

Krepitev sodelovanja 

z tujimi znanstveno-

raziskovalnimi 

institucijami 

Prodekanja za 

znanstveno-

raziskovalno 

delo 

December 

2015 
 

6. 

Povezovanje s 

podjetji iz regije 

preko Sveta 

zaupnikov 

Glavni tajnik, 

Koordinator 

Kariernega 

centra 

December 

2015 
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PRILOGE 

1. Priloge 

 

Slika 1: Komuniciranje in informiranje znotraj FUDŠ 

 

 

Tabela 1: Ocena služb za podporo pedagoškemu procesu 

  
Povprečna vrednost 

Študentje se lahko zanesejo na pomoč zaposlenih pri reševanju svojih 

problemov 
4,2 

Predavanja in druge storitve so izvedene v obljubljenem času 4,2 

Študentje so pravočasno obveščeni o času in kraju izvedbe predavanj in 

drugih storitev 
4,1 

Obljubljene storitve so takoj izvedene  3,9 

Zaposleni fakultete vplivajo zaupanje študentom  4,1 

Administrativno osebje je vljudno do študentov 4,5 

Zaposleni študentom posvečajo individualno pozornost 4,1 

Zaposleni delujejo v skladu z interesi študentov 4,2 

Ure poslovanja (fakulteta, knjižnica, referat)  so primerne 4,0 
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Kako ste na splošno zadovoljni s kakovostjo storitev naše fakultete ? (5 - 

zelo zadovoljen,1 - zelo nezadovoljen).                   
3,9 
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Tabela 2: Splošne kompetence – Uporabne družbene študije (%) 

Pomembnost sposobnosti na trenutnem delovnem mestu 

(1 = zelo nepomembno, 5 = zelo pomembno) 
SPLOŠNE KOMPETENCE 

Stopnja pridobitve sposobnosti na FUDŠ 

(1 = zelo malo, 5 = zelo dobro pridobljena sposobnost) 

1 2 3 4 5 skupaj 1 2 3 4 5 skupaj 

0,0% 0,0% 23,1% 30,8% 46,2% 100,0% 
poznavanje in razumevanje 

družbenih procesov 
0,0% 0,0% 0,0% 69,2% 30,8% 100,0% 

25,0% 25,0% 33,3% 16,7% 0,0% 100,0% 

obvladanje raziskovalnih metod, 

postopkov in procesov na področju 

družbenih ved 

0,0% 7,7% 0,0% 53,8% 38,5% 100,0% 

0,0% 0,0% 30,8% 15,4% 53,8% 100,0% 
razvoj kritične in samokritične 

presoje 
0,0% 7,7% 15,4% 46,2% 30,8% 100,0% 

0,0% 0,0% 7,7% 53,8% 38,5% 100,0% 
sposobnost fleksibilne uporabe 

znanja v praksi 
0,0% 15,4% 7,7% 38,5% 38,5% 100,0% 

0,0% 8,3% 8,3% 33,3% 50,0% 100,0% 

prizadevanje za kakovost 

strokovnega dela skozi 

avtonomnost, (samo)kritičnost, 

(samo)refleksivnost in 

(samo)evalviranje 

0,0% 7,7% 15,4% 53,8% 23,1% 100,0% 

0,0% 0,0% 0,0% 15,4% 84,6% 100,0% 
razvoj komunikacijskih sposobnosti 

in spretnosti 
0,0% 7,7% 15,4% 7,7% 69,2% 100,0% 
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0,0% 0,0% 30,8% 30,8% 38,5% 100,0% 

etična refleksija in zavezanost 

profesionalni etiki v družbenem 

okolju 

7,7% 0,0% 15,4% 38,5% 38,5% 100,0% 

0,0% 0,0% 0,0% 38,5% 61,5% 100,0% 
zmožnost vzpostavljanja in 

vzdrževanja kooperativnih odnosov 
0,0% 7,7% 7,7% 46,2% 38,5% 100,0% 

7,7% 23,1% 23,1% 23,1% 23,1% 100,0% 
podjetniški duh in aktivno 

državljanstvo 
0,0% 15,4% 23,1% 46,2% 15,4% 100,0% 
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Tabela 3: Splošne kompetence – Uporabne družbene študije (M) 

SPLOŠNE KOMPETENCE (povprečje) 
Delovno 

mesto 
FUDŠ 

poznavanje in razumevanje družbenih procesov 4,2 4,3 

obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov 

na področju družbenih ved 
2,4 4,2 

razvoj kritične in samokritične presoje 4,2 4,0 

sposobnost fleksibilne uporabe znanja v praksi 4,3 4,0 

prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi 

avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in 

(samo)evalviranje 

4,3 3,9 

razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti 4,8 4,4 

etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v 

družbenem okolju 
4,1 4,0 

zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja kooperativnih 

odnosov 
4,6 4,2 

podjetniški duh in aktivno državljanstvo 3,3 3,6 
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Tabela 4: Predmetno-specifične kompetence – Uporabne družbene študije (%) 

