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1. Znanstveno-raziskovalna kakovost fakultete 

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

Strateški načrt 
 

FUDŠ je v strateškem načrtu zelo ambiciozno zastavila svoje znanstveno-raziskovalne načrte, 
saj izhajamo iz ambicije, da ne ostanemo le najkakovostnejši družboslovni raziskovalni center v 
Sloveniji, ampak postanemo tudi prepoznavna znanstveno-raziskovalna ustanova v 
mednarodnem okolju.  
 

Tabela 1: Strateška usmeritev 1 

 

  

STRATEŠKA USMERITEV 1: 

Znanstveno raziskovalna in                 

       razvojna odličnost 

ZAP. 

ŠT. 

STRATEŠKI CILJI Enota Plan/realizacija 2009 2010 

 

2011 

 

1. 
Število točk pri SICRIS-u na 

registriranega raziskovalca 
točke 

 

Plan 

 

100 

 

110 

 

120 

 

Realizacija 

 

135,0 

 

87 

 

65,4 

2. 

Število objav, ki jih indeksirajo SCI, 

SSCI in AHCI ali znanstvenih 

monografij izdanih pri založbah s 

seznama ARRS na registriranega 

raziskovalca 

število 

 

Plan 

 

1 

 

1,1 

 

1,2 

 

Realizacija 

 

0,2 

 

0,3 

 

0,6 

3. 

Število citatov WoS na 

registriranega raziskovalca 

(povprečje 10-letnega obdobja)* 

število 

 

Plan 

 

1 

 

1,1 

 

1,2 

 

Realizacija 

 

1,8 

 

4,7 

 

5,6 

4. 
Število izvajanih mednarodnih 

raziskovalno-razvojnih projektov 
število 

 

Plan 

 

1 

 

1 

 

2 
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Realizacija 

 

1 

 

2 

 

2 

5. 

Obseg izvajanih mednarodnih 

raziskovalno-razvojnih projektov v 

FTE 

obseg 

v FTE 

 

Plan 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Realizacija 

 

0,2 

 

0,28 

 

0,2 

6. 
Število izvajanih aplikativnih 

projektov 
število 

 

Plan 

 

2 

 

2 

 

3 

 

Realizacija 

 

2 

 

3 

 

3 

7. 
Obseg izvajanih aplikativnih 

projektov v FTE 

obseg 

v FTE 

 

Plan 

 

1 

 

1,5 

 

1,5 

 

Realizacija 

 

3,2 

 

4,5 

 

3,5 

8. 
Delež tujih referentov na 

konferencah fakultete 
% 

 

Plan 

 

55 

 

60 

 

65 

 

Realizacija 

 

49 

 

61 

 

58 

9. 
Število vseh referentov na 

konferencah fakultete 
število 

 

Plan 

 

45 

 

50 

 

55 

 

Realizacija 

 

37 

 

26 

 

48 

 *Opomba: pod 3 gre za število čistih citatov. 

 
S tega vidika so rezultati na tem področju sicer visoki, a hkrati še ne povsem zadovoljivi glede 
na strateški načrt. V letu 2011 kot največji problem zaznavamo večji zaostanek za strateškim 
načrtom v Sicris točkah na raziskovalca. To je po eni strani posledica prehoda od kvantiteti h 
kvaliteti, saj se je več raziskovalcev v tem obdobju skladno z usmeritvami fakultete preusmerilo 
k intenzivnejšem objavljanju v SCI/SSCI/AHCI revijah in hkrati manjšem poudarku na goli 
kvantiteti. Ta premik se je odrazil v kar 2,5-kratnem povečanju tovrstnih objav na zaposlenega 
raziskovalca glede na leto 2010. Po drugi strani pa je tudi posledica dodatnega pomlajevanja 
ekipe z vključevanjem novih mlajših sodelavcev, kateri znanstveno-raziskovalna produkcija na 
samem začetku kariere večinoma še ne more dosegati izkušenejših sodelavcev, pričakujemo 
pa, da se bo v naslednjih letih prav tako še bistveno povečevala.  
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Po drugi strani pa se okrepljena relevantnost in odmevnost ustvarjanja raziskovalcev na fakulteti 
kaže prek bistveno povečane citiranosti po WOS, kjer je bil letni načrt presežen skoraj 
petkratno.  
 
Mednarodni projekti so po številu dosegali načrt, zaostajali pa so glede na predvideni obseg v 
FTE. Po drugi strani pa so številne prijave projektov v letu 2011 povečale možnost za pridobitve 
evropskega financiranja za FP7 projekte večjega obsega, kar se je z naslednjim letom vsaj v 
enem primeru tudi realiziralo, zato lahko že v letu 2012 pričakujemo bistveno izboljšanje tudi na 
tem področju.  

Tabela 2: Strateška usmeritev 5 

 

  

STRATEŠKA USMERITEV 5: 

Zadovoljstvo odjemalcev RRD 

ZAP. 

ŠT. 

STRATEŠKI CILJI 

(manjkajoče ciljne vrednosti bomo opredelili po prvem letu zajemanja 

in sicer v dinamiki izboljšanja 5 do 10 % glede na preteklo obdobje) 

Enota 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

2011 

 

1.  

Število prekinjenih raziskovalnih pogodb zaradi nekakovosti 

Plan število 0 0 0 

Realizacija število 0 0 0 

2.  

Število opozoril na izvajanje pogodbenih obveznosti RRD 

Plan  število 0 0 0 

Realizacija  število 0 0 0 

3.  

Število reklamacij na izvajanje pogodbenih obveznosti RRD 

Plan  število 0 0 0 

Realizacija  število 0 0 0 

4.  

Število knjižničnih enot (kumulativno) 

Plan 
enot x 

1000 
7,5 9 10 

Realizacija 
enot x 

1000 
5,6 7,9 10,3 
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Na strateškem področju zadovoljstva uporabnikov RRD so bili cilji za leto 2011 v celoti 
doseženi. Cilji so bili znatno preseženi na področju kumulativnega števila knjižničnih enot.  

1.2 Razčlenitev rezultatov glede na posamezne inštitute z oceno dosežene 

internacionalizacije 

 
Inštitut za raziskovanje družbenih tveganj  
 
vodi izr. prof. dr. Matej Makarovič.  
 
Inštitut so v letu 2011 sestavljali štirje sodelavci. Njihove znanstvene objave so v danem letu 
zajemale predvsem naslednja področja:  

- Družbena tveganja na področju iger na srečo 
- Umeščanje jedrskih objektov v prostor 
- Družbeno usmerjanje v razmerah visoke kompleksnosti 
- Problematika digitalnega razkoraka 
- Vprašanje družbene odgovornosti  

 
Člani skupine so v letu 2011 objavili 7 znanstvenih člankov (od tega 3 v SCI/SSCI revijah), 1 
znanstveno monografijo in 4 samostojna poglavja v znanstvenih monografijah.  
 
Prijavljeni temeljni projekt na temo politike v družbi tveganje na ARRS je prišel v drugi krog 
izbora, vendar nazadnje ni bil odobren za financiranje. Izpopolnjena različica na sorodno temo 
je bila ponovno prijavljena in uvrščena v drugi krog, rezultati bodo znani v letu 2012. 
 
K internacionalizaciji na ravni inštituta so prispevale predvsem SSCI objave, raziskovalno 
gostovanje dveh članov inštituta na Waterford Institute of Technology, Irska, in vključitev nove 
mlade raziskovalke Aline Zubkovych iz Ukrajine v decembru leta 2011 na podlagi 
mednarodnega razpisa. Druge vidike internacionalizacije na ravni inštituta bo treba še okrepiti, 
pri čemer izpostavljamo predvsem nujnost intenzivnega vključevanja v FP7.  
 
 
Inštitut za uporabne družbene raziskave  
 
vodi izr. prof. dr. Matevž Tomšič. 

V letu 2011 so člani Inštituta za uporabne družbene raziskave (IUDR) objavili (sami ali v 
soavtorstvu) sedemnajst znanstvenih del. Med njimi je sedem znanstvenih člankov (od tega trije 
v indeksiranih revijah), dve znanstveni monografiji (od tega ena pri tuji založbi), sedem poglavij 
v znanstvenih monografijah in dva prispevka na znanstvenih konferencah. Dela se ukvarjajo z 
različnimi vidiki socialne in politične dinamike razvoja sodobnih družb, kot so problematika 
družbenih elit, družbeni vidiki inovacij, inovacije, vloga socialnega kapitala organiziranost 
državne uprave, ter značilnosti slovenske tranzicije.  

Člani IUDR so bili aktivni tudi pri organizaciji znanstvenih dogodkov. Tako je Fakulteta za 
uporabne družbene študije v Novi Gorici med 29.9. in 1.10. 2011 v Hotelu Barbara v Fiesi 
organizirala tretjo mednarodno slovensko družboslovno konferenco z naslovom Social 
responsibility in 21st century. Glavni organizator je bil član Inštituta Uroš Pinterič. 

Delovanje inštituta je v veliki meri vezano na programsko skupino Demokracija in razvoj (v letu 
2011 se izteče njeno financiranje, načrtujejo njeno nadaljnje izvajanje). V letu 2011 je bilo delo 
programske skupine fokusirano na pregled in analizo stanja in perspektiv več nivojskega 
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vladanja, predvsem v luči prihodnosti Evropske unije kot enotnega političnega prostora; ter 
položaj Evropske unije v globalnem kontekstu v smislu razvojne uspešnosti. V letu 2011 so člani 
programske skupine (nekateri od njih v formalnem smislu sicer niso vključeni v IURD) objavili 
trinajst znanstvenih del. Med njimi je šest znanstvenih člankov od tega štirje v indeksiranih 
revijah), dve znanstveni monografiji (od tega ena pri tuji založbi), štiri poglavja v znanstvenih 
monografijah in en prispevek na znanstveni konferenci.  

Pripravljen je bil projekt v okviru programa bilateralnega sodelovanja med Slovenijo in Romunijo 
z naslovom Politična kultura v Sloveniji in Romuniji: stanje, razvoj, perspektive. Projekt je bil 
pripravljen v sodelovanju s Fakulteto za politične vede in javno upravo Univerze Babes-Bolyai v 
Cluju. Glavni cilj projekta je analizirati osrednje značilnosti politične kulture v obeh novih 
članicah Evropske unije. Ključni vidik pri tem je stopnja skladnosti kulturnih vzorcev z normami 
in principi demokratične politične ureditve, tj. prisotnost oz. odsotnost elementov demokratične 
politične kulture. Projekt je bil sprejet v financiranje. Potekal bo v letih 2012 in 2013, za vsako 
leto sta predvidena dva obiska na vsaki strani (obisk romunske skupine v Sloveniji in slovenske 
v Romuniji), po en daljši in en krajši.  

V okviru javnega razpisa Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje vključevanja 
zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013 je bil prijavljen projekt 
poletne šole Oblikovanje pogojev regionalnega in lokalnega razvoja, ki naj bi potekala v drugi 
polovici avgusta 2012.  

Nekateri sodelavci IUDR so vključeni tudi v projekte, ki so bili pripravljeni v okviru drugih 
raziskovalnih skupin fakultete.  

V letu 2012 je predvidena prijava še nekaterih drugih bilateralnih projektov z raznimi evropskimi 
državami (Madžarska, Češka, Hrvaška itd.) 

Internacionalizacija na ravni inštituta se kaže pri  zaposlitvi prvega sodelavca iz tujine, prof. 
Nikolaia Genova v okviru programske skupine Demokracija in razvoj v letu 2011. V bližnji 
prihodnosti se načrtuje delna zaposlitev še nekaterih drugih tujih sodelavcev. Na ta način se 
krepi baza tujih sodelavcev in s tem potencial za mednarodno sodelovanje.  
Obstoječi in predvideni projekti mednarodnega sodelovanja bodo dobra osnova za vzpostavitev 
trajnega sodelovanja z relevantnimi raziskovalnimi skupinami iz različnih držav. Vseeno pa bo 
potrebno okrepiti napore v smeri mednarodnega sodelovanje, predvsem v smislu prijav 
mednarodnih projektov.  
 
Za izboljšanje ravni znanstveno-raziskovalne internacionalizacije, bo potrebno: 

 sistematično delovanje v smeri prijavljanja mednarodnih projektov; 

 nadaljnje navezovanje institucionalnih stikov z relevantnimi raziskovalnimi organizacijami 
v različnih regijah sveta;  

 okrepitev znanstveno-publicistične dejavnosti v smeri objav v mednarodnih znanstvenih 
revijah najvišjega ranga (tistih, ki so vključene v baze SSCI, A&HCI) 

 okrepitev prepoznavnosti FUDŠ kot mednarodno relevantnega centra znanstveno-
raziskovalne odličnosti; 

 sodelovanje med različnimi raziskovalnimi skupinami na FUDŠ 
 
Potrebno bo bolj izostriti raziskovalni fokus IUDR. V tem kontekstu bi morda veljalo razmisliti o 
spremembi imena inštituta v Inštitut za socialne in politične raziskave. 
 
 
Nacionalni inštitut za psihoterapijo (NIP)  
 
vodi izr. prof. dr. Mirna Macur. 
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NIP trenutno deluje v okviru svetovalnega dela preko individualnih in skupinskih terapij v 
Ljubljani in Novi Gorici ter preko objavljanja prispevkov sodelavcev inštituta v medijih oz. 
predstavitev člankov na mednarodnih konferencah. 
 
Izpostavljene aktivnosti sodelavcev NIPa v letu 2011: 

o Sodelovanje na državnih in mednarodnih konferencah  
• konferenca v San Marinu - Comparison of international policies on gambling evolution 

and it's social impact. Naslov referata: Valutazione dei servizi d'aiuto psicoterapeutico e 
psicosociale nel settore della dipendenza dal gioco d'azzardo e attuazione del gioco 
d'azzardo responsabile in Slovenia (Nevenka Podgornik) 

• Slovenska konferenca o odvisnosti, Ljubljana, 9.-11. junij 2011 (Peter Topić) 
• sodelovanje z mediji 
• objavljanje strokovnih člankov 

 
Člani inštituta so v letu 2011 objavili pet strokovnih in poljudnih člankov v dnevnih medijih in 
gostovali v dveh radijskih oddajah. V znanstvenih in strokovnih revijah so objavili 12 člankov.  
 
Druge aktivnosti so vključevale:  

• individualne in partnerske terapije v CPP LJ  
• dežurno svetovanje pri projektu Ne-odvisen.si 
• sodelovanje v Vivini zdravniški liniji 
• predavanja 

Sodelavka NIP je v letu 2011 pridobila naziv psihoterapevtka realitetne terapije ter evropsko 

diplomo iz psihoterapije (EAP). Sodelavec NIPa se je izobraževal na IITAP v ZDA ter na 

mednarodni konferenci UKESAD 2011.  

Do leta 2011 so člani NIPa opravljali večinoma svetovalno delo, različna predavanja izven 
fakultete ter objavljali strokovne članke. V študijskem letu 2012/2013 pa bo fakulteta pričela z 
izvajanjem visokošolskega strokovnega programa Psihosocialna pomoč 1. stopnje in 
magistrskega študijskega programa Psihosocialna pomoč 2. stopnje. V okviru teh dveh 
programov načrtuje fakulteta širitev delovanja NIP, predvsem v smislu raziskovalnega dela in 
izvajanja študijskih praks.  

Inštitut za globalni in regionalni razvoj 

vodi red. prof. dr. Nikolai Genov. 

Inštitut je bil na novo oblikovan v letu 2011. 

V letu 2011 je bila pripravljena prijava projekta bilateralnega sodelovanja z Republiko 
Makedonijo o kateri pa še ni odločitve. Člani inštituta so sodelovali pri prijavi projekta 
bilateralnega sodelovanja z Romunijo v okviru Inštituta za uporabne družbene raziskave, ki je bil 
odobren.  

V letu 2011 je fakulteta skupaj z italijanskim vodilnim partnerjem prijavila projekt v okviru FP7, ki 
je bil v letu 2012 odobren. Projekt z naslovom Making Migration Work for Development – Policy 
tools for strategic planning in SEE regions and cities se bo izvaja v obdobju od maja 2012 do 
oktobra 2014. Pri projektu sodelujejo poleg vodilnega partnerja Regione Emilija Romania dva 
partnerja iz Avstrije, trije iz Bolgarije, dva iz Grčije, štirje iz Italije, dva iz Romunije, dva iz Črne 
gore, eden iz Moldavije, dva iz Srbije in eden iz Švice, poleg fakultete sodeluje pri projektu tudi 
Regijska razvojna agencija Severne primorske. 
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V januarju 2012 je bil oddan še en projekt v okviru FP7, pri katerem je koordinator FUDŠ. 
Projekt je bil v večjem delu pripravljen v letu 2011. Prav tako je FUDŠ sodelovala pri pripravi 
projekta, pri katerem bo sodelovala kot partner koordinatorju iz Nemčije. 

K internacionalizaciji veliko prispeva odobreno sodelovanje pri projektu FP7, ki tudi  bistveno 
krepi znanstveno verodostojnost fakultete. Realne možnosti pridobitve sofinanciranja prijavljenih 
mednarodnih projektov so dobre. Ob prijavljanju mednarodnih projektov pa je fakulteta pridobila 
tudi veliko pomembnih izkušenj in se na tem področju razvija v pravo smer. Kljub temu pa bodo 
potrebna še prizadevanja, da bo fakulteta dosegla želeni cilj: postati razpoznaven in iskan 
partner za druge mednarodno pomembne in zanesljive institucije na področju mednarodnega 
primerjalnega raziskovanja. K temu lahko pripomorejo tudi prizadevanja fakultete pri organizaciji 
oziroma udeležbi na mednarodnih konferencah. Da bi lahko korak za korakom dosegli 
navedene cilje bi bilo potrebno: 

 na fakulteti določiti osebo, ki bi bila zadolžena za spremljanje objav javnih razpisov 
(FP7, razpisov za sredstva iz drugih virov Evropske komisije, razpisov ARRS…) 

 informacija o objavi razpisa bi morala takoj zaokrožiti med raziskovalci in akademskim 
kadrom, določene osebe bi bilo potrebno še posebej motivirati za sprejem izziva 

 razmisliti je potrebno o določitvi osebe, ki bi bila usposobljena in odgovorna za vodenje 
priprave projekta, priprave finančnega dela ter pripravo zaključnih poročil in zahtevkov 

 potrebna je specializacija na področju metod in postopkov vzorčenja, različnih metod 
terenskega raziskovanja in urejanja podatkov (kodiranje, predstavljanja, procesiranje…) 

 dolgoročno bi bilo treba vzpostaviti majhno in zelo fleksibilno skupino sodelavcev za 
terensko delo 
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Drugi kazalniki na letni ravni 
 
V nadaljevanju v tabeli prikazujemo realizacijo kratkoročnih letnih ciljev, ki se nanašajo na 
poglavje Znanstveno raziskovalne in razvojne odličnosti za kazalnike, ki niso nujno zajeti v 
Strateškem načrtu fakultete. 
 