Pomembnost sposobnosti na trenutnem delovnem mestu 

(1 = zelo nepomembno, 5 = zelo pomembno) 
PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

Stopnja pridobitve sposobnosti na FUDŠ 

(1 = zelo malo, 5 = zelo dobro pridobljena sposobnost) 

1 2 3 4 5 skupaj 1 2 3 4 5 skupaj 

7,7% 23,1% 23,1% 30,8% 15,4% 100,0% 
poznavanje in razumevanje temeljnih 

družboslovnih disciplin (stroke) 
0,0% 0,0% 0,0% 83,3% 16,7% 100,0% 

0,0% 30,8% 23,1% 30,8% 15,4% 100,0% 

sposobnost za reševanje konkretnih družbenih 

in delovnih problemov z uporabo družboslovnih 

znanstvenih metod in postopkov 

0,0% 0,0% 16,7% 66,7% 16,7% 100,0% 

0,0% 0,0% 38,5% 30,8% 30,8% 100,0% sposobnost uporabe znanja v praksi 0,0% 8,3% 8,3% 50,0% 33,3% 100,0% 

0,0% 7,7% 7,7% 38,5% 46,2% 100,0% 
sposobnost pridobivanja, selekcije, ocenjevanja 

in umeščanja novih informacij 
0,0% 8,3% 0,0% 66,7% 25,0% 100,0% 

0,0% 15,4% 23,1% 38,5% 23,1% 100,0% sposobnost interdisciplinarnega pristopa 0,0% 0,0% 16,7% 58,3% 25,0% 100,0% 

0,0% 16,7% 16,7% 50,0% 16,7% 100,0% razumevanje in uporaba metod kritične analize 0,0% 0,0% 8,3% 66,7% 25,0% 100,0% 

0,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 
razvoj veščin in spretnosti pri uporabi znanja na 

področju družbenih ved 
0,0% 0,0% 8,3% 58,3% 33,3% 100,0% 

7,7% 23,1% 7,7% 38,5% 23,1% 100,0% sposobnost uporabe informacijsko-

komunikacijske tehnologije in sistemov na 

0,0% 0,0% 25,0% 66,7% 8,3% 100,0% 
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področju družbenih ved 

0,0% 15,4% 7,7% 53,8% 23,1% 100,0% 

organizacijske in vodstvene spretnosti v 

organizacijah, z obvladovanjem profesionalno–

etičnih vprašanj 

0,0% 9,1% 9,1% 45,5% 36,4% 100,0% 

0,0% 7,7% 15,4% 30,8% 46,2% 100,0% 
organizacijske in vodstvene spretnosti za 

organiziranje aktivnega in samostojnega dela 
0,0% 8,3% 16,7% 50,0% 25,0% 100,0% 

0,0% 15,4% 7,7% 0,0% 76,9% 100,0% 
komuniciranje s strokovnjaki iz različnih področij 

ter z različnimi interesnimi skupinami 
0,0% 0,0% 8,3% 66,7% 25,0% 100,0% 

0,0% 7,7% 15,4% 15,4% 61,5% 100,0% 
razumevanje odnosov med posamezniki, 

organizacijami in družbenim okoljem 
0,0% 0,0% 16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 

0,0% 33,3% 8,3% 25,0% 33,3% 100,0% 

poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov 

analitičnega in svetovalnega dela (prenos znanja 

do uporabnika) 

0,0% 0,0% 18,2% 72,7% 9,1% 100,0% 

0,0% 15,4% 7,7% 15,4% 61,5% 100,0% načrtovanje in obvladovanje sprememb 0,0% 0,0% 8,3% 58,3% 33,3% 100,0% 
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Tabela 5: Predmetno-specifične kompetence – Uporabne družbene študije (M) 

PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE (povprečje) 
Delovno 

mesto 
FUDŠ 

poznavanje in razumevanje temeljnih družboslovnih disciplin 

(stroke) 
3,2 4,2 

sposobnost za reševanje konkretnih družbenih in delovnih 

problemov z uporabo družboslovnih znanstvenih metod in 

postopkov 

3,3 4,0 

sposobnost uporabe znanja v praksi 3,9 4,1 

sposobnost pridobivanja, selekcije, ocenjevanja in umeščanja 

novih informacij 
4,2 4,1 

sposobnost interdisciplinarnega pristopa 3,7 4,1 

razumevanje in uporaba metod kritične analize 3,7 4,2 

razvoj veščin in spretnosti pri uporabi znanja na področju 

družbenih ved 
3,5 4,3 

sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske 

tehnologije in sistemov na področju družbenih ved 
3,5 3,8 

organizacijske in vodstvene spretnosti v organizacijah, z 

obvladovanjem profesionalno–etičnih vprašanj 
3,8 4,1 

organizacijske in vodstvene spretnosti za organiziranje 

aktivnega in samostojnega dela 
4,2 3,9 

komuniciranje s strokovnjaki iz različnih področij ter z 

različnimi interesnimi skupinami 
4,4 4,2 

razumevanje odnosov med posamezniki, organizacijami in 

družbenim okoljem 
4,3 4,2 

poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov analitičnega in 

svetovalnega dela (prenos znanja do uporabnika) 
3,6 3,9 

načrtovanje in obvladovanje sprememb 4,2 4,3 
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Tabela 6: Splošne kompetence – Psihosocialna pomoč 

SPLOŠNE KOMPETENCE (ocena) 
Delovno 

mesto 
FUDŠ 

sposobnost uporabe znanja v praksi in izvirnega, kreativnega 

reševanja problemov v novih ali neobičajnih kontekstih 
5,0 5,0 

sposobnost poglobljene kritične analize, sinteze in 

predvidevanja rešitev ter posledic 
5,0 5,0 

obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, 

poglabljanje kritične in samokritične presoje 
5,0 5,0 

avtonomnost v strokovnem delu 3,0 4,0 

razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, obvladovanje 

(sodelovanje, koordiniranje, vodenje, soustvarjanje) 

komunikacije v mednarodnem okolju, tudi z eksperti na drugih 

področjih 

5,0 5,0 

etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki 5,0 5,0 

delo v skupini (in v mednarodnem okolju) 5,0 5,0 

sposobnost uporabe virov in ustrezno citiranje virov 5,0 5,0 

sposobnost povezovanja znanja 5,0 5,0 

sposobnost jasnega sporočanja svojih zaključkov in znanj 

strokovni in laični javnosti 
5,0 5,0 

 

Tabela 7: Predmetno-specifične kompetence – Psihosocialna pomoč 

PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE (ocena) Delovno mesto FUDŠ 

poglobljena raven razumevanja teoretičnih in kliničnih načel svojega 

psihoterapevtskega pristopa in njihovega odnosa do splošnih 

psihoterapevtskih načel 

5,0 5,0 

poglobljena splošna raven razumevanja drugih glavnih pristopov 5,0 5,0 

zmožnost razumevanja in vrednotenja ter samostojne uporabe 
5,0 5,0 
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raziskovalnih metod 

zmožnost formulirati in uporabiti model psihosocialne pomoči v 

skladu s svojim pristopom 
5,0 5,0 

razvijati hipoteze in generativne, kreativne odgovore na klinične 

situacije ter analizirati psihoterapevtske intervence 
5,0 5,0 

zmožnost uspešno delati s skupino, reflektirati učinkovitost 

skupinskega dela in jo izboljševati 
5,0 5,0 

poglobljena sposobnost uporabe kritične refleksije in kontinuirane 

supervizije 
5,0 5,0 

zmožnost poglobljenega kritičnega odnosa do svojega pristopa in 

presojanja njegovih meja ter primerjanja z drugimi alternativnimi 

pristopi 

5,0 5,0 

sposobnost nadgrajevati kritično vrednotenje implikacije problemov 

kulture, rase, spola, seksualnih orientacij 
5,0 5,0 

sposobnost raziskovanja, refleksije in nadzora svoje osebne 

vpletenosti v postopke psihosocialne pomoči 
5,0 5,0 

zmožnost avtonomno uporabljati spretnosti upravljanja in 

integriranja informacij 
5,0 5,0 

zmožnost dokumentirati in predstaviti svoje klinično delo 5,0 5,0 

sposobnost dokumentirati ter analizirati supervizijske rezultate in jih 

uporabiti pri nadaljnjem delu 
5,0 5,0 

zmožnost soustvarjati rešitve kliničnih problemov, kreativno ravnati 

s posebnimi situacijami 
5,0 5,0 

sposobnost uspešnega predvidevanja in obvladovanja posledic 

ustvarjenih rešitev 
5,0 5,0 

zmožnost učenja tudi v smislu samostojno usmerjanega strokovnega 

izpopolnjevanja 
5,0 5,0 

sposobnost sintetizirati lastno integracijo teorije, klinične prakse ter 

izkušenj procesa osebne rasti 
5,0 5,0 
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sposobnost timsko sodelovati tako s klientskimi sistemi kot 

strokovnjaki 
5,0 5,0 

zmožnost avtonomije v profesionalni praksi 5,0 5,0 

zavedanje in izkazovanje etične in profesionalne odgovornosti 5,0 5,0 

 