Tabela 3: Strateška usmeritev 1 

 

 
STRATEŠKA USMERITEV 1: 

 
Znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost 

 

ZAP. ŠT 

Kratkoročni 

letni cilji za 

leto 2011 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto 

2010) 

Ciljna vrednost 

v letu 2011 

 

Ukrepi, ki 

potrebni za 

dosego oz. 

ohranitev 

Realizacija 

v letu 2011 

1. 

Nadaljevanje 

raziskovalnega dela 

v okviru programske 

skupine 

Demokracija in 

razvoj 

Raziskovalno delo v 
okviru programske 

skupine 
Demokracija in 

razvoj 

Izvedba analize 

predvidenih tematik 

in na tej podlagi 

priprava večjega 

števila znanstvenih 

del 

Pregled in analiza 
stanja in perspektiv 

več nivojskega 
vladanja, predvsem 

v luči prihodnosti 
Evropske unije kot 

enotnega 
političnega 

prostora; razvojna 
uspešnost 

Evropske unije v 
globalnem 

kontekstu; analiza 
načinov in možnosti 

za oblikovanje 
razvojnih strategij 

Izvršeno 

2. 

Razvoj temeljnih in 

aplikativnih znanj v 

sodelovanju s tujimi 

raziskovalnimi v 

okviru mednarodnih 

projektov 

Prijava dveh 

projektov v okviru 

FP7 

Pridobitev enega 

projekta FP7 v 

okviru 

mednarodnega 

konzorcija 

Oddaja vloge za 

pridobitev projekta 

FP7 v okviru 

mednarodnega 

konzorcija 

Projekti 

prijavljeni – 

odobritev v 

letu 2012. 

3. 

Razvoj temeljnih 

znanj preko 

izvajanja domačih 

temeljnih 

raziskovalnih 

projektov 

Prijava temeljnega 

projekta 

Pridobitev enega 

domačega 

temeljnega projekta 

Oddaja vloge na 

razpis ARRS za 

temeljnega projekte 

Prijava 

realizirana, 

projekt ni bil 

pridobljen. 

4. 

Razvoj uporabnih 

znanj preko 

izvajanja 

aplikativnih 

projektov za 

potrebe različnih 

deležnikov 

Zaključek enega 

aplikativnega 

projekta 

Pridobitev dveh 

aplikativnih 

projektov 

Oddaja vloge za 

pridobitev 

aplikativnih 

projektov 

Izvršeno 
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5. 

Razvoj strateških in 

uporabnih znanj in 

oblikovanje 

razvojnih in 

sistemskih rešitev 

preko izvajanja 

projektov iz CRP 

Zaključek štirih 

CRPov 

Pridobitev dveh 

ciljno-raziskovalnih 

projektov 

Oddaja vlog na 

razpis za ciljno-

raziskovalne 

projekte 

Izvršeno 

6. 

Skrb za razvoj 

znanstveno 

raziskovalnih 

potencialov preko 

usposabljanja 

mladih 

raziskovalcev 

Zaposlitev dveh 

mladih 

raziskovalcev, 

pridobitev enega 

mentorstva 

mlademu 

raziskovalcu 

 

Tri uspešne 

kandidature za 

mentorje mladih 

raziskovalcev 

 

Oddaja prijav na 

razpis ARRS za 

mentorje mladih 

raziskovalcev 

 

Zaposlitev 
ene mlade 

raziskovalke, 
pridobitev 

enega 
mentorstva 
mlademu 

raziskovalcu 

7. 

Diseminacija 

znanstvenih 

spoznanj 

organizacije preko 

organizacije dveh 

mednarodnih 

znanstvenih 

konferenc 

Izvedba dveh 

mednarodnih 

konferenc oz. 

posvetov 

Izvedba dveh 

mednarodnih 

znanstvenih 

konferenc 

Izvajanje vseh 

nalog, potrebnih za 

organizacijo 

dogodkov 

Izvršeno 

8. 

Usposabljanje 

raziskovalcev preko 

organizacije 

FUDŠjevega 

zimskega tabora 

Priprave na zimski 

tabor 

Izvedba zimskega 

tabora FUDŠ v 

Zadru koncem 

januarja 

Izvajanje vseh 

nalog, potrebnih za 

organizacijo 

dogodka 

izvršeno 

 

1.3 Sklepi in predlogi za izboljšanje kakovosti 

 

Strateški načrt FUDŠ na področju znanstveno-raziskovalne kakovosti je glede na primerljive 

slovenske družboslovne institucije precej ambiciozen, takšen pa mora v prihodnje glede na 

zastavljeno poslanstvo FUDŠ tudi ostati. Za doseganje (in preseganje) vseh strateških ciljev na 

tem področju je v prihodnje potrebno:  

- dosledno aplicirati nova, bistveno strožja, merila za habilitacijo, ki bodo akademski kader 

spodbudila k še večji kvantiteti in kvaliteti znanstveno-raziskovalnih in strokovnih 

rezultatov 

- zaposleni bodo redno oddajali letna poročila in letne načrte, ki so podlaga za redni letni 

pogovor pri dekanu, ki bo omogočal najboljšo možno uporabo znanstveno-raziskovalnih 

in strokovnih potencialov zaposlenih ob hkratni krepitvi njihovega zadovoljstva 

- še dodatno okrepiti delo na področju vključevanja v evropske projekte (v ta namen je bila 

v letu 2011 na novo uvedena funkcija prodekana za mednarodno sodelovanje) 

- dodatno je treba okrepiti mednarodno-konferenčno aktivnost fakultete, tako v smeri 

večjega števila udeležencev, kot v smeri še večjega vključevanja tujih referentov, 

skladno s strateškim načrtom 

- v polni meri je treba vzpostaviti delujočo projektno pisarno na sedežu FUDŠ. 
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2. PEDAGOŠKA KAKOVOST 

2.1 Prikaz in analiza doseganja letnih ciljev na področju pedagoške kakovosti 

Fakulteta v okviru pedagoške kakovosti glede na strateški načrt, stremi k dvema ključnima 

usmeritvama, »odličnost študija ter zadovoljstvo študentov«. V svojem strateškem načrtu smo za 

odličnost študija definirali posamezne parametre katerih uspešnost z vsakim letom tudi 

izboljšujemo. Tabela 1 prikazuje strateške usmeritve, ki zadevajo odličnost študija, Tabela 2 kaže 

parametre, ki zadevajo zadovoljstvo študentov. 

Tabela 4: Prikaz strateške usmeritve 2 – odličnost študija 

 

 

STRATEŠKA USMERITEV 2: 

Odličnost študija 

ZAP. 

ŠT. 

 

STRATEŠKI CILJI 
Enota 

Študijsko leto 2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 Plan/realizacija 

1.  

Delež prvič vpisanih v prvi letnik v prvem 

prijavnem roku 
% 

 

Plan 

 

/ 

 

/ 

 

70 

 

Realizacija 

 

/* 

 

/* 

 

25 

2.  

Število doseženih točk na splošni maturi 

(prvič vpisani na programe prve stopnje s 

splošno maturo) 

Število 

točk 

 

Plan 

 

18 

 

20 

 

21 

 

Realizacija 

 

/* 

 

/* 

 

12 

3.  

Število doseženih točk na poklicni maturi 

(prvič vpisani na programe prve stopnje s 

poklicno maturo) 

Število 

točk 

 

Plan 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

Realizacija 

 

/ 

 

/ 

 

14 

4.  

Povprečno trajanje študija čiste študijske 

generacije v letih – 1. stopnja 
Leto 

 

Plan 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

Realizacija 

 

4 

 

4 

 

4 
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5.  

Trajanje študija čiste študijske generacije 

glede na predvideno trajanje študija– 2. 

stopnja 

Leto 

 

Plan 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

Realizacija 

 

3 

 

3 

 

2 

6.  

Trajanje študija čiste študijske generacije 

glede na predvideno trajanje študija– 3. 

stopnja 

Leto 

 

Plan 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

Realizacija 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

7.  
Število novih doktorjev znanosti Število 

 

Plan 

 

1 

 

3 

 

4 

 

Realizacija 

 

0 

 

0 

 

0 

8.  

Čas iskanja prve ustrezne zaposlitve po 

diplomi 
Mesecev 

 

Plan 

 

6 

 

6 

 

5 

 

Realizacija 

/* /* 6 

9.  

Število študentov matične fakultete, ki so 

opravili vsaj en predmet v tujini 
Število 

 

Plan 

 

2 

 

4 

 

4 

 

Realizacija 

 

/ 

 

2 

 

1 

10.  
Število tujih predavateljev in sodelavcev Število 

 

Plan 

 

6 

 

6 

 

7 

 

Realizacija 

 

6 

 

11 

 

8 

* Podatek ni bil dostopen. 

Kot prednosti izpostavljamo zelo hitro dokončanje študija med tistimi, ki so študij dokončali v 

letu 2011 (izjema je doktorski študij, kjer se kljub visoki prehodnosti zatika pri samem uspešnem 

zaključku študija), kar omogoča postavljanje razmeroma ambicioznih ciljev za nadaljnje 

načrtovanje. Načrt dosledno presegamo tudi na področju vključenosti tujih predavateljev in 

sodelavcev, pri katerih smo v letu 2011 pogodbeno sodelovanje začeli dopolnjevati tudi z 
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rednimi delovnimi razmerji. Internacionalizacijo na področju akademskega osebja bi bilo treba 

nujno dopolniti tudi z okrepljeno internacionalizacijo na področju študentskih izmenjav, kjer je 

tovrstne ambicioznosti med našimi študenti za zdaj še premalo.  

Glede na načrt se razmeroma še vedno majhen delež študentov vpisuje že na podlagi prijave 

na prvem roku. V določeni meri je to posledica dejstva, da se predvsem za podiplomske študije 

kandidati navadno odločajo šele v zadnjem trenutku. Opažamo tudi, da bo treba prepoznavnost 

fakultete še okrepiti in narediti več na področju pridobivanja najboljših dijakov.  

Zadovoljni smo lahko z zaposljivostjo naših diplomantov, saj kljub zaostrenim razmeram, ki jih v 

času oblikovanja strateškega načrta še nismo mogli predvideti, povprečni čas iskanja zaposlitve 

(6 mesecev) ne odstopa bistveno od načrtovanega. Delež brezposelnih diplomantov, kot ga je 

prav tako pokazala raziskava med diplomanti je prav tako majhen in znaša 14 odstotkov.  

Na področju zadovoljstva študentov smo presegli postavljene strateške cilje. Edino negativno 

odstopanje najdemo pri deležu izpisov študentov, ki je znašal 4,6 odstotka, medtem ko smo v 

strateškem načrtu predvideli, da izpisov sploh ne bo.  

Tabela 5: Prikaz strateške usmeritve 4 – zadovoljstvo študentov 

 

 

STRATEŠKA USMERITEV 4: 

Zadovoljstvo študentov 

ZAP. 

ŠT. 

STRATEŠKI CILJI Enota 

Koledarsko leto 

2009 2010 2011 

Plan/realizacija 

1.  

Indeks zadovoljstva študentov (anketa) 

– skupno 

 

1-5 

 

Plan 

 

/ 

 

/ 

 

3,7 

 

Realizacija 

 

3,8 

 

3,9 

 

4,1 

2.  

Zadovoljstva študentov (anketa) s 

predavanji in vajami 

 

1-5 

 

Plan 

 

/ 

 

/ 

 

3,7 

 

Realizacija 

 

3,9 

 

3,9 

 

4,1 

3.  

Zadovoljstvo študentov (anketa) s 

splošno podobo, referatom in knjižnico 
1-5 

 

Plan 

 

/ 

 

/ 

 

3,9 

 

Realizacija 

 

3,4 

 

3,8 

 

4,1 
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4.  

Delež študentov iz drugih regij 

 
% 

 

Plan 

 

/ 

 

/ 

 

60 

 

Realizacija 

/ / 
 

63 

5.  

Delež izpisov naših študentov 

 
% 

 

Plan 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Realizacija 

 

4 

 

4,6 

 

4,6 

6.  

Število ugodno rešenih pritožb 

študentov 

(potrditev pritožb na drugi stopnji) 

% 

 

Plan 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Realizacija 

 

0 

 

0 

 

0 

2.2. Razčlenitev rezultatov glede na posamezne šole in stopnje izobraževanja   

Študijski proces na fakulteti se odvija v okviru njene pedagoške enote. Za delovanje pedagoške 
enote je odgovoren prodekan, pristojen za študentske in študijske zadeve, ki je tudi njen 
predstojnik. 

 
Fakulteta ima naslednje šole, ki delujejo kot podenote znotraj pedagoške enote: 

 
1. Šola za uporabne družbene študije 
2. Šola za psihoterapijo 
3. Doktorska šola 

 
Člani šole so vsi, ki v tekočem študijskem letu sodelujejo kot visokošolski učitelji ali sodelavci pri 
izvajanju študijskih programov, za katere skrbi šola, ali so za tako sodelovanje predvideni v 
prihodnje s sklepom senata. Člani šole se sestajajo na sestankih, ki jih sklicuje in vodi predstojnik 
šole, na katerih dajejo priporočila senatu, akademskemu zboru, dekanu in prodekanu za 
študentske in študijske zadeve glede razvoja in izvajanja študijskih programov. Predstojnik šole je 
imenovan za dobo največ dveh let z možnostjo ponovnega imenovanja, pri čemer se njegov 
mandat samodejno izteče s konstitutivno sejo novega senata. Predstojnika šole imenuje in 
razrešuje dekan na predlog večine članov šole ali prodekana za študentske in študijske zadeve. 

 
Podrobnejša opredelitev dejavnost in drugih obveznosti, ki jih opravljajo šole, so opredeljene v 
Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Fakultete za uporabne družbene 
študije v Novi Gorici. 

 
Šola za uporabne družbene študije 

 
Šola za uporabne družbene študije skrbi za izvajanje študijskih programov prve in druge stopnje 
na področju uporabnih družbenih študij, medkulturnega in socialnega menedžmenta. 
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Število študentov v šoli za uporabne družbene študije: 315 
Prehodnost: 62 % 
Povprečna ocena: 8,2 

 
Šola za psihoterapijo 

 
Šola za psihoterapijo skrbi za izvajanje študijskih programov prve in druge stopnje na področju 
psihosocialne pomoči in psihoterapije. Visokošolski ter magistrski študijski program Psihosocialne 
pomoči se bosta začela izvajati v študijskem letu 2012/2013. 

 
Doktorska šola 

 
Doktorska šola – šola za napredne družbene študije skrbi za izvajanje doktorskega študijskega 
programa Sociologija. 

 
Število študentov v doktorski šoli: 54 
Prehodnost: 90% 
Povprečna ocena: 8,2 

2.3 Analiza zanimanja za vpis na študijske programe 

 
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 2011 organizirani večkrat in sicer dne 11.2. in 12.2.2011, 23. 6. 

2011 ter 8. 9. 2011. 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 sodelavci ter predstavnik 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 

določanje vpisnih mest na posameznih lokacijah.  
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Graf 1: Zanimanje za študij na informativnih dnevih 

 

Graf ponazarja zanimanje za študij na informativnih dnevih po študijskih programih. Največ 

zanimanja smo izmerili za magistrski program Medkulturni menedžment (MM), najmanj 

zanimanja smo zabeležili za magistrski program Socialni menedžment (SM (mag)). Omenjenega 

programa zaradi prenizkega zanimanja v študijskem letu 2011/2012 nismo izvajali.  

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 
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Graf prikazuje odstotek zanimanja za študijske programe preko elektronske pošte. Največ 

zanimanja beležimo pri visokošolskem programu Socialni menedžment. Te rezultate pripisujemo 

dejstvu, da je bil omenjeni študijski program na fakulteti novost. 

2.4 Analiza vpisa na študijske programe v študijskem letu 2011/2012 

 

V študijskem letu 2011/2012 je fakulteta že peto leto zapored vpisovala v študijske programe, 
oblikovane v skladu z Bolonjsko deklaracijo. V tem študijskem letu se je na program Socialni 
menedžment (VS) vpisala druga generacija študentov. Programi, ki jih je v študijskem letu 
2011/2012 izvajala FUDŠ, so: 
- dodiplomski univerzitetni študijski program Uporabne družbene študije, 
- dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Socialni menedžment 
- 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 družbene študije (UN) in Medkulturni 
menedžment (MAG) se izvajata v redni in izredni obliki, ostali programi pa samo v izredni obliki. 
Dodiplomska študijska programa trajata tri leta in obsegata 180 kreditnih točk, podiplomska 
magistrska študijska programa trajata dve leti in obsegata 120 kreditnih točk, podiplomski 
doktorski študijski program traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk. 

 
V študijskem letu 2011/2012 smo na fakulteto vpisali skupno 369 študentov. Dodiplomski 
univerzitetni študijski program Uporabne družbene študije obiskuje 152 študentov, visokošolski 
strokovni študijski program Socialni menedžment pa 47 izrednih študentov. Podiplomski 
magistrski študijski program Medkulturni menedžment obiskuje 116 študentov. Podiplomski 
doktorski študijski program Sociologija obiskuje 54 študentov. Na fakulteti smo zadovoljni z 
številom vpisanih na podiplomske programe, pa tudi s številom vpisanih na dodiplomskem 
programu UDŠ, saj smo letos zapolnili 84 % rednih razpisanih mest. Zadovoljni smo tudi s 
številom vpisanih (47 študentov) na program Socialni menedžment (VS), ki se izvaja le kot izredni 
študij. 
 
Spodnja tabela prikazuje razpisana prosta mesta, ki smo jih imeli v študijskem letu  2011/2012.  

Tabela 6: Prikaz vpisnih mest po lokacijah, načinu in številu vpisa 

Program 

 

Število razpisanih 

mest 

Lokacija Status 

Socialni menedžment, 1.letnik 

40 Nova Gorica izredni 

15 Ljubljana izredni 

15 Novo mesto izredni 

Socialni menedžment, 2.letnik 10 Nova Gorica izredni 

 

Uporabne družbene študije, 

70 Nova Gorica redni 

20 Nova Gorica izredni 
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1. letnik 20 Novo mesto izredni 

Uporabne družbene študije,  

2. letnik 

10 Nova Gorica izredno 

* Nova Gorica redno 

Uporabne družbene študije,  

3. letnik 

* Nova Gorica redno 

10 Nova Gorica izredno 

Medkulturni menedžment, 

1.letnik 

70 Nova Gorica redno 

35 Nova Gorica izredno 

35 Ljubljana izredno 

35 Novo mesto izredno 

Medkulturni menedžment, 

2.letnik 

* Nova Gorica redno 

30 Nova Gorica izredno 

30 Ljubljana izredno 

30 Novo mesto izredno 

Socialni menedžment, 1.letnik 

15 Nova Gorica izredno 

15 Ljubljana izredno 

15 Novo mesto izredno 

Sociologija, 1.letnik 
10 Nova Gorica izredni 

10 Nova Gorica redni 

Sociologija, 2.letnik 10 Nova Gorica izredno 

*število rednih mest je omeno s številom vpisanih v prvi letnik 

Tabela spodaj prikazuje analizo vpisa po posameznih letnikih in študijskih programih v študijskem 

letu 2011/2012. 

Tabela 7: Prikaz števila vpisanih študentov v študijskem letu 2011/12 po lokaciji in vrsti vpisa 

(brez absolventov). 

 

Program 

 

Lokacija 

 

Status 

 

Število vpisanih v 

2011/12 

Socialni 

menedžment 

Nova Gorica izredni 13 

Ljubljana izredni 13 
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1.letnik Novo mesto izredni 7 

Socialni 

menedžment 

2.letnik 

Nova Gorica izredni 9 

Ljubljana izredni 1 

Novo mesto izredni 4 

Uporabne družbene 

študije 

1. letnik 

Nova Gorica redni 53 

Nova Gorica izredni 3 

Novo mesto izredni 3 

Uporabne družbene 

študije 

2. letnik 

Nova Gorica redni 18 

Nova Gorica izredni 0 

Novo mesto izredni 0 

Uporabne družbene 

študije 

3. letnik 

Nova Gorica redno 36 

Nova Gorica izredno 2 

Novo mesto izredno 1 

Medkulturni 

menedžment 

1. letnik 

Nova Gorica redno 47 

Ljubljana izredno 0 

Novo mesto izredno 0 

Medkulturni 

menedžment 

2. letnik 

Nova Gorica redno 33 

Nova Gorica izredno 1 

Ljubljana izredno 4 

Novo mesto izredno 0 

Sociologija 

1. letnik 

Nova Gorica redno 4 

Nova Gorica izredno 10 

Sociologija 

2.letnik 

Nova Gorica redno 6 

Nova Gorica izredno 13 

Sociologija 

3. letnik 

Nova Gorica redno 3 

Nova Gorica izredno 10 
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2.4.1 Analiza vpisa v študijsko leto 2011/12 - 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 8: Prikaz spolne strukture 

Spol Število študentov 

Moški 8 

ženski 19 

 

Graf 2: Prikaz spolne strukture v odstotkih 

 

V 1. letniku programa Socialni menedžment je bilo vpisanih 30 odstotkov moških in 70 

odstotkov žensk. 

Tabela 9: Prikaz po občini stalnega prebivališča 

Občina stalnega prebivališča Število študentov 

Nova Gorica 4 

Ljubljana 3 

Novo mesto 1 

Ajdovščina 2 

Šempeter- Vrtojba 3 

Drugo 14 
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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. 

Graf 3: Prikaz po občini stalnega prebivališča 

 

Tabela 10: Uspeh v zaključnem letniku srednje šole 

Uspeh zaključnega letnika Število študentov 

Odlično 0 

Prav dobro 7 

Dobro 14 

Zadostno 6 

 

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. 
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Graf 4: Prikaz uspeha zaključnega letnika srednje šole 

 

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 33 odstotkov. 

Tabela 11: Načina končanja srednje šole 

Način končanja Število študentov 

Splošna matura 9 

Poklicna matura 17 

Zaključni izpit 1 

Srednješolska diploma 0 

 

Univerzitetni študijski program Uporabne družbene študije – prikaz podatkov: 

 spol    

 uspeh zaključnega letnika srednje šole 

 občina bivanja   

 način končanja srednje šole 

Tabela 12: Prikaz spolne strukture 

Spol Število študentov 

Moški 17 

Ženski 38 

 

Na univerzitetnem študijskem programu Uporabne družbene študije prevladujejo ženske v 

skoraj da 70 odstotnem obsegu. 
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Graf 5: Prikaz spolne strukture v odstotkih 

 

Podatki v spodnji tabeli prikazujejo občino stalnega bivanja študentov na univerzitetnem 

programu. Ugotavljamo, da imamo največ študentov iz Ljubljanske občine kar je zanimiv 

podatek glede na dejstvo, da programa Uporabne družbene študije do sedaj nismo izvajali v 

notranjski regiji. Občine iz katerih prihajajo po štirje študenti so Nova Gorica, Medvode in Novo 

mesto. Pod drugo v tebeli uvrščamo občine iz katerih prihaja po en študent. 

Tabela 13: Prikaz po občini stalnega prebivališča 

Občina stalnega bivanja Število študentov 

Nova Gorica 4 

Ljubljana 10 

Novo mesto 4 

Ajdovščina 2 

Medvode 4 

Šentjernej 2 

Radovljica 2 

Vrhnika 2 

Drugo 25 
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Graf 6: Prikaz števila študnetov 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 največ študentov končalo 

zaključni letnik z dobrim uspehom. 32 odstotkov študentov je zaključni letnik končalo s prav 

dobrim uspehom ter 7 odstotka z odličnim uspehom.   

 

Graf 7: Prikaz uspeha zadnjega letnika srednje šole 
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Tabela 14: Načina zaključka srednje šole 

Način zaključka odstotek študentov 

Gimnazija 38 

Srednja strokovna šola 50 

Drugo 12 

 

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

program, končalo srednjo strokovno šolo. Študentov, ki so končali gimnazijski program je 38 

odstotkov.  

Magistrski program Medkulturni menedžment – prikaz podatkov: 

 spol    

 zaključena dodiplomska stopnja (naziv fakultete) 

 občina bivanja   

Tabela 15: Prikaz spolne strukture 

Spol Število študentov 

Moški 10 

Ženski 31 

 

Zgornja tabela in spodnji graf številsko ter odstotkovno ponazarjata razmerje med spoloma na 

magistrskem programu Medkulturni menedžment. V kar 76 odstotkih prevladujejo ženske. 

Graf 8: Prikaz spolne strukture v odstotkih 

 

0

20

40

60

80

100

Spol

24 % 

76 % Ženski

Moški



 

32 
 

Tabela 16: Občina stalnega prebivališča 

Občina stalnega prebivališča Število 
študentov 

Nova Gorica 4 

Ljubljana 4 

Novo mesto 10 

Medvode 2 

Tolmin 2 

Krško 2 

Miren-Kostanjevica 2 

Brda 3 

Brežice 2 

Drugo 10 

 

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

Ugotovimo lahko, da večina študentov ima stalno prebivališče v mestni občini Novo mesto. Iz 

mestne občine Nova Gorica in Ljubljane pa prihajajo po štirje študentje. Omenjene tri občine so 

izpostavljene saj v teh treh občinah tudi izvajamo svoj magistrski program Medkulturni 

menedžment. 

Graf 9: Prikaz števila doktorskih študentov po občini stalnega prebivališča  

 

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

končali svojo dodiplomsko izobrazbo. 15 odstotkov študentov je takih, ki so svoj dodiplomski  

študij končali na FUDŠ in so sedaj vpisani na Medkulturni menedžment. Relativno največji delež 

študentov je predhodno izobrazbo opravilo na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje v Novem 

mestu.  
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Tabela 17: Prikaz končanega dodiplomskega študija (fakultetni naziv) 

Zaključena fakulteta Število študentov 

FUDŠ 6 

Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto 8 

Fakulteta za managment Koper 5 

Fakulteta za upravo 3 

Zdravstvena fakulteta 2 

Gea Collage Visoka šola za podjetništvo Piran 4 

Fakulteta za organizacijske vede Kranj 2 

Visoka komercialna šola Celje 3 

Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor 2 

Drugo 6 

 

Doktorski program Sociologija – prikaz podatkov: 

 spol    

 zaključena podiplomska druga stopnja (naziv fakultete) 

 občina bivanja   

Na doktorskem študiju Sociologija prevladuje moška populacija z 58 odstotki kot kažeta spodnja 

tabela in graf.. 

Tabela 18: Prikaz spolne strukture 

Spol Število študentov 

Moški 7 

Ženski 5 

 

Graf 10: Prikaz spolne strukture v odstotkih 
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Tabela (spodaj) kaže število študentov po občini stalnega prebivališča vidimo lahko, da je 

število študentov neenakomerno porazdeljeno po celotni Sloveniji. Največ (štiri) pa prihajajo iz 

občine Ljubljana.  

Tabela 19: Prikaz stalnega prebivališča 

Občina stalnega prebivališča Število 
študentov 

Nova Gorica 1 

Ljubljana 4 

Maribor 2 

Divača 1 

Domžale 1 

Krško 1 

Murska Soboto 1 

Tujina 1 

 

Graf 11: Število študentov doktorskega programa po občini stalnega prebivališča  

 

Spodnja tabela prikazuje število študentov ter njihovo predhodno zaključeno fakulteto pred 

vpisom na podiplosmki doktorski program na FUDŠ. Dva študenta sta predhodni študij 

opravljala v tujini, dva na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje v Novem mestu na Gei Collage 

ter na Fakulteti za humanistične študije Koper prav tako dva.  
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Tabela 20: Prikaz končanega podiplomskega študija po nazivu fakultete 

Zaključena fakulteta Število študentov 

Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto 2 

Fakulteta za managment Koper 1 

Fakulteta za humanistične študije Koper 2 

Fakulteta za družbene vede 1 

Ekonomska fakulteta 1 

Gea Collage Visoka šola za podjetništvo Piran 2 

Šola za upravljanje in poslovanje Maribor 1 

Tujina 2 

2.5 Izsledki študentske ankete 

Po zaključku letnega semestra 2010/11 in zimskega semestra 2011/12 je bila izvedena redna 

študentska anketa, na podlagi našega standardnega vprašalnika, ki omogoča večletno 

primerjavo. Njeni podatki so tudi vir za ugotavljanje doseganja strateških ciljev glede 

zadovoljstva študentov. Pri izvajanju ankete je sodeloval Študentski svet.  

Tabela 21: Izsledki študentske ankete 

 

 

ŠTUDENTSKA ANKETA 

FUDŠ 

 

LETO 

 2009 

 

LETO 

 2010 

 

LETO 

 2011 

ŠT. 

VPR. 
Trditev iz vprašalnika POVPREČJE POVPREČJE POVPREČJE 

1 

Študentje se lahko zanesejo 

na pomoč zaposlenih pri 

reševanju svojih problemov 

3,8 3,9 4,1 

2 

Predavanja in druge storitve 

so izvedene v obljubljenem 

času 

3,6 3,8 4,2 

4 

Študentje so pravočasno 

obveščeni o času in kraju 

izvedbe predavanj in drugih 

storitev 

3,9 3,9 4 

5 

Obljubljene storitve so takoj 

izvedene  
3,5 3,7 3,9 

6 

Predavatelji so pripravljeni 

izvesti zahteve s strani 

študentov  

3,4 3,7 4,1 

7 

Med predavatelji je volja za 

pomoč študentom 
3,7 4 3,9 
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8 

Zaposleni fakultete vlivajo 

zaupanje študentom  
4,2 3,8 4,6 

9 

Administrativno osebje je 

vljudno do študentov 
3,6 4 4,2 

10 

Zaposleni imajo vsa potrebna 

znanja za podajanje 

odgovorov na študentova 

vprašanja 

3,9 4 4 

11 

Zaposleni študentom 

posvečajo individualno 

pozornost 

3,9 3,7 4,4 

12 

Predavatelji so do študentov 

spoštljivi  
3,8 4,1 4,3 

13 

Predavatelji so do študentov 

razumevajoči 
4 4,3 

4 

14 

Zaposleni delujejo v skladu z 

interesi študentov 
4 3,8 3,6 

15 

Dober in privlačen izgled 

materialov, obešenih na 

Visokošolskem 

informacijskem sistemu FUDŠ  

3,8 3,6 4 

16 

Ure poslovanja (fakulteta, 

knjižnica, referat)  so primerne 
3,7 3,9 4,1 

17 

Aktualne in zanimive teme 

družboslovnih večerov 
3,3 3,6 4 

Skupno povprečje 3,5 3,9 4,1 

 

Anketa je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu ankete študenti ocenjujejo splošno 

zadovoljstvo s fakulteto, v drugem delu pa zadovoljstvo s konkretnim predmetom. Do sedaj smo 

ankete izvajali v papirnati obliki in jih razdelili med študente, z letom 2012 bomo ankete začeli 

izvajali elektronsko z dostopom preko spletnega referata. Populacija študentov, ki anketo 

ustrezno izpolnijo, z leti narašča. V letu 2009 je 84 študentov anketo ustrezno izpolnilo, v letu 

2010 je bilo 111 takih študentov ter v letu 2011 je 128 študentov pravilno izpolnilo ter oddalo 

anketo. V splošnem delu so študentje ocenjevali zadovoljstvo z delovanjem fakultete in njenih 

zaposlenih, skupna ocena v letu 2011 je največja do sedaj (4,1) k čemur bomo še naprej 

stremeli. Na vseh področjih v splošnem delu ankete se je v letu 2011 pokazal napredek, 

zasledimo lahko rahlo odstopanje le pri trinajsti in štirinajsti točki za 0,2 negativno odstopanje v 

primerjavi s prejšnjim letom. Zadovoljstvo študentov s konkretnim predmetom v letu 2011 je v 

povprečju visoka, tj. nad 4. Pri metodoloških in statističnih predmetih ugotavljamo, da je obseg 

obveznosti glede na KT večji kot je predviden, razlog temu študentje navajajo obsežnost 

raziskovalnih nalog pri metodoloških predmetih ter težjo razumljivost pri statističnih predmetih, v 
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povprečju pa je obseg obveznosti glede na KT ustrezno razdeljen. Poleg predstavljenih ocen so 

študentje izpisali tudi predloge, priporočila in kritike. Ključni poudarki, predlogi in kritike, ki so jih 

študenti izpostavili zajemajo sledeče: študentje predlagajo bolj zgodnjo objavo urnikov, pohvale 

strokovni ekskurziji, ki so organizirane v okviru fakultete, dostopnost in pomoč referata, 

zanimive teme družboslovnih večerov, ugodnost študija, pri določenih predmetih predolgo 

čakanje na rezultate izpitov, kot predlog je bil izpostavljen marketing v smislu povečanja 

prepoznavnosti fakultete, študenti so prav tako izpostavili v veliki meri fleksibilnost profesorjev in 

asistentov. Fakulteta vse dobljene podatke obdela ter mnenja, predloge in kritike študentov tudi 

upošteva pri sestavi načrta za prihodnje študijsko leto. 

2.6 Analiza učnih izidov in prehodnosti v okviru študija  

Prehodnost študentov na dodiplomskem študiju pri programu Socialni menedžment presega 60 

odstotkov (natančneje 61%). Program Uporabne družbene študije ima prehodnost med letniki 

precej nizko (natančneje 31,81%), takemu rezultatu pripisujemo dejstvo, da se v zadnjem času 

znatno študentov odloči za študij pa ga potem opusti ali letnika ne izdela. Medtem ko je 

prehodnost na podiplomskem študiju večja. Na magistrskem programu Medkulturni 

menedžment je skoraj 70 odstotna (natančneje 68,75%). Z rezultatom smo zadovoljni, saj velika 

večina podiplomskih študentov redno študira in hkrati opravlja delo. Prehodnost na 

podiplomskem doktorskem programu je najvišja. Prehodnost med letniki je 90 odstotna.  

Analiza učnih izidov v študijskem letu 2010/2011: 

Tabela 22: Uporabne družbene študije – povprečna ocena po letnikih 

Letnik študija Povprečna ocena letnika 

1. letnik 7,9 

2. letnik 8,2 

3. letnik 8,4 

 

Tabela 23: Socialni menedžment – povprečna ocena letnika 

Letnik študija Povprečna ocena letnika 

1. letnik 7,8 

 

Tabela 24: Medkulturni menedžment – povprečna ocena po letnikih 

Letnik študija Povprečna ocena letnika 

1. letnik 8,2 

2. letnik 8,6 

 

Tabela 25: Sociologija – povprečna ocena po letnikih* 

Letnik študija Povprečna ocena letnika 

1. letnik 8,4 

3. letnik 8 
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* Povprečna ocena za 2. letnik je izpuščena, saj se povprečje iz ocene »opravil« ne računa. 

2.7 Analiza kompetenc in zaposljivosti diplomantov 

Kompetence, ki si jih diplomanti pridobijo pri študiju so razvrščene zelo interdisciplinarno. 

Študenti si pridobijo znanja za poznavanje in razumevanje razvoja družboslovnih disciplin, 

sposobnost za reševanje konkretnih družbenih in delovnih problemov z uporabo družboslovnih 

strokovnih metod in postopkov. Prav tako si pridobijo organizacijske in vodstvene spretnosti v 

organizacijah, ob razumevanju individualnih vrednot in skupinskih vrednotnih sistemov, z 

obvladovanjem profesionalno - etičnih vprašanj. Pridobitev organizacijske in vodstvene 

spretnosti za organiziranje aktivnega in samostojnega dela ter sposobnost komunikacije s 

strokovnjaki iz različnih področjih gospodarskega in družbenega življenja ter z različnimi 

interesnimi skupinami. Diplomanti naših profilov imajo kompetence pri razumevanju odnosov 

med posamezniki, organizacijami in družbenim okoljem, zmožnost za kompleksno sistemsko 

gledanje in delovanje. Njihovo znanje in poznavanje ter samo razumevanje procesov v 

poslovnem okolju organizacije jim omogoča analizo, sintezo in predvidevanje rešitev ter njihovih 

posledic. V internacionalnem okolju imajo naši diplomanti razumevanje do individualnih vrednot 

in vrednostnih sistemov, obvladujejo profesionalno-etična vprašanja prav tako imajo razvito 

razumevanje kulturne pluralnosti. Pridobijo sposobnost anticipacije in reševanja problemov, ki 

izhajajo iz medkulturnih razlik razumevanje odnosov med posamezniki in skupinami v različnih 

kulturnih okoljih.  

Anketni vprašalnik za diplomante prvih dveh stopenj študija je bil realiziran med 21 diplomanti 

ostala polovica diplomantov se na anketo ni odzvala. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz treh 

sklopov vprašanj in trditev. Prvi sklop vprašanj je bil sestavljen iz splošnih podatkov o 

diplomantih (spol, starost, leto diplomiranja ter končani program). Drugi sklop vprašanj se je 

nanašal na koristnost in oceno študija na FUDŠ, v kar smo vključili tudi vprašanja o 

nadaljevanju študija, o pripravljenosti na sodelovanje s FUDŠ ter o študiju v tujini. Zadnji sklop 

vprašanj se je nanašal na podatke o sedanji zaposlitvi ter o prvi zaposlitvi oziroma času iskanja 

prve zaposlitve. Znanja in kompetence, ki so jih diplomanti pridobili v času svojega 

izobraževanja na FUDŠ, so v veliki večini ustrezna znanju, ki jih diplomanti potrebujejo pri svoji 

sedanji službi, kot kažejo ankete, ki so bile narejene med diplomanti. Kaže se pomanjkanje 

znanja tujega jezika v kar precejšni meri, ne glede na to, da fakulteta v okviru programov 

nobenega tujega jezika sicer ne izvaja, pa vsako leto študentom ponudi, da obiskujejo tečaj 

tujega jezika za katerega fakulteta plača subvencijo v višini 130 evrov. Prav tako opažamo še 

vedno prešibko znanje računalniških sposobnosti, podjetniške sposobnosti ter nezmožnost 

občutenja pripadnosti podjetju. S pridobljenimi rezultati smo v splošnem zadovoljni, saj na 

podlagi anketnih rezultatov ocenjujemo, da našim diplomantom nudimo 80 odstotkov znanja 

katerega dejansko v službah tudi potrebujejo.  