 

81 
 

Tabela 8: Splošne kompetence – Sociologija (%)  

Pomembnost sposobnosti na trenutnem delovnem mestu 

(1 = zelo nepomembno, 5 = zelo pomembno) 
SPLOŠNE KOMPETENCE 

Stopnja pridobitve sposobnosti na FUDŠ 

(1 = zelo malo, 5 = zelo dobro pridobljena sposobnost) 

1 2 3 4 5 skupaj 1 2 3 4 5 skupaj 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

sposobnost identificiranja danega 

raziskovalnega problema, njegove 

analize ter možnih rešitev 

0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

ustvarjanje novega znanja, ki 

pomeni relevanten prispevek k 

razvoju znanosti 

0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 100,0% 

0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 80,0% 100,0% 

sposobnost obvladanja 

raziskovalnega dela na področju 

sociologije 

0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

0,0% 20,0% 20,0% 20,0% 40,0% 100,0% vodenje raziskovalne skupine 0,0% 0,0% 80,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 100,0% 

prizadevanje za kakovost 

strokovnega dela skozi 

avtonomnost, (samo)kritičnost, 

(samo)refleksivnost in 

(samo)evalviranje v strokovnem 

delu 

0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 100,0% 
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0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% zavezanost profesionalni etiki 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 
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Tabela 9: Splošne kompetence – Sociologija (M) 

SPLOŠNE KOMPETENCE (povprečje) 
Delovno 

mesto 
FUDŠ 

sposobnost identificiranja danega raziskovalnega 

problema, njegove analize ter možnih rešitev 
5,0 4,6 

ustvarjanje novega znanja, ki pomeni relevanten 

prispevek k razvoju znanosti 
5,0 4,8 

sposobnost obvladanja raziskovalnega dela na 

področju sociologije 
4,6 4,6 

vodenje raziskovalne skupine 3,8 3,2 

prizadevanje za kakovost strokovnega dela skozi 

avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost in 

(samo)evalviranje v strokovnem delu 

4,8 4,8 

zavezanost profesionalni etiki 5,0 4,8 
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Tabela 10: Predmetno-specifične kompetence – Sociologija (%) 

Pomembnost sposobnosti na trenutnem delovnem mestu 

(1 = zelo nepomembno, 5 = zelo pomembno) PREDMETNO-SPECIFIČNE 

KOMPETENCE 

Stopnja pridobitve sposobnosti na FUDŠ 

(1 = zelo malo, 5 = zelo dobro pridobljena sposobnost) 

1 2 3 4 5 skupaj 1 2 3 4 5 skupaj 

0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 100,0% 

sposobnost za reševanje konkretnih 

raziskovalnih problemov na različnih 

področjih sociologije in njej 

sorodnih disciplin 

0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

razvoj veščin in spretnosti v uporabi 

znanja na raziskovalnem področju 

sociologije ter sorodnih disciplin 

0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 100,0% 

sposobnost inovativne uporabe in 

kombiniranja raziskovalnih 

empiričnih metod 

0,0% 0,0% 0,0% 60,0% 40,0% 100,0% 

0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

sposobnost kompleksnega 

pridobivanja, selekcije, ocenjevanja 

in umeščanja novih znanj in 

zmožnost interpretacije v kontekstu 

družboslovja 

0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% sposobnost oblikovanja in 

implementacije izvirnih znanstvenih 

0,0% 0,0% 0,0% 60,0% 40,0% 100,0% 
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rešitev danih družbenih problemov 

0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

sposobnost kompleksnega 

sistemskega pogleda na družbo in 

interdisciplinarnega pristopa 

0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 80,0% 100,0% 

sposobnost predstavitve 

pridobljenih znanstvenih izsledkov v 

obliki publikacij v mednarodni 

znanstveni periodiki 

0,0% 0,0% 0,0% 60,0% 40,0% 100,0% 
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Tabela 11: Predmetno-specifične kompetence – Sociologija (M) 

PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE (povprečje) 
Delovno 

mesto 
FUDŠ 

sposobnost za reševanje konkretnih raziskovalnih problemov na 

različnih področjih sociologije in njej sorodnih disciplin 
4,8 4,6 

razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na raziskovalnem 

področju sociologije ter sorodnih disciplin 
4,6 4,6 

sposobnost inovativne uporabe in kombiniranja raziskovalnih 

empiričnih metod 
4,8 4,4 

sposobnost kompleksnega pridobivanja, selekcije, ocenjevanja 

in umeščanja novih znanj in zmožnost interpretacije v 

kontekstu družboslovja 

4,6 4,6 

sposobnost oblikovanja in implementacije izvirnih znanstvenih 

rešitev danih družbenih problemov 
4,6 4,4 

sposobnost kompleksnega sistemskega pogleda na družbo in 

interdisciplinarnega pristopa 
4,6 4,6 

sposobnost predstavitve pridobljenih znanstvenih izsledkov v 

obliki publikacij v mednarodni znanstveni periodiki 
4,6 4,4 

 