Zaposlenih je 52 odstotkov diplomantov. 33 odstotkov diplomantov se je odločilo za 
nadaljevanje študija na podiplomski ravni. Dejanski delež brezposelnih diplomantov je s tem 
samo 14 odstoten. Diplomanti so zaposleni v različnih dejavnostih gospodarstva. Največji delež 
diplomantov pa se zaposli v javni upravi oz. javnem sektorju.  

2.8 Ustreznost in stabilnost kadrovske strukture 

Kadrovska struktura FUDŠ je z vidika študijskih zadev ustrezna in stabilna. Predavanja in vaje 

so v veliki meri realizirane na način, ki je bil predviden. V primeru nenačrtovanih sprememb se 
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urnik in predavanja temu ustrezno prilagodijo. Do sedaj v tem vidiku nismo imeli nobenih 

bistvenih organizacijskih težav.   

Tabela 26: Kadrovsko strukturo pedagoških sodelavcev 

 

 
Št. oseb v redenem 

delovnem razmerju 

Št. oseb v drugem 

pogodbenem 

razmerju 

Skupaj 

Redni profesor 2 11 13 

Izredni profesor 5 13 18 

Docent 5 13 18 

Asistent  6 17 23 

Predavatelj 0 2 2 

Skupaj 18 56 74 

 

Vsi pedagoški sodelavci, ki so redno zaposleni na FUDŠ, se ukvarjajo tudi z znanstveno-
raziskovalnim in strokovnim delom, ki ga spremljamo prek baze Sicris.  
Z raziskovalno dejavnostjo v smislu redne zaposlitve se ukvarja skupno 7 oseb (gre za osebe, 
katerih redna zaposlitev je v celoti ali delno znanstveno-raziskovalna).  
 

Tabela 27: Osebe po načinu delovnega razmerja 

  

 
Št. oseb v redenem 

delovnem razmerju 

Št. oseb v drugem 

pogodbenem 

razmerju 

Skupaj 

Znanstveni svetnik 3 0 3 

Višji znanstveni 

sodelavec 
1 0 1 

Mladi raziskovalec 3 0 3 

Skupaj 7 0 7 

 

Za nemoten potek ostalih dejavnosti fakultete ter opravljanje strokovnih nalog v dekanatu 
fakultete (referat, pravno kadrovska služba, finančno računovodska služba, knjižnica) skrbi 
skupno 8 redno zaposlenih strokovnih delavcev. 
 
Prikazana kadrovska struktura se skozi leta bistveno ne spreminja in ostaja stabilna.  
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2.9 Ustreznost postopkov za izvolitve v nazive 

 

Tabela 28: Pregled izvolitev v letu 2011 

 

Naziv 
Realizirano število izvolitev  

v naziv v letu 2011 

Redni profesor 0 

Znanstveni svetnik 0 

Izredni profesor 1 

Docent 2 

Asistent 4 

 

Od ustanovitve je FUDŠ uporabljala merila za izvolitve v nazive, povzete po merilih Univerze v 

Ljubljani. Ta sistem je sicer v prvih letih zagotavljal zadovoljive standarde, ki pa so kazali tudi 

določene pomanjkljivosti. Med njimi izpostavljamo predvsem:  

- včasih preveč ohlapna določila glede posameznih kriterijev 

- nizek poudarek na internacionalizaciji (nedorečene možnosti glede priznavanja naziv z 

ustreznih akademskih ustanov v tujini) 

- prenizke zahteve glede na strateške ambicije FUDŠ v smeri znanstveno-raziskovalne 

odličnosti.  

 

Glede na to in ob upoštevanju novih standardov, ki jih je sprejela NAKVIS, je Senat FUDŠ 

16.6.2011 sprejel nova Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev 

in visokošolskih sodelavcev. Nova merila so dostopna prek spletne strani FUDŠ pod rubriko 

pravni viri: http://www.fuds.si/si/fuds/pravni_viri/ . 

 

Cilji sprejema meril so bili predvsem naslednji:  

- vzpostaviti transparenten sistem imenovanj in napredovanj akademskega osebja na 

FUDŠ 

- z zaostrenimi kriteriji na področju kvantitete in kakovosti znanstveno-raziskovalnega dela 

prispevati k znanstveno-raziskovalni odličnosti fakultete 

- z zaostrenimi kriteriji glede potrebnih gostovanj na akademskih institucijah v tujini 

spodbujati nadaljnjo internacionalizacijo našega dela 

- zadostiti vsem standardom, postavljenih s strani NAKVIS. 

 

V nadaljevanju predstavljamo primerjavo meril FUDŠ z novimi merili največje slovenske 

univerze (UL) in z minimalnimi standardi NAKVIS glede na izbrane ključne merljive kriterije pri 

izvolitvi v nazive docenta, izrednega profesorja in rednega profesorja.  

 

 

 

 

 

http://www.fuds.si/si/fuds/pravni_viri/
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Tabela 29: Primerjava meril pri izvolitvi v nazive 

 

 

 
Minimalni standard 

NAKVIS (2010) 
 

FUDŠ (2011) 
Univerza v 

Ljubljani (2011) 

Za naziv 
docenta: število 

in raven 
znanstvenih 
ključnih del 

3 članki od tega vsaj 1 
SSCI/SCI (IF>0) ali 

AHCI; 
 

Nadomestilo: 
znanstvena monografija 
ali poglavje v njej, ki pa 

ne nadomešča SSCI/SCI 
(IF>0) ali AHCI 

3 članki v 
SSCI/SCI (IF>0) ali 
AHCI članki (prvi ali 

vodilni avtor) od tega 
vsaj 1 SSCI/SCI iz 

prvih ¾ IF; 
 

Nadomestilo:  1 članek 
(ki ne nadomešča 

obveznega članka v 
prvi polovici seznama 
SSCI in SCI z IF>0 ter 

AHCI) nadomesti z 
znanstveno 
monografijo, 
objavljeno pri 
mednarodni 

založbi s seznama 
ARRS, pri kateri je prvi 

ali vodilni avtor. 

3 članki od tega vsaj 1 
SSCI/SCI (IF>0) ali 

AHCI; 
 

Nadomestilo 
znanstvena 

monografija ali 
poglavje v njej, ki pa 

ne nadomešča 
SSCI/SCI (IF>0) ali 

AHCI 

Za naziv 
docenta: 
citiranost 

Potrebna citiranost – ni 
podrobneje opredeljeno 

Potrebna citiranost 

Ni posebej 
opredeljeno – ni 

podrobneje 
opredeljeno 

Za naziv 
docenta: 

zahtevano 
gostovanje v 

tujini (univerza 
ali raziskovalna 

ustanova) 

Ni potrebno Skupno tri mesece Ni potrebno 

Za naziv 
izrednega 

profesorja:  
število in raven 

znanstvenih 
ključnih del 

7 člankov (od tega 
najmanj 4 od zadnje 

izvolitve v nižji naziv), pri 
katerih mora biti prvi ali 

vodilni avtor (oz. 
dokazuje, da je njegov 

prispevek k članku 
enakovreden prispevku 

prvega ali vodilnega 
avtorja), od tega morajo 

biti najmanj 3 članki 
objavljeni v revijah, 

indeksiranih v SSCI, SCI 
z IF>0 oz. AHCI; 

 
Nadomestilo: z 

7 člankov (od tega 
najmanj 4 v zadnjem 

izvolitvenem obdobju), 
pri katerih mora biti 
prvi ali vodilni avtor 
(oz. dokazuje, da je 
njegov prispevek k 

članku enakovreden 
prispevku 

prvega ali vodilnega 
avtorja) v revijah, 

indeksiranih v SSCI, 
SCI z IF>0 oziroma 

AHCI. Dva od 4 
člankov iz zadnjega 

obdobja morajo 

7 člankov (od tega 
najmanj 4 članke od 

zadnje izvolitve v nižji 
naziv) pri katerih mora 

biti kandidat prvi ali 
vodilni avtor, s 

seznama revij, ki ga 
pripravi članica. Od 

tega morajo biti 
najmanj 3 članki 

objavljeni v revijah, 
indeksiranih v SSCI, 
SCI z IF>0 oz. AHCI 

 
Nadomeščanje: največ 

4 članke iz druge 
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znanstveno monografijo, 
delom znanstvene 

monografije, učbenikom, 
raziskovalnim ali 

strokovnim dosežkom 
 

biti iz 1. polovice 
seznama SCI in SSCI 

 
Nadomestilo: 

kumulativno največ 3 
članke, od tega največ 
dva izmed štirih, ki se 
zahtevajo za zadnje 

izvolitveno obdobje, (ki 
pa ne nadomeščajo 
obveznih člankov, 

objavljenih v revijah, 
indeksiranih v prvi 
polovici seznama 

SSCI in SCI z IF>0 ter 
AHCI) nadomesti z 

znanstveno 
monografijo pri 

mednarodni založbi s 
seznama ARRS, pri 

kateri je prvi ali vodilni 
avtor, ali podeljenim 

patentom ali 
vodenjem vodenje 

temeljnega ali 
aplikativnega 

raziskovalnega 
projekta v obsegu 

vsaj 1 FTE 

alineje prejšnjega 
odstavka (ki pa ne 

nadomeščajo 
obveznih člankov, 

objavljenih v revijah, 
indeksiranih v SSCI in 
SCI z IF>0 ter AHCI) 

nadomesti z 
znanstveno 

monografijo, delom 
znanstvene 
monografije, 

učbenikom ali 
strokovnim dosežkom 

Za naziv 
izrednega 

profesorja: 
citiranost 

Potrebna citiranost – ni 
podrobneje opredeljeno 

10 čistih citatov v 
WOK 

Potrebna citiranost – 
ni podrobneje 
opredeljeno 

Za naziv 
izrednega 

profesorja: 
zahtevano 

gostovanje v 
tujini (univerza ali 

raziskovalna 
ustanova) 

po doktoratu 
neprekinjeno najmanj 3 

mesece 

po doktoratu 
neprekinjeno najmanj 

3 mesece 

po doktoratu 
raziskovalno ali 

pedagoško deloval 
najmanj 3 mesece, od 
tega neprekinjeno po 

vsaj 30 dni 

Za naziv rednega 
profesorja:  

število in raven 
znanstvenih 
ključnih del 

14 člankov (od tega 
najmanj 7 od zadnje 

izvolitve v nižji naziv), pri 
katerih je prvi ali vodilni 
avtor (oz. dokazuje, da 
je njegov prispevek k 
članku enakovreden 
prispevku prvega ali 

vodilnega avtorja); od 
tega mora biti najmanj 6 

člankov objavljenih v 
revijah, indeksiranih v 
SSCI, SCI z IF>0 oz. 

AHCI 

14 člankov (od tega 
najmanj 7 od zadnje 

izvolitve v nižji 
naziv), pri katerih 

mora biti prvi ali vodilni 
avtor (oz. dokazuje, da 

je 
njegov prispevek k 

članku enakovreden 
prispevku prvega ali 
vodilnega avtorja) v 

revijah, indeksiranih v 
SSCI, SCI z IF>0 

oziroma AHCI. Dva 

14 člankov (od tega 
najmanj 7 člankov od 
zadnje izvolitve v nižji 
naziv) pri katerih mora 

biti kandidat prvi ali 
vodilni avtor, s 

seznama revij, ki ga 
pripravi članica. Od 

tega mora biti najmanj 
6 člankov objavljenih v 
revijah, indeksiranih v 

SSCI, SCI revije z 
IF>0 oz. AHCI 
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Nadomeščanje: 

4 članke iz druge alineje 
prejšnjega odstavka (ki 

pa ne nadomeščajo 
obveznih člankov, 

objavljenih v revijah, 
indeksiranih v SSCI in 
SCI z IF>0 ter AHCI) 

nadomesti z znanstveno 
monografijo, delom 

znanstvene monografije, 
učbenikom ali 

strokovnim dosežkom 

izmed člankov iz 
zadnjega obdobja 

morajo biti iz 1. 
polovice seznama 

SCI in SSCI 
 

Nadomeščanje: 
4 članke iz druge 
alineje prejšnjega 
odstavka (ki pa ne 

nadomeščajo 
obveznih člankov, 

objavljenih v revijah, 
indeksiranih v SSCI in 
SCI z IF>0 ter AHCI) 

nadomesti z 
znanstveno 

monografijo, delom 
znanstvene 
monografije, 

učbenikom ali 
strokovnim dosežkom 

Nadomeščanje: 
8 člankov iz druge 
alineje prejšnjega 
odstavka (ki pa ne 

nadomeščajo 
obveznih člankov, 

objavljenih v revijah, 
indeksiranih v SSCI in 
SCI z IF>0 ter AHCI 

nadomesti z 
znanstveno 

monografijo, delom 
znanstvene 
monografije, 

učbenikom ali 
strokovnim dosežkom 

Za naziv rednega 
profesorja: 
citiranost 

Potrebna citiranost – ni 
podrobneje opredeljeno 

20 čistih citatov v 
WOK določenih s 

prehodno določbo; 10 
let po sprejemu meril 
stopi v veljavo kriterij 

50 čistih citatov v 
WOK 

Potrebna citiranost – 
ni podrobneje 
opredeljeno 

Za naziv rednega 
profesorja: 
zahtevano 

gostovanje v 
tujini (univerza ali 

raziskovalna 
ustanova) 

po opravljenem 
doktoratu najmanj 3 

mesece neprekinjeno – 
kakovostna ustanova 

v času trajanja naziva 
izredni profesor 

najmanj 3 mesece 
neprekinjeno – 

kakovostna ustanova 

po opravljenem 
doktoratu najmanj 3 

mesece neprekinjeno 
– kakovostna 

ustanova 

 

Primerjava nam pokaže, da kriteriji FUDŠ, sprejeti v letu 2011 ne le dosegajo, temveč tudi 

znatno presegajo tako minimalne standarde NAKVIS kot tudi istega leta sprejeta merila 

Univerze v Ljubljani, ki pa ne presegajo ravni minimalnih standardov. V nadaljnjih evalvacijah bo 

smiselna tudi podrobnejša primerjava z drugimi univerzami in po posameznih glede na področje 

primerljivih fakultetah, vendar te (vsaj v primeru UL) v času priprave tega poročila še nimajo 

sprejeti lastnih interpretacij univerzitetnih kriterijev.  

 

Poleg tega bo seveda treba ustreznost novih meril spremljati tudi skozi prakso. Zaradi pravno 

nujnega zamika pri polni uveljavitvi novih pravil, bomo lahko njihove učinke v večji meri 

spremljali šele v naslednjih letih.  

 

2.10 Ustreznost služb za podporo pedagoškemu procesu 

Referat za študijske in študentske zadeve skupaj s pravno kadrovsko službo fakultete, v veliki 

meri nudita podporo pedagoškemu procesu. Informacijska služba skrbi za pravilno delovanje 
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informacijskega sistema, ki je osnova za komunikacijo s študenti (uporabniki) ter s pedagoškim 

osebjem na fakulteti. Prosti dostop do knjižničnega gradiva (v Novem mestu) omogoča našim 

uporabnikom hitrejši in enostavnejši pregled nad študijsko literaturo. Dostop do knjižničnega 

gradiva v Novi Gorici za zdaj še ni prost (potrebno je naročilo), bo pa zagotovljen z dodatno 

adaptacijo prostorov fakultete v letu 2012. 

Senat FUDŠ je dne 21. 5. 2010 sprejel Pravilnik o sistemu tutorstva na Fakulteti za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici, kar je odprlo priložnost novim oblikam svetovanja. V študijskem 

letu 2010/11 in 2011/12 smo izvajali sistem tutorstva za novo vpisane študente – vse tiste torej, 

ki so se na našo fakulteto vpisali prvič (ali v prvi letnik ali neposredno v drugi in v tretji letnik po 

merilih za prehode). Ocenili smo, da so to študentje, ki najbolj potrebujejo našo pomoč, še 

posebej na začetku svoje študijske poti. Na začetku študijskega leta 2010/11, kakor tudi 

2011/12 smo visokošolske učitelje in asistente seznanili z obstojem novega pravilnika in jim 

dodelili njihovo skupino študentov. Opozorili smo jih na ključne informacije, ki so za študente 

pomembne za uspešen študij na naši fakulteti. Poleg vhodnih informacij smo tutorje opozorili na 

to, da postanejo dosegljivi svojim varovancem za njihova vprašanja ne le na začetnem 

sestanku, ampak skozi vse leto. Vsak tutor je opravil sestanek s svojo skupino študentov na 

začetku leta, naslednji sestanki oz. srečanja – tako skupinski kot individualni – pa so se zgodili 

na pobudo ali študentov ali tutorjev. Tutorji so nam oddali zapisnike srečanj. Izkušnje tutorskih 

srečanj obravnava senat FUDŠ. 

V študijskem letu 2010/11 so bili visokošolskim učiteljem dodeljeni študentje prvega letnika 2. 

stopnje FUDŠ (to je študij Medkulturni menedžment), ki se nahajajo na treh lokacijah študija: v 

Novi Gorici (redni in izredni študij), Ljubljani (izredni študij) in v Novem mestu (izredni študij). 

Vsem asistentom so bili dodeljeni študentje 1. stopnje študija – programa Uporabne družbene 

študije in Socialni menedžment (lokacija Nova Gorica – redni študij in Novo mesto – izredni 

študij). Prvo leto smo zabeležili nizko udeležbo s strani študentov, ki so bili o tutorskem srečanju 

obveščeni preko elektronske pošte. Tisti študentje, ki so se udeležili tutorskega srečanja, so bili 

z njim zadovoljni. Večjih pripomb na delo fakultete in posameznih profesorjev prvo leto ni bilo, 

pogovori so potekali konstruktivno in udeleženim študentom so se zdele posredovane 

informacije pomembne za njihov študij na fakulteti.  

V študijskem letu 2011/12 smo izvedli enak postopek – vsak tutor je dobil seznam svojih 

varovancev in se je moral srečati z njimi vsaj na začetku leta. Tudi tokrat je bila udeležba 

študentov skromna, odzivnost udeleženih študentov pa večja. Največ pobud in pripomb so imeli 

izredni študentje programa Socialni menedžment v Ljubljani, ki smo ga v šolskem letu 2011/12 

izvajali prvič. Pripombe smo reševali sprotno, v sistemskem smislu pa so bile upoštevane pri 

načrtovanju študija v Ljubljani za naslednje šolsko leto, ko se bodo tem študentom pridružili 

študentje Uporabnih družbenih študij (vsi programi so 1. bolonjske stopnje). To od fakultete 

zahteva drugačno organizacijo študija, zato načrtuje najem dodatne pomoči v referatu FUDŠ za 

lokacijo Ljubljana in pa najem več prostorov, ki bodo omogočali izvedbo obsežnejšega študija. 

Medtem ko je organizacija študija najenostavnejša na matični fakulteti, ki študij organizira v 

lastnih prostorih v Novi Gorici in s tem omogoča visoko kakovost izvedbe pedagoškega dela, se 

na drugih dveh lokacijah občasno srečujemo z logističnimi težavami. V primeru sinhronizacije 

študija na lokaciji Novo mesto, kjer se del predmetov izvaja skupaj s Fakulteto za informacijske 

študije, je bilo potrebnih več posredovanj in usklajevanj, hkrati pa smo v šolskem letu 2011/12 s 

sklenitvijo novega dogovora med fakultetama postavili nekaj sistemskih rešitev za organizacijo 

študija tako v tem kot v prihodnjih letih. 
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Največ posredovanj (pripomb in pobud) s strani študentov še vedno poteka neposredno s strani 

študentskega sveta, s katerim imata vodstvo fakultete in referat za študentske in študijske 

zadeve redne stike. 

Fakulteta je ugotovila potrebo po ustanovitvi Kariernega centra FUDŠ s katerim želi pomagati 

študentom in diplomantom pri načrtovanju kariere in pri vseživljenskem učenju. Center se 

vzpostavi v letu 2012. 

Karierni center FUDŠ  bo skrbel za: 

 svetovanje pri študiju in študentskih praksah, 

 pomoč pri načrtovanju poklicne poti, 

 povezovanje univerzitetnega okolja z delodajalci, 

 informiranost študentov o trgu dela, 

 organizacija različnih delavnic in predavanj na temo zaposlovanja, 

 organizacija družboslovnih večerov na temo zaposlovanja, 

 nudenje informacije za neformalno pridobivanje kompetenc (NEFIKS), 

 zbiranje in posredovanje informacije o poletnih šolah, 

 zbiranje in posredovanje informacije o štipendijah, 

 koordiniranje in posredovanje informacij o tutorstvu FUDŠ, 

 informiranje o prostovoljnem delu  

 objavljanje raziskav o diplomantih na FUDŠ 

 razvoj študentskega podjetniškega inkubatorja. 

Karierni center bo organizacijsko umeščen v Referat za študentske in študijske zadeve, ki ga 
vodi Andreja Rojc, operativno pa ga bo pokrivala asist. mag. Nevenka Podgornik.  

2.11 Ustreznost učnih virov in pomoči študentom s posebnimi potrebami 

V študijskem letu 2011/2012 smo imeli en definiran primer študenta s posebnimi potrebami. 

Pristojna komisija je študentu s sklepom na podlagi seznanitve z njegovimi potrebami, dodelila 

pravico do večje časovne razpoložljivosti pri opravljanju izpitov, v kolikor je študentu to 

potrebno.  

V nadaljevanju podajamo splošni pregled učnih in informacijskih virov fakultete za splošne 

potrebe študentov in akademskega osebja. 

Tabela 30: Knjižnični in informacijski viri fakultete 

 

Kratkoročni 
prednostni cilji 

Pričakovani rezultati 
v letu 2011 

Realizacija v letu 2011 
z obrazložitvijo razlik 

 
Nakup literature 

 
10.000 enot 

knjižničnega gradiva 

 
10.306 enot knjižničnega 

gradiva 

Ureditev knjižnične 
zbirke v Novi Gorici 

Pregled in začasna 
ureditev knjižnične 
zbirke v Novi Gorici 

Realizirano 

Izvedba predstavitve 
knjižnice in iskanja po 
podatkovnih bazah (po 

dogovoru) 

Večji obisk v knjižnici in 
večja uporaba 

informacijskih virov ter 
storitev, ki jih knjižnica 

ponuja 

Realizirano 
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Tabela 31: Pregled kazalnikov v letu 2011 

 

Kazalnik Leto 2011 

Letni prirast tiskanih enot 
gradiva in število zakupljenih 
ali nabavljenih elektronskih 

enot 

Letni prirast v letu 2011:  
2403 enot tiskanega gradiva, 
31 enot neknjižnega gradiva 

(cd, dvd), dostop do 
podatkovnih baz (Proquest, 
Web of science, Ebscohost, 

Springerlink) 

Število pregledanega gradiva 
v elektronski obliki 

/ 

Število organiziranih 
izobraževanj za uporabnike 

4 predstavitve iskanja po 
podatkovnih bazah (Proquest, 
Web of science) in Cobiss-u 

na željo predavateljev 

Kategorije 
uporabnikov 

Leto 2009 Leto 2010 
Načrt za leto 

2011 
Realizacija 2011 

Študenti – 
dodiplomski, 

redni 

193 266 230 221 

Študenti – 
dodiplomski, 

izredni 

24 36 35 38 

Študenti – 
podiplomski 

Dodiplomske in 

podiplomske 

študente 

beležimo skupaj 

Dodiplomske in 
podiplomske 

študente 
beležimo skupaj. 

Dodiplomske in 

podiplomske 

študente 

beležimo skupaj. 

Dodiplomske in 
podiplomske 

študente 
beležimo skupaj. 

Srednješolci 0 0 0 0 

Zaposleni, 
zaposleni v 

matični ustanovi 

3 41 40 49 

Upokojenci 0 0 0 0 

Tuji državljani 0 0 0 0 

Drugi uporabniki 55 30 65 52 

 

Tabela 32: Pregled kazalnikov in njihova realizacija 

 

Kazalnik Realizacija 2011 

Število aktivnih uporabnikov knjižnice 226 

Delež aktivnih uporabnikov z univerz (študenti, 
visokošolski učitelji in sodelavci, raziskovalci in 

strokovni sodelavci) 

72,63 % (138) rednih študentov, 12,11 % 
(23) izrednih, študentov, 15,26 % (29) 
zap. v matični ustanovi (visokošolski 
učitelji in sodelavci, raziskovalci in 
strokovni sodelavci) = 190 aktivnih 

uporabnikov z visokošolskih zavodov 

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

2.434 enot gradiva vpisanega v COBISS 

Število pregledanega gradiva v elektronski obliki / 

Število organiziranih izobraževanj za uporabnike Realizirano 
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Knjižnica Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici je bila vzpostavljena konec leta 

2007. Deluje kot visokošolska knjižnica v Novem mestu in Novi Gorici. Namenjena je predvsem 

pedagoškim in znanstveno-raziskovalnim delavcem ter študentom Fakultete za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici, odprta pa je tudi za druge uporabnike s področja znanosti, 

raziskovalne dejavnosti in izobraževanja.  

 

Januarja 2008 je bila vključena v sistem Cobiss.  Z vnašanjem gradiva v lokalno bazo knjižnice 

se je pričelo konec februarja 2008. Od marca 2008 ima zaposleno 1 osebo, univerzitetno 

diplomirano bibliotekarko. V aprilu 2008 je bila vključena v segment COBISS3/Izposoja in 

pridobila dostop do podatkovnih zbirk (Web of Science, Proquest). Začetek avgusta 2008 je 

enota knjižnice v Novem mestu dobila novo knjižnično opremo (knjižne omare, police,...itd.). Z 

aktivno izposojo uporabnikom pa je pričela z začetkom novega študijskega leta 2008/2009, 

1.10.2008, v Novem mestu. Dne 15.11.2008 je bil sprejet Pravilnik o splošnih pogojih 

poslovanja knjižnice Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici in cenik knjižničnih 

storitev. V začetku leta 2009 pa se je vzpostavila knjižnica in aktivna izposoja preko sistema 

COBISS tudi v Novi Gorici. 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. 

 

V študijskem letu 2010/2011 se je fakulteta v Novi Gorici preselila v nove prostore. Prostori 

knjižnice so v fazi obnove, zato si študentje lahko gradivo izposodijo s predhodnim naročilom v 

referatu. Knjižnica v Novem mestu je odprta 4 ure dnevno, ob sredah 5 ur, kar pomeni 21 ur 

tedensko. V ponedeljek, torek, četrtek in petek: od 12. do 16. ure in v sredo: od 10. do 12. ure in 

od 14. do 17. ure , ob sobotah, nedeljah in praznikih je knjižnica zaprta. 4 ure dnevno pa so 

namenjene za izvajanje: katalogizacije gradiva – prevzemanje zapisov iz COBIB-a, kreiranje 

novih zapisov; inventarizacije in oprema gradiva (ovijanje gradiva v folije za zaščito, lepljenje 

ustreznih nalepk za evidentiranje izposoje, žigosanje gradiva), naročanja gradiva, urejanje  itd. 

 

Glavne naloge knjižnice so: 

 skrb za fond, ki zajema: priprava predlogov za nakup literature, nabava in dopolnjevanje 

knjižnega in ne knjižnega gradiva, (monografskih in serijskih publikacij, elektronskih 

virov),  

 inventarizacija in oprema gradiva (ovijanje gradiva v folije za zaščito, lepljenje ustreznih 

nalepk za evidentiranje izposoje, žigosanje gradiva), katalogizacija gradiva – 

prevzemanje zapisov iz COBIB-a  in urejanje in postavitev gradiva po tematiki, 

 priprava, vnos in vodenje bibliografij raziskovalcev, 

 izposoja v čitalnico in na dom ter medknjižnična izposoja gradiva, 

 referenčno delo (svetovanje bralcem in posredovanje informacij o gradivu in 

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

knjižnici ), 

 pripravljanje vsebine za spletno stran knjižnice, 

 seznanjanje z novostmi v knjižnici, 

 uvajanje in pomoč uporabnikom pri iskanju informacij po podatkovnih zbirkah in ostalih 

informacijskih virih. 

 

Kratkoročni prednostni cilj knjižnice v letu 2011 je bil ureditev knjižnične zbirke knjižnice v Novi 

Gorici ter nakup knjižnega gradiva. Financer nakupa opreme ter knjižnega gradiva je bil FUDŠ.  
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Enota knjižnice FUDŠ v Novem mestu je na voljo tudi študentom Fakultete za informacijske 

študije v Novem mestu (v nadaljevanju FIŠ) s katero imamo sklenjen dogovor o souporabi 

knjižnice FUDŠ in o nakupu knjižničnega gradiva, ki ga daje FIŠ na posojo in v souporabo 

študentom FUDŠ-ja in FIŠ-a. V letu 2011 je bil prirast gradiva okoli 2.403 tiskanih enot gradiva 

ter je 31 enot neknjižnega gradiva. Gradivo, ki je vpisano v COBISS je pridobljeno: z nakupom 

1.599 enot gradiva, v dar 781 enot gradiva, v zameno 2 enoti gradiva ter kot obvezni izvod 

ustanove (diplomske, magistrske naloge) 52 enot gradiva. Skupno število vseh enot gradiva v 

knjižnici Nova Gorica in Novo mesto vpisanih v knjižnični katalog znaša okoli 11.160 enot, od 

tega je 10.306 FUDŠ-jevih enot. Poleg tiskanih enot gradiva knjižnica nudi svojim uporabnikom 

tudi dostop do informacijskih virov: Proquest, Web of knowledge, v letu 2011 pa smo pridobili 

dostop elektronskih publikacij SpringerLink (1.910 revij, cca. 20.000 e-knjig, cca. 18.000 

protokolov).  

 

V mesecih oktobru, novembru, decembru in januarju knjižnica v sodelovanju s posameznimi 

profesorji ter asistenti izvaja predstavitev knjižnice in predavanje o iskanju po informacijskih 

virih, ki pripomorejo k večji informacijski pismenosti študentov, večji obiskanosti knjižnice ter 

uporabi storitev, ki jih knjižnica nudi svojim uporabnikom. To se odraža tudi na povečanju 

aktivnih uporabnikov. V letu 2009 je imela knjižnica 200 aktivnih uporabnikov, od tega je 181 

aktivnih uporabnikov z visokošolskih zavodov in 19 ostalih (druge knjižnice, zaposleni, itd.). Od 

181 aktivnih uporabnikov z visokošolskih zavodov je 142 (78,5%) rednih študentov, 15 (8,3 %) 

izrednih študentov in 24 (13,3 %) zaposlenih v matični ustanovi (visokošolski učitelji in 

sodelavci, raziskovalci in strokovni sodelavci). V letu 2010 se je število aktivnih uporabnikov 

zmanjšalo na 190, od tega je bilo 166 aktivnih uporabnikov z visokošolskih zavodov, in sicer 

63,1 % (120) rednih študentov, 10 % (19) izrednih študentov, 12,1 % (23) zap. v matični 

ustanovi (visokošolski učitelji in sodelavci, raziskovalci in strokovni sodelavci), ter 23 ostalih 

(knjižnic itd.). Upad števila aktivnih uporabnikov pripisujemo selitvi fakultete na novo lokacijo in 

dejstvu, da so knjižnični prostori še vedno v fazi obnove. V letu 2011 je bilo predvideno 200 

aktivnih uporabnikov,  kar je bilo tudi realizirano. Število aktivnih uporabnikov se je povečalo na 

226, od tega je 190 aktivnih uporabnikov z visokošolskih zavodov, in sicer 72,63 % (138) rednih 

študentov, 12,11 % (23) izrednih, študentov, 15,26 % (29) zaposlenih v matični ustanovi 

(visokošolski učitelji in sodelavci, raziskovalci in strokovni sodelavci), ter 36 ostalih uporabnikov, 

to so predvsem knjižnice s katerimi sodelujemo pri medknjižnični izposoji. Ugotavljamo, da se je 

število aktivnih uporabnikov povečalo, medtem ko se je število vseh uporabnikov zmanjšalo, kar 

lahko pripišemo zaključku študija posameznikov, upoštevanja zakona o varovanju osebnih 

podatkov in posledično brisanju ne aktivnih članov.  Pričakujemo, da se bo z ureditvijo knjižnice 

v Novi Gorici v naslednjih letih število aktivnih uporabnikov še povečalo.  

2.12 Ocena dosežene internacionalizacije in mednarodna mobilnost 

Mednarodna mobilnost oz. izmenjava študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 
strokovnih sodelavcev. 
 

Tabela 33: Kazalniki mobilnosti 

 

Kazalnik Enota Plan/realizacija 
1.     

stopnja 
2.     

stopnja 
3.    

 stopnja 

Število študentov, ki 
opravljajo del študija v tujini 

 
Število 

Plan 0 2 2 
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Realizacija 0 1 1 

Število tujih gostujočih 
visokošolskih učiteljev, ki 

sodelujejo pri pedagoškem 
procesu 

 
Plan 2 0 9 

Število Realizacija 2 0 9 

Število visokošolskih 
učiteljev, ki sodelujejo pri 
pedagoškem procesu v 

tujini kot gostujoči profesorji 

 
Plan / / / 

Število Realizacija 4 3 0 

Število raziskovalcev in 
strokovnih sodelavcev, ki 

bodo šli iz Slovenije v tujino 
raziskovat na visokošolski 

ali raziskovalni zavod v 
tujino in ne bodo sodelovali 

v pedagoškem procesu 

 
Plan / / / 

Število Realizacija 0 3 0 

 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici se vključuje v mednarodno dimenzijo na 

več področjih. Njen razvoj se predvsem kaže na kakovosti študija in kakovosti raziskovalnega 

dela. K temu pripomorejo mobilnosti domačih in tujih študentov, visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev ter strokovnih sodelavcev. Takšno obliko izmenjave nam, poleg drugih povezovanj, 

omogoča tudi vključitev v program Vseživljenjskega učenja Erasmus mobilnost. Tako FUDŠ 

utrjuje svojo prepoznavnost v tujini. Z mreženjem vseh udeležencev fakultete le-ti pridobivajo 

mednarodne izkušnje tako na področju izobraževanja in izpopolnjevanja kot tudi na področju 

prijav in izvedb projektov. Takšna oblika delovanja FUDŠ omogoča njeno nadgrajevanje in 

izboljšanje njene kakovosti, ki je vodilo fakultete. Namen mednarodnih izmenjav je predvsem 

spodbujanje k aktivnosti usposabljanja za dodatna znanja in izkušnje, ki so relevantna tako za 

študente kot za zaposlene. 

 

V obdobju petih let njenega delovanja je FUDŠ dokaj uspešna pri vpetosti svojega 

pedagoškega kadra oz. visokošolskih učiteljev in sodelavcev v pedagoško sfero v tujini. V 

študijskih letih 2010/2011 in 2011/2012 oz. v letu 2011 je FUDŠ na podlagi že sklenjenih 

bilateralnih pogodb na izmenjavo v tujino v okviru programa Vseživljenjsko učenje Erasmus 

mobilnost realizirala vrsto izmenjav.  

 

V letu 2011 so bili za mobilnostštudentov z namenom študija predvideni 4 študenti. Od tega sta 

na študij v tujino odšli 2 študentki. Obe, takoštudentka II. stopnje kot študentka III. stopnje, sta 

uspešno opravilištudijske obveznosti na University of Bohemia v Plznu na Češkem. 

 

Število mobilnosti zaposlenih zanamen poučevanja in usposabljanja nismo predvidevali. A kljub 

temu je v letu 2011 bilo izvedenih 10 mobilnosti v okvriru Erasmus mobilnosti. Od tega 

7visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 3 člani strokovnega osebja. Naizmenjavo so na 

WaterfordInstitute of Technology v Waterfordu na Irskem in na SavoniaUniversity of Applied 

Sciences v Ilsamiju na Finskem. 
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Bilateralne pogodbe, ki jih FUDŠ ima za svoje delovanje v okviru programa Vseživljenjsko 

učenje Erasmus mobilnost sklenjene s tujimi univerzami in fakultetami, so razvidne iz tabele  

spodaj.  

 

V letu 2011 smo na fakulteti s tujimi institucijami sklenili 6 novih bilateralnih pogodb. 
 

Tabela 34: Seznam sklenjenih Bilateralnih pogodb med FUDŠ in tujimi institucijami 

Študijsko 
leto 

Univerza/Fakulteta Država 

2007/2008 Aalborg University, Aalborg Danska 

 
Waterford Institute of Technology, Waterford Irska 

2008/2009 Aalborg University, Aalborg Danska 

 
Waterford Institute of Technology, Waterford Irska 

2009/2010 / / 

 
Waterford Institute of Technology, Waterford Irska 

2010/2011 University of West Bohemia, Plzen Češka 

 
Savonia University of Applied Sciences, 

Iisalmi 
Finska 

 
Isik University, Istanbul Turčija 

 
Zeppelin University, Friedrichshafen Nemčija 

 
Isik University, Istanbul Turčija 

 
Savonia University of Applied Sciences, 

Iisalmi 
Finska 

 
Central European University, Budimpešta Madžarska 

2011/2012 
University of SS. Cyril and Methodius, 

Trnava 
Slovaška 

 
University of Surrey, Surrey 

Velika 
Britanija 

 
University of Cumbria, Cumbria 

Velika 
Britanija 

 
University of Presov, Presov Slovaška 

 
University of West Bohemia, Plzen Češka 

 
Zeppelin University, Friedrichshafen Nemčija 

 
Central European University, Budimpešta Madžarska 

2012/2013 
University of SS. Cyril and Methodius, 

Trnava 
Slovaška 

 
Anglo-American University,Praga Češka 

 
University of Presov, Presov Slovaška 

 
University of West Bohemia, Plzen Češka 

 

Fakulteta vsako leto redno gosti visokošolske učitelje na vseh treh stopnjah svojih študijskih 

programov.  