Tabela 12: Primerjava pridobljenih kompetenc 

Pridobljene na FUDŠ 

Uporabne 

družbene 

študije 

Psihosocialna 

pomoč 
Sociologija 

splošne kompetence 4,1 4,9 4,5 

predmetno-specifične kompetence 4,1 5,0 4,5 
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Slika 2: Zaposlenost 

 

 

Slika 3: Zahtevana izobrazba na delovnem mestu 

 

 

Tabela 13: Zaposlenost glede na izobrazbo 

  Ali ste trenutno zaposleni? 

Dosežena izobrazba da ne skupaj 
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uni 60,9% 39,1% 100,0% 

mag 84,6% 15,4% 100,0% 

dr 100,0% 0,0% 100,0% 

2Î = 5,736, α = 0,057 

 

Tabela 14: Zahtevana in dosežena izobrazba 

  Katero stopnjo izobrazbe zahteva vaše trenutno delovno mesto? 

Dosežena 

izobrazba 

ni 

zahteve 

manj kot 

5. stopnja 
5. stopnja 6. stopnja 7. stopnja 8. stopnja skupaj 

uni 8,3% 8,3% 16,7% 41,7% 25,0% 0,0% 100,0% 

mag 0,0% 0,0% 9,1% 18,2% 63,6% 9,1% 100,0% 

dr 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 40,0% 100,0% 

2Î = 16,300, α = 0,091 
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Zadovoljstvo študenti 

Naziv Splošna anketa 

Tip Ankete 2013/14 

Veljavnost od 21.7.2014 

Veljavnost do 30.11.2014 

Predvideno št. anketirancev - študentov 445 

Število oddanih anket 101 

Delež oddanih anket 21,86 

 

a) Dimenzije zadovoljstva 

Prosimo, da v vsaki vrstici izberete ustrezni odgovor. V primeru, da se katera dimenzija ne nanaša 

na vas oz. o njej nimate izkušnje, odgovorite z N (ne vem, ker ne želim odgovarjati) 

 

Vprašanje 1 2 3 4 5 n 

Povp. 

Vrednost 

Predavatelji so do študentov spoštljivi  0,0% 0,0% 4,0% 32,7% 63,4% 101 4,6 

Administrativno osebje je vljudno do študentov 0,0% 1,0% 9,9% 24,8% 63,4% 100 4,5 

Med predavatelji je volja za pomoč študentom 0,0% 1,0% 13,9% 39,6% 45,5% 101 4,3 

Predavatelji so do študentov razumevajoči 0,0% 0,0% 13,9% 44,6% 39,6% 99 4,3 

Predavanja in druge storitve so izvedene v obljubljenem času 0,0% 4,0% 14,9% 33,7% 46,5% 100 4,2 

Študentje se lahko zanesejo na pomoč zaposlenih pri reševanju svojih problemov 1,0% 1,0% 13,9% 39,6% 38,6% 95 4,2 

Predavatelji  imajo vsa potrebna znanja za podajanje odgovorov na študentova vprašanja 1,0% 1,0% 13,9% 42,6% 39,6% 99 4,2 

Zaposleni delujejo v skladu z interesi študentov 1,0% 3,0% 11,9% 37,6% 41,6% 96 4,2 

Študentje so pravočasno obveščeni o času in kraju izvedbe predavanj in drugih storitev 2,0% 6,9% 11,9% 36,6% 41,6% 100 4,1 

Predavatelji so pripravljeni izvesti zahteve s strani študentov  0,0% 4,0% 17,8% 39,6% 36,6% 99 4,1 

Zaposleni fakultete vplivajo zaupanje študentom  3,0% 2,0% 17,8% 35,6% 35,6% 95 4,1 
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Zaposleni študentom posvečajo individualno pozornost 0,0% 2,0% 20,8% 36,6% 34,7% 95 4,1 

Ure poslovanja (fakulteta, knjižnica, referat)  so primerne 1,0% 7,9% 17,8% 29,7% 38,6% 96 4,0 

Aktualne in zanimive teme družboslovnih večerov 0,0% 3,0% 15,8% 32,7% 22,8% 75 4,0 

Obljubljene storitve so takoj izvedene  1,0% 7,9% 21,8% 32,7% 34,7% 99 3,9 

Dober in privlačen izgled materialov, obešenih na Visokošolskem informacijskem sistemu FUDŠ  0,0% 6,9% 24,8% 34,7% 28,7% 96 3,9 
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b) Splošno zadovoljstvo 

Vprašanje 

1 - zelo 

nezadovoljen 2 3 4 

5 - zelo 

zadovoljen n 

Povp. 