 

V letu 2011 sta bili na dodiplomskem študijskem programu načrtovani gostovanji dveh 

visokošolskih učiteljev in na doktorskem 9. Načrtovana gostovanja so bila v celoti realizirana. 

Seznam vključuje tudi zaslužnega prof. dr. Thomasa Luckmanna (University of Constance), red. 

prof. dr. Nikolaia Genova iz Freie Universität Berlin v Nemčiji, red. prof. dr. Andrasa Bozokija z 

Madžarske, ki deluje na Central European University itd. Nekatere tuje gostujoče visokošolske 
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učitelje smo od novembra 2011 dalje prav tako vključili v uspešno pridobljen projekt na podlagi 

razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport glede sofinanciranja vključevanja 

gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013. 

 

Projekt, ki ga velja omeniti, ker vključuje internacionalizacijo na ravni študentov, je projekt 

Intensive Programme Innowelfare z naslovom Workplace development innovations in podnaslov 

Dealing with constant change and keeping the healthy work environment. Koordinator je 

Savonia University of Applied Science (Iisalmi, Finska), partnerji pa fakultete in šole iz Finske, 

Danske, Velike Britanije, Češke, Poljske, Slovenije in Nemčije. V letu 2011 so potekale 

predpriprave na koordinacijski ravni (s sestankom v danskem Nykoepingu) ter priprave s 

študenti. Intenzivni program, ki je sledil, pa je potekal v februarju 2012 v finskem Lisalmiju. 

 

2.13 Sklepi in predlogi za izboljšanje 

Na področju pedagoške odličnosti ocenjujemo splošne rezultate kot ustrezne, a s prostorom za 

izboljšanje. Pri tem izpostavljamo predvsem:  

- nujnost pridobivanja najuspešnejših kandidatov za vpis na študijske programe 

- spodbujanje večje internacionalizacije tudi na ravni samih študentov, prek njihovega 

večjega vključevanja v mednarodne izmenjave, in prek vključevanja tujih študentov, tako 

za celoten obseg študija,  kot za kratkoročne (enosemestrske) izmenjave  

- vzpostavitev in aktiviranje kariernega centra za leto 2012 za ustreznejše usmerjanje 

študentov že med samim študijem in olajšanje prehoda k zaposlitvi ali podjetništvu 

- spodbuditi predvsem doktorske študente k hitrejšem zaključevanju študija prek 

intenzivnejšega dela z njimi 

- nadaljnje podrobnejše spremljanje izvedbe metodoloških predmetov, za katere študenti 

v anketah za 2011 ocenjujejo, da dejanske obremenitve presegajo število kreditnih točk. 

3. POSLOVNA KAKOVOST 

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

Tabela 35: Strateška usmeritev 3 – odličnost poslovanja 

  

     STRATEŠKA         

    USMERITEV 3: 

Odličnost poslovanja 

 

ZAP. 

ŠT. 

 

STRATEŠKI CILJI 

 

Enota Plan/realizacija 
2009 

 

2010 

 

2011 

 

1.  

Število vpisanih študentov 
Število 

Plan 240 260 270 

Realizacija 217 302 369 



 

52 
 

2.  

Stopnja rasti prihodkov 

% 

Stopnja rasti 

planiranih 

prihodkov 

10% 10% 10% 

 

Realizacija 

prihodkov 

 

1.144.1

68 € 

 

1.190.9

66 € 

 

1.288.

439 € 

Stopnja rasti 

realiziranih 

prihodkov 

-7,985% 4,09% 
8,184

% 

3.  

Delež izvenproračunskih 

prihodkov (prihodki, ki niso 

iz proračuna RS in 

proračunov slovenskih 

občin, glede na skupne 

prihodke fakultete) 

% 

Plan / / / 

Realizacija 49,9% 47,9% 49,8% 

4.  

Delež prihodkov iz naslova 

RRD 

(glede na skupne prihodke 

fakultete) 

% 

Plan / / / 

Realizacija / / / 

5.  

Presežek prihodkov nad 

odhodki 
% 

 

Plan 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Realizacija 

 

217.313 

 

193.740 

 

86.801 

6.  

Število  predlogov za 

izboljšanje 
Število 

 

Plan 

 

/ 

 

5 

 

10 

 

Realizacija 

 

/ 

 

0 

 

0 

 

Število vpisanih študentov je presegalo plan predvsem zaradi vzpostavitve novih študijskih 

programov. Z vidika rasti letnih dohodkov je bilo leto 2011 razmeroma uspešno, saj ta kljub 

neugodnim razmeram ni bistveno zaostajala za strateškim načrtom. Skoraj polovica prihodkov 

FUDŠ je bila izvenproračunskih, kar je pozitiven podatek, vendar menimo, da je treba ta delež v 

prihodnje še okrepiti. Plan sicer ni predvideval letnih presežkov prihodkov nad odhodki, temveč 

sprotno vračanje prihodkov v osnovno dejavnost fakultete. Vendar je bilo presežke treba 

prihraniti zaradi investicij v stavbo FUDŠ na Gregorčičevi 19 (adaptacija), ki so predvidene za 

leto 2012. Na podlagi navedenih rezultatov ocenjujemo poslovanje FUDŠ v letu 2011 kot 

uspešno.  
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Na področju zadovoljstva zaposlenih so bili vsi cilji doseženi. Indeks zadovoljstva, ki smo ga 

tokrat na podlagi ankete prvič izmerili plan znatno presega in kaže, da je bil verjetno postavljen 

nekoliko preskromno. V prihodnje je smiselno v načrtu postaviti višje zahteve na tem področju.  

Tabela 36: Strateška usmeritev 6 – zadovoljstvo zaposlenih 

 STRATEŠKA USMERITEV 6: 

Zadovoljstvo zaposlenih 

 

ZAP. 

ŠT. 

 

STRATEŠKI CILJI 

(manjkajoče ciljne vrednosti bomo opredelili po prvem letu 

zajemanja in sicer v dinamiki izboljšanja 5 do 10 % glede na preteklo 

obdobje) 

Enota 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

2011 

 

1.  
Indeks zadovoljstva sodelavcev 

2.  
Plan 1-5 / 3 3,5 

3.  
Realizacija 1-5 / / 4,2 

4.  
Število odpovedi zaposlitve na pobudo zaposlenega 

5.  
Plan število 0 0 0 

6.  
Realizacija število 0 1 0 

7.  
Število pritožb sodelavcev 

8.  
Plan število 0 0 0 

9.  
Realizacija število 0 0 0 

10.  
Ure izobraževanja za osebni razvoj  

11.  
Plan št.ur/ 

zap. 
30 40 50 

12.  
Realizacija št.ur/ 

zap. 
/ 50 50 

13.  
Število družabnih dogodkov za sodelavce 

14.  
Plan število 4 4 4 

15.  
Realizacija število / 4 4 

 

3.2 Ustreznost organiziranosti FUDŠ 

 

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 

sistematizacijo delovnih mest.  
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Na najbolj splošni ravni je organizacijska struktura FUDŠ sestavljena iz enot in podenot 

(oddelkov, šol in inštitutov).  

 

 
 

 

Ta struktura se je doslej izkazala za ustrezno in ne zaznavamo potreb po spremembah.  Zaznali 

pa smo določene nekonsistentnosti na ravni posameznih podenot: v okviru dekanata in 

raziskovalne enote.  

 

V okviru dekanata se je kot nepraktičen izkazal obstoj ločene mednarodne pisarne, saj 

ugotavljamo, da je visoka stopnja internacionalizacije nujna in tudi prisotna v okviru praktično 

vseh oddelkov, tj. v okviru referata za študentske in študijske zadeve (npr. vključevanje tujih 

visokošolskih učiteljev in študentske izmenjave), pravno-kadrovske službe (npr. mednarodne 

izmenjave osebja in usposabljanja v tujini, zaposlovanje tujcev). finančno-računovodske službe 

(npr. prilagoditve finančnega poslovanja potrebam evropskih projektov), zato smo se odločili (s 

spremembami Statuta v letu 2012) ta element porazdeliti med druge obstoječe oddelke.  

 

organizacijske 
podenote 

organizacijske 
enote 

fakulteta 

FUDŠ 

Dekanat 

Vodstvo dekanata 

Referat za 
študentske in 

študijske zadeve 

Pravno-kadrovska 
služba 

Finančno-
računovodska 

služba 

Mednarodna 
pisarna 

Knjižnica 

Pedagoška enota šole 

Raziskovalna 
enota - DRC 

Inštituti 
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V okviru raziskovalne enote se je v letu 2011 pojavila potreba po dodatni specializaciji in 

vključevanju novih področij, kar je bilo v decembru istega leta rešeno s statutarno spremembo, 

ki je uvedla nov Inštitut za globalni in regionalni razvoj pod vodstvom red. prof. dr. Nikolaja 

Genova.  

 

V nadaljevanju prikazujemo tudi razmerja med organi FUDŠ, kot izhajajo iz veljavnega statuta. 

Ocenjujemo, da nam obstoječa struktura in razmerja med organi omogočajo ustrezno 

vključenost vseh relevantnih deležnikov v procese sprejemanja odločitev in učinkovito 

doseganje ciljev fakultete. Zaznali pa smo tudi določene omejitve in predvideli njihovo 

odpravljanje za leto 2012. 

 

V letu 2011 smo organizirali Strateško konferenco kot najširše strateško telo fakultete, ki pa s 

Statutom v tem času še ni bila izrecno opredeljena in je imela zato bolj neformalen značaj. 

Zaznali smo potrebo, da to obliko vključevanja najširšega kroga deležnikov fakultete tudi 

ustrezno formaliziramo, kar je bilo zagotovljeno s statutarnimi spremembami v letu 2012.  

 

Kot nadaljnjo omejitev smo v letu 2011 zaznali dejstvo, da je Svet zaupnikov kot ključni organ 

formalnega zastopanja zunanjih deležnikov sicer opredeljen in predpisan s Statutom, vendar še 

ni bil sestavljen in konstituiran. Ta problem bomo rešili v letu 2012 s konstituiranjem 

omenjenega organa in pričetkom njegovega dela. Pričujoče samoevalvacijsko poročilo bo na tej 

podlagi tudi ustrezno predstavljeno in obravnavano v okviru Sveta zaupnikov takoj po njegovem 

konstituiranju. 
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RAZMERJA MED ORGANI FUDŠ 
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Delovna telesa 

(komisije) senata 
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dekanata 
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Predlaga 

Prodekani 
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Predstojniki šol 

Predstojniki 

inštitutov Člani inštitutov 

Člani šol 

Visokošolski 
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raziskovalci 

Študenti 

Drugi deležniki 

v okolju 

Visokošolski in 

raziskovalni 

sodelavci 

Strokovni 

sodelavci 

Ustanovitelji 

Študentski svet 

Svet zaupnikov 

Akademski zbor 

Strateška 

konferenca 

Upravni odbor 
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3.3 Vključenost zaposlenih in študentov v upravljanje in odločanje  

Študenti na FUDŠ so organizirani v študentski svet, katerega delo fakulteta aktivno podpira. 

Študenti sodelujejo na vseh ravneh odločanja in sprejemanja odločitev v senatu fakultete in 

vseh njegovih delovnih telesih ter upravnem odboru in akademskem zboru fakultete. Prav 

tako so tako vsi zaposleni kot predstavniki študentov vključeni v strateško konferenco na 

kateri lahko s svojimi predlogi prispevajo k opredeljevanju strateških ciljev fakultete in njeni 

vpetosti v okolje. Zaposleni, ki sodelujejo v študijskem procesu so dodatno vključeni še v 

akademski zbor fakultete. Zaposleni na fakulteti imajo prav tako svojega predstavnika, ki 

sodeluje v upravnem odboru fakultete kot polnopraven član, s svojim predstavnikom, ki 

enakopravno soodloča o študentskih zadevah, pa so zastopani tudi študenti. Sedanjo 

ureditev ocenjujemo kot ustrezno, dodatno pa jo bo utrdila formalizacija strateške konference 

kot stalnega organa, opredeljenega s Statutom. 

3.4 Uspešnost in učinkovitost notranjega in zunanjega komuniciranja 

Iz ankete izhaja med zaposlenimi na področju notranjega komuniciranja izhaja, da 91,66% 

anketiranih meni, da se na FUDŠ vodje in sodelavci pogovarjajo sproščeno, prijateljsko in 

enakopravno.  

 

Visok delež (94,45%) je tudi tistih, ki menijo, da jim vodstvo posreduje informacije na 

razumljiv način. Glede informiranja o dogajanju v drugih notranjih organizacijskih enotah, jih 

sicer več kot polovica (61,12%) meni, da dobijo dovolj informacij, vendar pa je tudi 13,89% 

tistih, ki menijo, da je temu le delno tako, 8,33% pa, da temu sploh ni tako.  

 

Komuniciranje in informiranje znotraj FUDŠ anketirani ocenjujejo s povprečno oceno 4,2 na 

lestvici od 1 do 5. 

 

Zunanje komuniciranje Fakultete poteka na različne načine. Vsak mesec fakulteta izvede 

mesečne predstavitve družboslovnih raziskav Slovenski utrip, ki so objavljene na spletni 

strani fakultete ter v ostalih medijih. Fakulteta organizira tudi številne dogodke, kot so 

družboslovni večeri, ki so namenjeni širši publiki, kjer se z različnimi gosti diskutira o 

aktualnih temah. Na družboslovne večere se redno vabi tudi medije, s pomočjo katerih se 

veča prepoznavnost fakultete na lokalnem in nacionalnem področju.  

Fakulteta se udeležuje različnih izobraževalnih sejmov. Dne 21. in 22. januarja 2011 se je na 

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani udeležila izobraževalnega sejma Informativa 2011. Na 

sejem je bilo prijavljenih nekaj več kot 190 izobraževalnih ustanov, štipenditorjev in 

zaposlovalcev, institucij, ki skrbijo za izobraževanje odraslih in vseživljenjsko učenje ter 

nekaterih državnih institucij, javnih zavodov, strokovnih in interesnih združenj ter drugih. 

Predstavniki fakultete so na sejmu informirali zainteresirane o študijskih programih in delili 

promocijsko gradivo. Oktobra 2011 se je Fakuleta udeležila izobraževalnega sejma “Stojnice 

znanja”, ki je potekal pred Mestno občino Nova Gorica. Sejem je organizirala Ljudska 

univeza v Novi Gorici. Na sejmu je bila prisotna predsednica študentskega sveta FUDŠ. 

Od leta 2010 beležimo povečanje obiskanosti spletne strani fakultete, ki zajema vse 

potrebne informacije o fakulteti na splošno, študijskih programih ter njenih zaposlenih. V letu 

2011 beležimo skupno 93.926 obiskov spletne strani, od tega je bilo 28.842 novih 
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obiskovalcev ter 65.084 periodični (ponavljajoči) obiskovalce med katere se prištevamo 

predvsem študente fakultete ter njene zaposlene. 

Graf 12: Obisk spletne strani v letu 2011 

 

 

3.5 Upravljanje informacij o napredovanju  študentov, zaposljivosti 

diplomantov, zadovoljstva študentov s študijem 

 

o Uspešnost akademskega osebja 

Fakulteta redno spremlja uspešnost akademskega osebja. Uspešnost tistih, ki so v rednem 

delovnem razmerju vodi preko evidenc v SICRISU. Nekateri kazalniki merjenja uspešnosti so 

prikazani v tabeli o znanstveno raziskovalni odličnosti (št. točk pri SICRISu, število objav, 

število citatov). Dodatno spremljanje je zagotovljeno pred individualnih letnih načrtov in 

poročil zaposlenih ter letnih razgovorov pri dekanu.  

 

o Zadovoljstvo akademskega osebja 

V začetku leta 2012 je bila med zaposlenim in drugim akademskim osebjem izvedena 

anketa. Rezultati ankete, ki so podrobneje predstavljeni v poglavju 3.11 Analiza drugih 

vidikov na podlagi ankete med zaposlenimi, prikazujejo zadovoljstvo akademskega in 

strokovnega osebja na različnih področjih. Takšno spremljanje zadovoljstva je bilo izvedeno 

prvič za leto 2011 in bo odslej potekalo redno enkrat letno. 

 

o Sodelovanje z drugimi akademskimi institucijami 

Fakulteta sodeluje z naslednjimi visokošolskimi zavodi v Sloveniji: Fakulteta za informacijske 

študije Novo mesto, Fakulteta za medije Ljubljana, Fakulteta za organizacijske študije Novo 

mesto, Univerza v Novi Gorici, Visoka poslovna šola Doba Maribor. Sodeluje tudi z inštituti 

30,7 % 
 novih 

69,3 % 
periodičnih  

Obisk spletne strani FUDŠ po vrsti obiskovalcev 



 

59 
 

INTEA, IRSA, IMA Inštitut Mediteran Alpe, Inštitutom za poslovno pravo, Inštitutom 

Karantanija. 

Fakulteta ima vzpostavljeno sodelovanje s tujimi visokošolskimi institucijami: Zeppelin 

University, Friedrichshafen, Nemčija; Central European University, Budimpešta, Madžarska; 

University of SS. Cyril and Methodius, Trnava, Slovaška; University of West Bohemia, Plzen, 

Češka; Anglo-American University, Češka; University of Surrey, Surrey, Velika Britanija; Isik 

University, Istanbul, Turčija; Savonia University of Applied Sciences, Iisalmi, Finska; 

University of Cumbria, Cumbria, Velika Britanija. Z vsemi naštetimi sodeluje pri izmenjavi 

študentov, zaposlenih in učnega osebja. Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju študija je 

sklenila tudi z Higher School College of Economics and Administration, Plovdiv, Bolgaria.  

 

Upravljanje informacij o napredovanju študentov omogoča Visokošolski informacijski sistem 

oz. VIS.  

Študentje ob koncu vsakega semestra redno izpolnijo anketo o zadovoljstvu s študijem in 

zadovoljstvo s kakovostjo predavanj/vaj. Hkrati podajo tudi natančno oceno vseh izvajalcev 

predmeta. Vsak od pedagoških delavcev svojo oceno in predloge tudi prejme in jih tudi 

upošteva v naslednjem študijskem letu. V okviru te ankete se izmeri tudi obremenitev 

študentov po posameznih predmetih.  

Informacije o zaposljivosti svojih diplomantov zbiramo ravno tako preko anketnih 

vprašalnikov. Dobljene rezultate uporabljamo za pomoč pri svetovanju in usmerjanju 

študentov pri iskanju prve zaposlitve oziroma nadaljevanju študija na višji stopnji. 

3.6 Ocena finančnih in materialnih pogojev za delo: planiranje, obvladovanje in 

nadzor finančnih virov 

Na temelju programa dela fakultete sprejme upravni odbor fakultete letni načrt financiranja. S 

premoženjem fakultete upravlja upravni odbor  s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z 

veljavnimi predpisi. Presežek prihodkov nad odhodki ki ih dosega fakulteta pri opravljanju 

svoje dejavnosti je namenjena za razvoj lastne dejavnosti. O tem odloča upravni odbor 

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

ustanoviteljem. 