Vrednost 

Kako ste na splošno zadovoljni s kakovostjo storitev naše fakultete ? 0,99 3,96 26,73 40,59 27,72 101 3,9 

V kolikšni meri je izvedba izobraževanja izpolnila vaša pričakovanja ? 0,00 11,88 25,74 34,65 27,72 101 3,8 

 

c) Zaposlovanje 

Vprašanje 

1 - sploh se ne 

strinjam 2 3 4 

5 - popolnoma 

se strinjam n 

Povp. 

Vrednost 

Delodajalci so zainteresirani za zaposlovanje študentov z naše fakultete 12,87 22,77 43,56 6,93 13,86 101 2,9 
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Ali ste zaposleni? 
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d) Oglaševanje 

Kje/na kakšen način ste izvedeli za FUDŠ? 
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Odgovarjamo le tisti, ki so za FUDŠ izvedeli preko oglaševanja fakultete. 
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e) Lokacija 

Kraj obiskovanja predavanj? 

 

Analiza vpisa v študijsko leto 2014/2015 - prvič vpisanih v prve letnike po 

programih 

 

Visokošolski strokovni program Socialni menedžment – prikaz podatkov: 

 spol    

 uspeh zaključnega letnika srednje šole 

 občina bivanja   

 način končanja srednje šole 

Tabela: Prikaz spolne strukture 

Spol Število študentov 

Moški 2 

Ženski 11 
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Graf 3: Prikaz spolne strukture v odstotkih 

 

V 1. letniku programa Socialni menedžment je bilo vpisanih 15 odstotkov moških in 

85 odstotkov žensk. 

Tabela : Prikaz po občini stalnega prebivališča 

Občina stalnega prebivališča Število študentov 

Nova Gorica 4 

Ajdovščina 2 

Drugo 7 

 

Zgornja tabela in spodnji graf prikazujeta število študentov po občini stalnega 

prebivališča. Ugotavljamo, da je v prvem letniku Socialnega menedžmenta največ 

študentov prihajalo iz območja Nove Gorice. Podatek »drugo« prikazuje posamezne 

občine, iz katerih prihaja po en študent, in sicer Brežice, Celje, Črnomelj, Dolenjske 

Toplice, Ivančna Gorica, Ljubljana in Novo mesto. 
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Graf 4: Prikaz po občini stalnega prebivališča 

 

Tabela : Uspeh v zaključnem letniku srednje šole 

Uspeh zaključnega letnika Število študentov 

Odlično 0 

Prav dobro 4 

Dobro 6 

Zadostno 3 

 

Zgornja tabela in graf (spodaj) prikazujeta uspeh v zaključnem letniku srednje šole 

študentov prvih letnikov programa Socialni menedžment (VS). Podatki prikazujejo, da 

je največji odstotek študentov zaključil zadnji letnik srednje šole z dobrim uspehom. 

Graf 5: Prikaz uspeha zaključnega letnika srednje šole v odstotkih 
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Tabela spodaj kaže, da je največ študentov, ki so vpisani na visokošolski program 

Socialni menedžment, končalo srednjo šolo s poklicno maturo. Študentov, ki imajo 

končano srednjo šolo s splošno maturo, je 23 odstotkov. 

Tabela : Način končanja srednje šole 

Način končanja Število študentov 

Splošna matura 3 

Poklicna matura 8 

Zaključni izpit 2 

 

Visokošolski strokovni program Psihosocialna pomoč – prikaz podatkov: 

 spol    

 uspeh zaključnega letnika srednje šole 

 občina bivanja   

 način končanja srednje šole 

 

Tabela 12: Prikaz spolne strukture 

Spol Število študentov 

Moški 4 

Ženski 13 
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Graf 6: Prikaz spolne strukture v odstotkih 

 

V 1. letniku programa Psihosocialna pomoč (VS) je bilo vpisanih 76 odstotkov žensk 

in 24 odstotkov moških. 

Tabela : Prikaz po občini stalnega prebivališča 

Občina stalnega prebivališča Število študentov 

Nova Gorica 3 

Ljubljana 2 

Drugo 12 

 

Zgornja tabela in spodnji graf prikazujeta število študentov po občini stalnega 

prebivališča. Ugotavljamo, da v prvem letniku Psihosocialne pomoči (VS) večina 

študentov prihaja iz različnih slovenskih občin (po en študent), in sicer Ajdovščina, 

Gornja Radgona, Ivančna Gorica, Izola, Kobarid, Novo mesto, Radovljica, Lokev, 

Sodražica, Šempeter pri Gorici, Šentrupert, Vrhnika. 
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Graf 7: Prikaz po občini stalnega prebivališča 

 

Tabela 14: Uspeh v zaključnem letniku srednje šole 

Uspeh zaključnega letnika Število študentov 

Odlično 1 

Prav dobro 4 

Dobro 9 

Zadostno 3 

 

Zgornja tabela in graf (spodaj) prikazujeta uspeh v zaključnem letniku srednje šole 

študentov prvih letnikov programa Psihosocialna pomoč (VS). Podatki prikazujejo, da 

je največji odstotek študentov zaključil zadnji letnik srednje šole z dobrim uspehom. 
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Graf 8: Prikaz uspeha zaključnega letnika srednje šole v odstotkih 

 

Tabela spodaj kaže, da je največ študentov, ki so vpisani na visokošolski program 

Psihosocialna pomoč, končalo srednjo šolo s poklicno maturo. Študentov, ki imajo 

končano srednjo šolo s splošno maturo, je 18 odstotkov. 

Tabela 15: Način končanja srednje šole 

Način končanja Število študentov 

Splošna matura 3 

Poklicna matura 12 

Zaključni izpit 1 

Srednješolska diploma 1 

 

Univerzitetni študijski program Uporabne družbene študije – prikaz podatkov: 

 spol    

 uspeh zaključnega letnika srednje šole 

 občina bivanja   

 način končanja srednje šole 

Tabela 16: Prikaz spolne strukture 

Spol Število študentov 

Moški 11 

Ženski 20 

Uspeh zaključnega letnika srednje 
šole 
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Graf 9: Prikaz spolne strukture v odstotkih 

 

Podatki v spodnji tabeli prikazujejo občino stalnega bivanja študentov na 

univerzitetnem programu. Ugotavljamo, da imamo največ študentov iz občine Nova 

Gorica, sledijo študenti iz občin Ljubljana, Ptuj, Ajdovščina in Novo mesto. Pod 

»drugo« so uvrščeni študenti iz raznih drugih občin. 

Tabela 17: Prikaz po občini stalnega prebivališča 

Občina stalnega bivanja Število študentov 

Nova Gorica 9 

Ljubljana 4 

Ptuj 3 

Ajdovščina 2 

Novo mesto 2 

Drugo 11 
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Graf 10: Prikaz števila študentov po občini stalnega prebivališča 

 

Spodnji graf prikazuje končni uspeh zadnjega letnika srednje šole študentov, ki so 

vpisani na program Uporabne družbene študije. Iz grafa je razvidno, da je 8 

študentov (44 %) končalo zaključni letnik z dobrim uspehom, prav tako je 8 študentov 

(44 %) zaključni letnik končalo s prav dobrim uspehom, 1 študent je zaključil z 

zadostnim, 1 študent pa z odličnim uspehom. Pri 10 vpisanih študentih ni bilo 

podanega podatka o uspehu zadnjega letnika srednje šole.  

Graf 11: Prikaz uspeha zadnjega letnika srednje šole 

 

Tabela 18: Način zaključka srednje šole 
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Gimnazija 9 

Srednja strokovna šola 22 

 

Podatki iz zgornje tabele kažejo, da je večina študentov, ki so vpisani na univerzitetni 

program, končala srednjo strokovno šolo. Študentov, ki so končali gimnazijski 

program, je 29 odstotkov.  

Magistrski program Medkulturni menedžment – prikaz podatkov: 

 spol    

 zaključena dodiplomska stopnja (naziv fakultete) 

 občina bivanja   

Tabela 19: Prikaz spolne strukture 

Spol Število študentov 

Moški 8 

Ženski 36 

 

Zgornja tabela in spodnji graf številsko ter odstotkovno ponazarjata razmerje med 

spoloma na magistrskem programu Medkulturni menedžment. V skoraj 82 odstotkih 

prevladujejo ženske. 
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Graf 12: Prikaz spolne strukture v odstotkih 

 

Tabela 20: Občina stalnega prebivališča 

Občina stalnega prebivališča 
Število 

študentov 

Ljubljana 13 

Ajdovščina 4 

Novo mesto 3 

Nova Gorica 2 

Šempeter-Vrtojba 2 

Šentjernej 2 

Tolmin 2 

Drugo 16 

 

Tabela (zgoraj) in graf (spodaj) prikazujeta število študentov po občini stalnega 

prebivališča. Ugotovimo lahko, da ima večina študentov stalno prebivališče v mestni 

občini Ljubljana, sledita mestni občini Ajdovščina in Novo mesto. Omenjene tri občine 

so izpostavljene, saj so vezane na lokacije izvajanja magistrskega programa 

Medkulturni menedžment (NG, LJ in NM). Iz raznih drugih slovenskih občin prihaja 

po 1 študent. 
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Graf 13: Prikaz števila študentov po občini stalnega prebivališča 