Upravni odbor odloča o dejanskem uporabniku premoženja, ki ga je fakulteta pridobila s 

koncesijo, z dotacijami, dediščinami in darili, v skladu z namenom dotacije, dediščine, darila 

in drugih virov. 

Fakulteta upravlja s premoženjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, v skladu z 

aktom o ustanovitvi in statutom. Sredstva pridobljena od najemnin i prodaje premoženja, 

lahko fakulteta uporablja le za opravljanje svoje dejavnosti.   

Pridobljena sredstva iz javnih financ so razmejena po študijskih programih s koncesijo in 

namenih. Vodijo se na stroškovnih mestih tako prihodki kot odhodki.  Prihodki in odhodki iz 

dejavnosti prodaje storitev se razmejujejo na stroškovnih mestih. Odhodki tehničnih služb se 

razporejajo na študijske programe v deležu na prihodke.  

Ob koncu vsakega leta mora dekan poročati o finančnem poslovanju in uspehu na podlagi 

finančnih izkazov. 
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3.7 Raznolikost virov financiranja in sofinanciranja (gospodarstvo,  javni 

sektor, sponzorstva, razpisi) ter ocena finančnih in materialnih pogojev za 

delo: planiranje, obvladovanje in nadzor finančnih virov)   

 
Fakulteta pridobiva sredstva: 

 

1. Na podlagi posebnih pogodb z ustanovitelji, 

2. Od plačil za izvajanje koncesij, 

3. Iz razpisov EU, 

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 2011 je fakulteta imela različne vire financiranja.  Največji delež  (45,31%) skupnih 

prihodkov fakultete so prihodki iz naslova koncesije s strani Ministrstva za visoko šolstvo, 

znanost in tehnologijo v skupnem znesku 583.777 EUR.  

 

Tabela 37: Prihodki in viri financiranja 

 

Viri financiranja: 
Prihodki v 

EUR 

Odstotek v 
skupnih 

prihodkih 

MVZT - koncesija 583.777 45,31 

ARRS,TIA,JAPTI,JAK 140.241 10,88 

Občinski proračunski viri 62.594 4,86 

Sredstva od prodaje storitev iz 

naslova izvajanja javne službe 

(šolnine) 

219.608 17,04 

Sredstva iz proračuna EU 4.962 0,39 

Drugi viri 15.773 1,22 

Trg 261.484 20,30 

Skupaj: 1.288.439 100,00 

 

 

Velik delež prihodkov (20,30%) fakulteta si je zagotovila s prodajo storitev na trgu v znesku 

261.484 EUR . To so prihodki iz opravljanja raziskav za različne gospodarske družbe, 

prihodki iz dejavnosti terapij, prihodki iz oddajanja prostorov v podnajem in najem in finančni 

prihodki. Natančna razdelitev  prihodkov je prikazana v tabeli št 37.  
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Tabela 38: Prihodki in vir sredstev 

 

Vir sredstev: Prihodki 

Odstotek v 

skupnih 

prihodkih 

Prihodki od gospodarskih družb in 

samostojnih podjetnikov 
202.459 77,43 

Prihodki od javnega sektorja v 

Sloveniji 
1.445 0,55 

Prihodki od najemnin za poslovne 

in druge prostore 
26.830 10,26 

Drugo 30.750 11,76 

Skupaj: 261.484 100,00 

 

Prihodki od Javne agencije za raziskovano dejavnost RS, Tehnološke agencije Slovenije in 

Javne agencije za knjigo v letu 2011 so predstavljali 10,88 % skupnih prihodkov v znesku 

140.241 EUR.  

Veliki delež prihodkov (17,04%)  je fakulteta pridobila iz lastne dejavnosti iz naslova izvajanja 

javne službe  v skupnem znesku 219.608 EUR. 

Sredstva iz proračuna lokalne skupnosti (občine) po pogodbi v letu 2011 so bila v znesku 

62.594 EUR, kar predstavlja 4,86 odstotka skupnih prihodkov. 

Manjši odstotek 0,34 in 1,22 se nanaša na pridobljena sredstva iz proračuna Evropske Unije 

in drugih virov. 

 

3.8 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: 
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 Obrazci 

 

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 pravno kadrovska 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. 

 

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 dokumentacija javnih natečajev in finančno 

računovodska dokumentacija. 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 znanje 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 pravno kadrovski 

službi.  

3.9 Ocena ustreznosti prostorov za izvajanje pedagoškega, raziskovalnega in 

strokovnega dela  

 

Fakulteta izvaja svojo dejavnost v prostorih, ki jih je z nakupom pridobila v letu 2010, na 

naslovu Gregorčičeva 19, Nova Gorica.  

 

Prostori so opremljeni za izvajanje pedagoške in raziskovalne dejavnosti ter tudi dejavnosti 

strokovnih služb. 

 

Trenutno fakulteta razpolaga z naslednjimi predavalnicami: 

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

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

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

 Vogalna učilnica z 10 sedeži ter prenosnim računalnikom in projektorjem 

 Računalniška učilnica z 20 sedeži in 20 prenosnimi računalniki z nameščeno osnovno 

programsko opremo (MS Windows ter Microsoft Office) ter tablo, prenosnim 

računalnikom projektorjem. 

 

V letu 2012 fakulteta načrtuje obnovo objekta s katero bo pridobila tri dodatne predavalnice. 

Prav tako načrtuje pripravo prostorov za knjižnico. 

 

Strokovni delavci opravljajo svoje delo v petih 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. Pedagoško dejavnost izvaja fakulteta tudi v prostorih, ki jih najema na dislocirani 

enoti v Ljubljani, Leskoškova 9 d ter v Novem mestu, Novi trg 5. 

 

Prostorske razmere ocenjujemo kot večinoma ustrezne, popolnoma ustrezne pa bodo po 

adaptaciji prostorov na Leskoškovi 9d.  

3.10 Izobraževanje in usposabljanje akademskega in strokovnega osebja  

 

Fakulteta vsem zaposlenim tako visokošolskim učiteljem in 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 in študentov poteka v okviru 

projekta Erasmus. Fakulteta si tudi v naslednjem študijskem letu prizadevala, da bi bilo teh 
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izmenjav čim več, saj tako pedagoški delavci in študentje pridobijo še dodatna znanja in 

izkušnje. 

 

Spodnja tabela  prikazuje število strokovnih delavcev ter pedagoških delavcev, ki so se v letu 

2011 izobraževali na različne načine. 

Tabela 39: Izobraževanje strokovnih in pedagoških sodelavcev 

 

Zaposleni 

Pridobivanje 

formalne 

izobrazbe 

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša 

usposabljan

ja in tečaji 

Daljša 

usposabljanja 

(več kot 1 

mesec) v 

tujini 

Strokovni delavci 3 1 0 0 

Visokošolski učitelji 

in sodelavci, 

raziskovalci 

9 1 0 2 

 

Kot oblika notranjega usposabljanja za predvsem mlajši akademski kader je bil prvi Zimski 

tabor Družboslovja, metodologije in informatike, ki se je v organizaciji FUDŠ odvijal v Zadru, 

Hrvaška, v hotelu Kolovare med 28. In 30. Januarjem 2011. Tridnevni zimski tabor je v 

prvem dnevu postregel z produktivno skupno diskusijo o raziskovalnem delu doktorskih 

študentov, ter tekočih raziskovalnih projektih fakultete in načrtih za prihodnost, ob iskanju 

sinergij med raziskovalnimi interesi zaposlenih fakultete in doktorskih študentov.  

Predavanja s področja družboslovja in informatike so med drugim vključevala teme kot so: 

Post-stratifikacija anketnih podatkov s SPSS in Excell, Analiza in obdelava podatkov z R, 

Analiza kvalitativnih podatkov z ATLAS.TI,  Analiza omrežij s programov Pajek in R, Fuzzy 

set analiza s fsQCA, Podatkovni standardi pri zapisu podatkov in uporaba odprtega 

programja XML, RDF, Raziskovanje interneta za raziskovalce), predavanji s področja 

usposabljanja študentov za vstop na trg dela in predavanja o objavljanju člankov v revijah 

JCR in s tem povezanega citiranja v revijah, ki so vključene v baze SCI, SSCI in AHCI.  

3.11 Analiza drugih vidikov na podlagi ankete med zaposlenimi 

 

Poslovna kakovost na FUDŠ 

V letu 2012 je Fakulteta za uporabne družbene študije, z namenom spremljanja kakovosti na 

FUDŠ z vidika uresničevanja strateških ciljev, izvedla anketo o ugotavljanju zadovoljstva 

zaposlenih in drugih sodelujočih na fakulteti.  
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Anketni vprašalnik 1  je zajemal različne dimenzije organizacijske klime. S poudarkom na 

odnosu do kakovosti je vključeval osebni (motiviranost, pripadnost, medsebojni odnosi, 

usposobljenost zaposlenih, idr.) in organizacijski vidik (poslanstvo, vizija in cilji, 

organiziranost dela, informiranje, vodenje, nagrajevanje, idr.).  

S petstopenjsko ocenjevalno lestvico, z ocenami od 1 do 5 (1- sploh se ne strinjam, 2 - delno 

se strinjam, 3 - se niti strinjam niti ne strinjam, 4 - večinoma se strinjam, 5 - popolnoma se 

strinjam), so anketirani ocenili, kako se z določenimi trditvami (sestavljenimi indikatorji) 

strinjajo. Ob koncu vprašalnika so imeli možnost podati opisni odgovor na vprašanje o tem, 

kaj jim je pri delu na FUDŠ še posebno všeč in kaj jih pri delu na FUDŠ najbolj moti.  

Anketa je bila anonimna in ni vsebovala nobenih demografskih in drugih vprašanj, na podlagi 

katerih bi bilo mogoče kogarkoli od zaposlenih prepoznati. Anketirani so bili seznanjeni z 

namenom izvajanja ankete in z uporabo dobljenih rezultatov.  

Na vprašalnik je odgovorilo 36 anketiranih, od tega 24 (66,66%) redno zaposlenih na FUDŠ 

in 12 (33,33%) tistih, ki s FUDŠ sodelujejo prek avtorske ali podjemne pogodbe, podjetja, 

ipd.  Skupaj je bilo torej oddanih (elektronsko) 36 anketnih vprašalnikov. Način anketiranja je 

bil zastavljen tako, da je bilo potrebno odgovoriti na vsako vprašanje2.  

 

Rezultati ankete in interpretacija 

Graf 13: Položaj na FUDŠ 

 

                                                           
1
 Vprašalnik je bil narejen s pomočjo metodološke in vsebinske prilagoditve standardiziranega vprašalnika o 

organizacijski klimi SIOK, pripravljenega v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. 
2 Izpis rezultatov ankete je opravilo podjetje Talpas, ki pa ni prikazalo večdimenzionalne analize. Zlasti bi bila 

za nas uporabna analiza rezultatov vprašalnika v odnosu do kategorije položaj na FUDŠ in kategorije oblika 

sodelovanja s FUDŠ. 

 

 

22% 

39% 

39% 

POLOŽAJ NA FUDŠ   

strokovni/a sodelavec/ka
(dekanat, referat,
računovodstvo, knjižnica,
CPPP)

visokošolski/a
sodelavec/ka,
raziskovalec/ka brez
doktorata

visokošolski/a učitelj/ica,
raziskovalec/ka z
doktoratom
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Graf 14: Oblika sodelovanja s FUDŠ 

 

 

Graf 15: Kakovost dela 
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Čutim se odgovornega za kakovost svojega dela.  
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2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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Graf 16: Doseganje standardov kakovosti 

 

 

 

 

Graf 17: Odgovornost za kakovost dela 
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Graf 18: Osebni prispevek k kakovosti 

 

 

 

Graf 19: Odnos do kakovosti 

 

 

 

Na vprašanje o odnosu do kakovosti dela, so anketirani kar v 91,67% (povprečna ocena 

4,81) odgovorili, da se čutijo odgovorne za kakovost svojega dela.  

Nekoliko manj je tistih (75,00%), ki  po svojih najboljših močeh prispevajo k doseganju 

standardov kakovosti.  

Slaba polovica zaposlenih (47,22%) ocenjuje, da se njihovi sodelavci čutijo odgovorne za 

kakovost svojega dela.  

44,44% zaposlenih se popolnoma strinja s trditivijo, da njihovi sodelavci močno prispevajo k 
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standardov kakovosti na FUDŠ 



 

69 
 

doseganju standardov kakovosti.  

Odnos zaposlenih do kakovosti dela je po oceni zaposlenih izredno dober, povprečna ocena 

indikatorjev v tem sklopu skupaj znaša 4,48. 

Graf 20: Inovativnost in iniciativnost 

 

Graf 21: Predlogi za izboljšavo 
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Graf 22: Sprejemljivost napak 

 

 

 

Graf 23: Potrebe okolja 
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Graf 24: Inovativnost in iniciativnost 

 

 

 

S trditvijo, da se storitve na FUDŠ stalno izboljšuje in posodablja se povsem strinja 16 

anketiranih oz. 44.44%, večinoma se s to trditvijo strinja 36,11% anketiranih.  
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se popolnoma strinjajo s to trditvijo nekoliko nižja 27,78%, največ (47,22%) je tistih, ki se 

večinoma strinjajo s trditvijo, da so napake pri preskušanju novih načinov dela na fakulteti 
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Da FUDŠ spremlja potrebe v okolju in se nanje ustrezno odziva, meni večina anketiranih 

(popolnoma in delno se strinja 86,11%), preostalih 11,11% ostaja neopredeljenih.  

Povprečna vrednost odnosa anketiranih do inovativnosti in iniciativnosti na FUDŠ znaša 
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d.) Spremljamo potrebe v okolju in se
nanje ustrezno odzivamo.

Odnos do inovativnosti in iniciativnosti na FUDŠ  
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Graf 25: Motiviranost in zavzetost za delo 

 

 

Graf 26: Dodaten napor za delo 
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Pripravljen(a) sem vložiti velik dodaten napor, 
kadar je to pri delu potrebno.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam

3% 3% 
8% 

36% 

50% 

Moje sodelavke/moji sodelavci so pripravljene/i 
vložiti velik dodaten napor, kadar je to pri delu 

potrebno.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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Graf 27: Motivacija za delo 

 

 

 

Graf 28: Osebni dosežek kot motivacija 
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Za trdo delo me motivira predvsem dobro plačilo.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam

3% 0% 

8% 

45% 

44% 

Za trdo delo me motivirajo predvsem moji osebni 
dosežki, na katere sem lahko ponosen/ponosna.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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Graf 29: Dobri odnosi kot motivacija 

 

 

 

Graf 30: Dobro opravljeno delo se ceni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% 3% 

17% 

41% 

36% 

Za trdo delo me motivirajo predvsem dobri 
odnosi s sodelavci in moja povezanost s fakulteto.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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V naši fakulteti vodstvo ceni dobro opravljeno 
delo.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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Graf 31: Dober rezultat se pohvali 

 

 

 

Graf 32: Motivacija in zavzetost za delo 

   

 

 

75,00%  anketiranih je pripravljenih vložiti dodaten napor, kadar je to pri delu potrebno. 

Večina (86,11%) jih meni, da so njihovi sodelavci pripravljeni vložiti velik dodaten napor, 

kadar je to pri delu potrebno.  

Glede motivatorjev se jih le 6 oz. 16,67%  popolnoma strinja, da jih za trdo delo motivira 

predvsem dobro plačilo, 10 oz. 27,78% se jih s to trditvijo delno strinja, 5. oz. 13,89%  se jih 

s to trditvijo sploh ne strinja.  

5% 
6% 

31% 

25% 

33% 

Dober delovni rezultat se na naši fakulteti hitro 
opazi in je pohvaljen.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

a.) Pripravljen(a) sem vložiti velik…

b.) Moje sodelavke/moji sodelavci so…

c.) Za trdo delo me motivira…

d.) Za trdo delo me motivirajo…

e.) Za trdo delo me motivirajo…

g.) V naši fakulteti vodstvo ceni dobro…

h.) Dober delovni rezultat se na naši…

i.) Vodstvo spodbuja in priznava…

Motivacija in zavzetost za delo na FUDŠ  
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Skoraj večina (88,88%) meni, da jih za trdo delo motivirajo predvsem njihovi osebni dosežki, 

na katere so lahko ponosni.  

Nekoliko manj (77,78%)  se jih popolnoma ali večinoma strinja s trditvijo, da jih za trdo delo 

motivirajo predvsem dobri odnosi s sodelavci in povezanost s fakulteto. 

S trditvijo, da vodstvo fakultete ceni dobro opravljeno delo, se popolnoma strinja 47,22% 

anketiranih, večinoma se strinja 27,78%,  pri tem vprašanju ostaja 16,67% tistih, ki se s to 

trditvijo niti strinjajo niti se ne strinjajo. 

33,33% anketiranih meni, da se dober delovni rezultat na FUDŠ hitro opazi in je pohvaljen, 

25,00% je tistih, ki tako menijo večinoma, kar 30,56% jih ostaja pri tem vprašanju 

neopredeljenih, 5,56% pa se jih z zgornjo trditvijo le delno oz. sploh ne strinja.Ta indikator 

ima tudi najnižjo povprečno vrednost v tem sklopu, tj. 3,75. 

Trditvi, da vodstvo spodbuja in priznava delovne prispevke zaposlenih, je popolnoma pritrdilo 

27,78% anketiranih, 47,22% se jih s to trditvijo večinoma strinja, 13,89% je neopredeljenih, 

5,56%  se strinja le delno oz. se sploh ne strinja.  

Motivacija in zavzetost za delo na FUDŠ, je na podlagi mnenja zaposlenih in drugih 

sodelujočih s FUDŠ, dokaj visoka, povprečna ocena znaša 4. 

Graf 33: Pripadnost fakulteti 
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FUDŠ ima velik ugled v okolju.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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Graf 34: Delo na FUDŠ 

 

 

 

Graf 35: Pozitivni govor 
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Ponosna/ponosen sem, da delam na FUDŠ.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam

3% 0% 3% 5% 

89% 

Zunaj FUDŠ pozitivno govorim o njej.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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Graf 36: Varnost zaposlitve 

 

 

 

Graf 37: Prihodnost na FUDŠ 
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Moja zaposlitev (oziroma pogodbena oblika 
sodelovanja) na FUDŠ je varna oz. zagotovljena.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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22% 
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Tudi v prihodnje si želim delati na FUDŠ.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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Graf 38: Pripadnost fakulteti 

 

 

 

Največ anketiranih, tj. 55,56% večinoma meni, da ima FUDŠ velik ugled v okolju. 25,00% je 

glede ugleda fakultete neopredeljena, 16,67% pa se jih popolnoma strinja s tem, da FUDŠ 

uživa ugled v okolju.  

Skoraj vsi anketirani (91,67%) so se popolnomam ali večinoma strinjali, da jim je delo na 

FUDŠ v ponos.  