 

Tabela spodaj prikazuje pregled podatkov po številu študentov in fakulteti, na kateri 

so študentje končali svojo dodiplomsko izobrazbo. Največ študentov (25 %) je takih, 

ki so svoj dodiplomski  študij končali na FUDŠ in so sedaj vpisani na Medkulturni 

menedžment. Pod »drugo« so vključeni študenti (po 1 študent), ki so dodiplomski 

študij zaključili na drugih zavodih v Sloveniji. 

Tabela 21: Prikaz končanega dodiplomskega študija (fakultetni naziv) 

Zaključena fakulteta 
Število 

študentov 

FUDŠ 8 

Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto 4 

Fakulteta za organizacijske vede 3 

Ekonomska fakulteta UL 5 

Fakulteta za turistične študije - Turistica 2 

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana 2 

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije 5 

Zavod v tujini 1 

Drugo 14 
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Magistrski program Psihosocialna pomoč – prikaz podatkov: 

 spol    

 uspeh zaključnega letnika srednje šole 

 občina bivanja   

 način končanja srednje šole 

Tabela 22: Prikaz spolne strukture 

Spol Število študentov 

Moški 1 

Ženski 5 

 

Zgornja tabela in spodnji graf številsko ter odstotkovno ponazarjata razmerje med 

spoloma na magistrskem programu Psihosocialna pomoč. V 83 odstotkih 

prevladujejo ženske. 

Graf 14: Prikaz spolne strukture v odstotkih 
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Tabela 23: Občina stalnega prebivališča 

Občina stalnega prebivališča 
Število 

študentov 

Ljubljana 2 

Kranj  1 

Koper  1 

Kobarid 1 

Domžale 1 

 

Tabela (zgoraj) in graf (spodaj) prikazujeta število študentov po občini stalnega 

prebivališča. Ugotovimo lahko, da 2 študenta prihajata iz ljubljanske občine, ostali pa 

iz raznih drugih občin. 

Graf 15: Prikaz števila študentov po občini stalnega prebivališča 

 

Tabela spodaj prikazuje pregled podatkov po številu študentov in fakulteti, na kateri 

so študentje končali svojo dodiplomsko izobrazbo. Študenti so dodiplomski študij 

zaključili na raznih visokih šolah in fakultetah.  
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Tabela 24: Prikaz končanega dodiplomskega študija (fakultetni naziv) 

Zaključena fakulteta 
Število 

študentov 

Filozofska fakulteta Ljubljana 2 

Pedagoška fakulteta Ljubljana 1 

Visoka šola za zdravstvene vede 1 

Fakulteta za management 1 

Zdravstvena fakulteta Ljubljana 1 

 

Doktorski program Sociologija – prikaz podatkov: 

 spol    

 zaključena podiplomska druga stopnja (naziv fakultete) 

 občina bivanja   

Na doktorskem študiju Sociologija prevladuje  ženska populacija z 69 odstotki, kot 

kažeta spodnja tabela in graf. 

Tabela 25: Prikaz spolne strukture 

Spol Število študentov 

Moški 4 

Ženski 9 
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Graf 16: Prikaz spolne strukture v odstotkih 

 

Tabela (spodaj) kaže število študentov po občini stalnega prebivališča. Vidimo lahko, 

da vsak vpisan študent prihaja iz druge slovenske občine. 

Tabela 26: Prikaz stalnega prebivališča 

Občina stalnega prebivališča 
Število 

študentov 

Miren-Kostanjevica  1 

Beltinci 1 

Celje 1 

Cerknica 1 

Domžale 1 

Idrija 1 

Koper 1 

Krško 1 

Ljubljana 1 

Ptuj 1 

Šempeter-Vrtojba 1 

Tržič 1 

Vrhnika 1 
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Graf 17: Število študentov doktorskega programa po občini stalnega prebivališča 

 

Spodnja tabela prikazuje število študentov ter njihovo predhodno zaključeno fakulteto 

pred vpisom na podiplomski doktorski program na FUDŠ.  

Tabela 27: Prikaz končanega podiplomskega študija po nazivu fakultete 

Zaključena fakulteta Število študentov 

Fakulteta za družbene vede 3 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 2 

Fakulteta za organizacijske vede 1 

Evropska pravna fakulteta 1 

Univerza v Novi Gorici, PTF 1 

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru 1 

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije 1 

Fakulteta za državne in evropske študije 1 

GEA College 1 

Tujina  1 
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