Še več (94,45%) je tistih, ki zunaj FUDŠ pozitivno govorijo o njej. 

Prav toliko kot je tistih, ki ocenjujejo, da je njihova zaposlitev na FUDŠ varna in zagotovljena 

je tudi tistih, ki menijo, da temu sploh ni tako (16,67%). Slaba polovica (41,67%) se večinoma 

strinja, da je njihova zaposlitev varna.   

Velika večina anketiranih (91,66%) si tudi v prihodnje želi delati na FUDŠ, v 5,56%  se glede 

tega vprašanja anketirani niso izrekli.  

Povprečna ocena pripadnosti zaposlenih in zunanjih sodelavcev FUDŠ znaša 4,22. 

  

 

 

 

 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

a.) FUDŠ ima velik ugled v okolju.

b.) Ponosna/ponosen sem, da delam
na FUDŠ.

c.) Zunaj FUDŠ pozitivno govorim o
njej.

d.) Moja zaposlitev (oziroma
pogodbena oblika sodelovanja) na…

e.) Tudi v prihodnje si želim delati na
FUDŠ.

Pripadnost fakulteti  
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Graf 39: Strokovna usposobljenost in pridobivanje znanja 

 

 

 

Graf 40: Usposabljanja 
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Pri delu na FUDŠ se učimo drug od drugega.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se
strinjam

8,33 0,00 

36,11 

27,78 

27,78 

FUDŠ zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za 
dobro opravljanje dela.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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Graf 41: Želje zaposlenih pri usposabljanju 

 

 

 

Graf 42: Obvladovanje dela 
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Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje 
zaposlenih.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam

3% 6% 

19% 

44% 

28% 

Pri nas delajo le ljudje, ki obvladajo svoje delo.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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Graf 43: Strokovna usposobljenost in učenje 

 

 

 

S trditvijo, da se pri delu učijo drug od drugega se popolnoma strinja 22,22% anketiranih, več 

- 44,44% jih tako meni večinoma, četrtina anketiranih pa mnenja ni izrazila.  

Da FUDŠ zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljanje dela, se popolnoma 

in večinoma strinja dobra polovica anketiranih - 55,56%, tretjina, natančneje 36,11%  je 

neopredeljenih.  

Popolnoma ali v večini se s trditvijo, da se pri usposabljanju upoštevajo tudi njihove želje, 

strinja 26 anketiranih, 7 se jih s to trditvijo niti ne strinja niti se strinja.  

Da na FUDŠ delajo le ljudje, ki obvladajo svoje delo, se popolnoma strinja 27,78%, 44,44% 

se večinoma strinja, 19,44% so neopredeljeni, 5,56% se delno strinja.  

Stanje na področju strokovne usposobljenosti in učenja anketirani v povprečju ocenjujejo s 

3,8.   

Graf 44: Odnosi med zaposlenimi 
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a.) Pri delu na FUDŠ se učimo drug od
drugega.

b.) FUDŠ zaposlenim nudi potrebno
usposabljanje za dobro opravljanje…

c.) Pri usposabljanju se upoštevajo tudi
želje zaposlenih.

d.) Pri nas delajo le ljudje, ki obvladajo
svoje delo.

Stanje na področju strokovne usposobljenosti in učenja  
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47% 

31% 

Na FUDŠ med seboj mnogo bolj sodelujemo kot pa 
tekmujemo.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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Graf 45: Odonosi med zaposlenimi 

 

 

 

Graf 46: Reševanje konfliktov 
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Odnosi med tistimi, ki delamo na FUDŠ so dobri.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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28% 

50% 

Konflikte rešujemo v skupno korist.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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Graf 47: Zaupanje v sodelavce 

 

 

 

Graf 48: Vzpostavljanje vrednot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6% 
0% 

28% 

33% 

33% 

Svojim sodelavcem/sodelavkam lahko zaupam.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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Vzpostavljamo skupne vrednote in etične zglede.   

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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Graf 49: Notranji odnosi na FUDŠ 

 

 

Največji delež anketiranih - 47,22% se večinoma strinja s trditvijo, da na FUDŠ med seboj 

mnogo bolj sodelujejo kot pa tekmujejo, popolnoma se jih strinja 30,56%, 11,11 je 

neopredeljenih.  

Odnosi med zaposlenimi na FUDŠ so dobri, povprečna ocena je 4,14. 83,33%  se jih 

popolnoma in v večini strinja s to trditvijo. Podobna ocena (povprečna 4,19 oz. 77,78%) je 

tudi glede reševanja konfliktov v skupno korist.  

Stopnja zaupanja med sodelavci je nekoliko nižja, v povprečju znaša 3,89, prav toliko tudi 

glede vzpostavljanja vrednot in etičnih zgledov. Pri obeh vprašanjih je tudi dokaj visok delež 

tistih, ki se glede odgovora niso opredelili (27,78% in 19,44%). 

Splošna ocena notranjih odnosov na FUDŠ je 4. 

Graf 50: Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev fakultete 
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a.) Na FUDŠ med seboj mnogo bolj
sodelujemo kot pa tekmujemo.

b.) Odnosi med tistimi, ki delamo na
FUDŠ so dobri.

c.) Konflikte rešujemo v skupno korist.

d.) Svojim sodelavcem/sodelavkam
lahko zaupam.

e.) Vzpostavljamo skupne vrednote in
etične zglede.

Notranji odnosi na FUDŠ  
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Naša fakulteta ima jasno oblikovano poslanstvo - 
dolgoročni razlog obstoja in delovanja.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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Graf 51: Poistovetenje s cilji fakultete 

 

 

 

Graf 52: Realnost ciljev 
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Vsi, ki delamo na FUDŠ, cilje fakultete 
sprejemamo za svoje.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam

5% 3% 
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Cilji, ki jih moram pri delu na FUDŠ doseči, so 
realno postavljeni.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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Graf 53: Jasnost politike in ciljev FUDŠ 

 

 

 

Graf 54: Sodelovanej vseh pri postavljanju ciljev in meril 
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 Politika in cilji fakultete so mi jasni.   

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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Pri postavljanju in merjenju ciljev sodelujemo vsi.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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Graf 55: Usklajenost aktivnosti z vizijo in poslanstev 

 

 

 

Graf 56: Poznavanej poslanstva, vizije in ciljev fakultete 

 

 

91,67% anketiranih meni, da ima FUDŠ jasno oblikovano poslanstvo – dolgoročni razlog 

obstoja in delovanja. 

44,44% anketiranih se večinoma strinja s trditvijo, da vsi, ki delajo na FUDŠ, cilje fakultete 

sprejemajo za svoje. 75% se popolnoma ali večinoma strinja, da so cilji, ki jih mora pri delu 

na FUDŠ doseči,  realno postavljeni.  

58,33% anketiranih je povsem prepričanih, da so jim politika in cilji fakultete jasni.  

38,89% anketiranih se večinoma strinja, da pri postavljanju in merjenju ciljev sodelujejo vsi 

3% 3% 

14% 

28% 

52% 

Aktivnosti FUDŠ so usklajene s poslanstvom in 
vizijo fakultete.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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a.) Naša fakulteta ima jasno…

b.) Vsi, ki delamo na FUDŠ, cilje…

c.) Cilji, ki jih moram pri delu na FUDŠ…

d.) Politika in cilji fakultete so mi jasni.

e.) Pri postavljanju in merjenju ciljev…

Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev fakultete  
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zaposleni, tretjina anketiranih je v to popolnoma prepričana.  

29 oz. 80,56% anketiranih pa se popolnoma ali večinoma strinja, da so aktivnosti FUDŠ 

usklajene s poslanstvom in vizijo fakultete.  

Anketirani ocenjujejo svoje poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev fakultete s 4,16.  

Graf 57: Organiziranost dela 

 

 

Graf 58: Razumevanje svojega položaja v shemi fakultete 

 

 

 

 

 

 

3% 3% 

11% 

22% 
61% 

Imam jasno predstavo o tem, kaj se od mene 
pričakuje pri delu.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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Razumem svoj položaj v organizacijski shemi 
fakultete.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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Graf 59: Jasnost zadolžitev 

 

 

 

Graf 60: Pravočasnost sprejemanja odločitev 
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Na FUDŠ so zadolžitve jasno opredeljene.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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Odločitve vodstva se sprejemajo pravočasno.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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Graf 61: Uravnosteženost pristojnisti in odgovornosti 

 

 

 

Graf 62: Organiziranost dela 

 

 

 

83,33%  zaposlenih ima jasno predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje pri delu. 88,89% jih 

razumem svoj položaj v organizacijski shemi fakultete. Glede jasnosti opredeljenih zadolžitev 

se velika večina (83,34%) popolnoma ali večinoma strinja. Pri tem indikatorju je nekoliko 

večji delež tistih (8,33%), ki se le delno strinjajo. S trditvijo, da se odločitve vodstva 

sprejemajo pravočasno, se popolnoma in večinoma strinja 66,66%, popolnoma 25,93%, 

neopredeljenih je 13,89%, 11,11 se strinja deloma. 41,67% se jih večinoma strinja, da so na 
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Na FUDŠ so pristojnosti in odgovornosti 
medsebojno uravnotežene na vseh nivojih.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

a.) Imam jasno predstavo o tem, kaj se
od mene pričakuje pri delu.

b.) Razumem svoj položaj v
organizacijski shemi fakultete.

c.) Na FUDŠ so zadolžitve jasno
opredeljene.

d.) Odločitve vodstva se sprejemajo
pravočasno.

e.) Na FUDŠ so pristojnosti in
odgovornosti medsebojno…

Organiziranost dela na fakulteti  
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FUDŠ pristojnosti in odgovornosti medsebojno uravnotežene na vseh nivojih, popolnoma se 

jih strinja slaba tretjina (22,22%), o zadevi se niso niti strinjali niti nestrinjali v 27,78%. 

Organiziranost dela na fakulteti anketirani v povprečju ocenjujejo s 4,1. 

Graf 63: Vodenje 

 

 

Graf 64: Rezultatih dela 
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Pri opravljanju svojega dela sem 
samostojna/samostojen.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam
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Predstavniki vodstva se pogovarjajo z mano o 
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Graf 65: Pripombe 

 

 

 

Graf 66: Vodenje fakultete 

 

 

 

Skoraj vsi anketirani - 97,22% se pri opravljanju svojega dela počutijo samostojne. 77,78% 

anketiranih meni, da se predstavniki vodstva z njimi pogovarjajo o rezultatih njihovega dela.  

75% se popolnoma ali večinoma strinja s trditvijo, da nadrejeni sprejemajo utemeljene 

pripombe na svoje delo. Slaba tretjina (22,22%) je glede te trditve neopredeljena. Vodenje na 

fakulteti zaposleni in zunanji sodelujoči ocenjujejo s povprečno oceno 4,3. 
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Graf 67: Komuniciranje in informiranje znotraj organizacije 

 

 

 

Graf 68: Razumljivost posredovanih informacij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3% 0% 6% 

19% 

72% 

Na naši fakulteti se vodje in sodelavci 
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Graf 69: Obveščenost o delovanju v organizacijskih enotah 

 

 

 

Graf 70: Komuniciranje znotraj FUDŠ 

 

 

 

91,66% anketiranih meni, da se na FUDŠ vodje in sodelavci pogovarjajo sproščeno, 

prijateljsko in enakopravno. 

Visok delež (94,45%) je tudi tistih, ki menijo, da jim vodstvo posreduje informacije na 

razumljiv način. 

Glede informiranja o dogajanju v drugih notranjih organizacijskih enotah, jih sicer več kot 

polovica (61,12%) meni, da dobijo dovolj informacij, vendar pa je tudi 13,89% tistih, ki 
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menijo, da je temu le delno tako, 8,33% pa, da temu sploh ni tako.  

Komuniciranje in informiranje znotraj FUDŠ anketirani ocenjujejo s povprečno oceno 4,2. 

Graf 71: Razvoj kariere 

 

 

 

Graf 72: Možnost napredovanja 
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V okviru svojega dela na FUDŠ sem zadovoljna 
/zadovoljen z možnostmi za svoj osebni razvoj.  
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4. večinoma se strinjam
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Graf 73: Sistem zasednaj položajev 

 

 

 

Graf 74: Razvoj kariere na FUDŠ 

 

 

 

V okviru svojega dela na FUDŠ je z možnostmi za svoj osebni razvoj zadovoljnih 75% 

anketiranih. 

Več kot polovica anketiranih (66,67%) meni, da imajo zaposleni na vseh nivojih realne 

možnosti za napredovanje. Tretjina anketiranih se o tem vprašanju ni izrekla.  

69,44% anketiranih verjame, da ima FUDŠ sistem, ki omogoča, da najboljši zasedejo 

najpomembnejše položaje. Slaba tretjina (22,22%) se s tem niti ne strinja niti se strinja. 

Možnosti za razvoj kariere na FUDŠ anketirani ocenjujejo s povprečno oceno 3,9. 

6% 3% 

22% 

36% 

33% 

Imamo sistem, ki omogoča, da najboljši zasedejo 
najpomembnejše položaje.  

1. sploh se ne strinjam

2. delno se strinjam

3. neopredeljen

4. večinoma se strinjam

5. popolnoma se strinjam

3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2

a.) V okviru svojega dela na FUDŠ sem
zadovoljna /zadovoljen z možnostmi za

svoj osebni razvoj.

b.) Zaposleni na vseh nivojih imamo
realne možnosti za napredovanje.

c.) Imamo sistem, ki omogoča, da
najboljši zasedejo najpomembnejše

položaje.

Možnosti za razvoj kariere na FUDŠ  



 

98 
 

Graf 75: Nagrajevanje 

 

 

 

Graf 76: Kazen 
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Graf 77: Stimulacija 

 

 

 

Graf 78: Plačilo 
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Graf 79: Razmerje plač 

 

 

 

Graf 80: Prikaza stanja nagrajevanja 

 

 

Glede trditve, da se uspešnost vrednoti po dogovorjenih ciljih in standardih, je mnenje 

anketiranih nekoliko bolj raznoliko. Večina (38,89%) se jih z navedeno trditvijo večinoma 

strinja, 19,44% se jih popolnoma strinja in prav toliko se jih niti ne strinja niti se strinja, 

16,67% se jih strinja zgolj delno. 

Skoraj polovica anketiranih (44,45%) meni, da za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja 

oz. kazen. Tretjina je tistih, ki so se mnenja o tem vzdržali, 11,11% pa se jih le delno oz. 

sploh se ne strinja, da za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja oz. kazen.  

Da na FUDŠ prejemamo plačilo, ki je vsaj enakovredno ravni plač na tržišču, se strinja več 
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kot polovica (58,33%) anketiranih, slaba tretjina (30,56%) je neopredeljena.  

S trditvijo, da so tisti, ki so bolj obremenjeni, tudi ustrezno stimulirani se popolnoma strinja 

13,89%, večinoma se strinja tretjina, 13,89% se jih delno strinja, 11,11% se jih sploh ne 

strinja. Razmerja med plačami zaposlenih na FUDŠ so ustrezna, meni več kot polovica 

(61,11%), slaba tretjina (30,56%) ostaja tudi glede te trditve neopredeljena.  

Stanje na področju nagrajevanja na fakulteti je bilo s strani zaposlenih in sodelujočih s FUDŠ 

ocenjeno najslabše, s povprečno oceno 3,5. 

Graf 81: Zadovoljstvo pri delu 

 

 

 

Graf 82: Zadovoljstvo s sodelavci 
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Graf 83: Zadovoljstvo z delom 

 

 

 

Graf 84: Zadovoljstvo z delovnim časom 
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Graf 85: Zadovoljstvo z nadrejenim 

 

 

 

Graf 86: Zadovoljstvo z možnostjo izobraževanje 
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Graf 87: Zadovoljstvo s stutusom na FUDŠ 

 

 

 

Graf 88: Zadovoljstvo z vodstvom FUDŠ 
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Graf 89: Zadovoljstvo z delovnimi pogoji 

 

 

 

Graf 90: Zadovoljstvo z možnostjo napredovanja 
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Graf 91: Zadovoljstvo s plačo 

 

 

 

Graf 92: Zadovoljstvo pri delu 

 

 

Anketirani so izrazili visoko zadovoljstvo s s statusom na FUDŠ, z vodstvom FUDŠ 

(88,89%), z delom (88,88%) in delovnim pogoji (86,11%), s sodelavci (83,34%), z 

neposredno nadrejenim (83.33%) in z delovnim časom (77,78). Nekoliko manj so zadovoljni 

s stalnostjo zaposlitve (69,45%),  z možnostjo za izobraževanje (69,44%) in napredovanje 

(66,67%). Najmanj so zadovoljni s plačo (63,89%). Povprečna ocena anketiranih glede 

zadovoljstva pri delu je 4,23. 
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Graf 93: Organizacijska klima in zadovoljstvo 

 

 

Najvišjo povprečno oceno (4,5) je prejel sklop vprašanj o odnosu zaposlenih do kakovosti 

dela, ki ga opravljajo. Povprečno oceno 4,3 je prejelo zadovoljstvo z vodenjem na fakulteti. 

Največ sklopov (5) je bilo ocenjenih s povprečno oceno 4,2. Stanje na področju nagrajevanja 

na fakulteti je bilo ocenjeno najslabše – 3,5.   

 

Sklepi in predlogi  

Na podlagi analize rezultatov anketnega vprašalnika glede organizacijske klime ter 

zadovoljstva zaposlenih in drugih sodelujočih na Fakulteti za uporabne družbene študije v 

Novi Gorici, podajamo sklepe in predloge za izboljšanje poslovne in kadrovske kakovosti.  

Zadovoljstvo zaposlenih na fakulteti in tistih, ki s fakulteto sodelujejo kot zunanji sodelavci, je 

na dokaj visoki ravni. Skupna povprečna ocena vseh opredeljenih indikatorjev je 4,1.  

Podani opisni odgovori so izražali pohvale in predloge za izboljšanje dela in manj kritičnih 

misli.  

 

Zaposleni se čutijo izredno odgovorni za kakovost svojega dela. Povprečna vrednost te 

postavke je najvišja – 4,81.   

Tudi sicer so višje povprečne ocene pri tistih kategorijah, ki so odvisne od vložka zaposlenih 

(odnos do kakovosti dela, motiviranost in zavzetost za delo, odnos do inovativnossti, 

iniciativnosti, zadovoljujoči medsebojni odnosi, pripadnost, idr.), nižje so glede zadovoljstva 
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s tem, za kar je odgovoren delodajalec - FUDŠ (pravočasne odločitve vodstva, 

uravnoteženost pristojnosti in odgovornosti, informiranost, stimuliranje, nagrajevanje, 

kaznovanje, razmerja med plačami zaposlenih, idr.). 

 

Izpostaviti velja visok delež (44,45%) tistih, ki menijo, da za slabo opravljeno delo sledi 

ustrezna graja oz. kazen. Zaposleni, ki delajo pod pritiskom sankcioniranja, pri delu ne 

morejo biti kreativni in inovativni, in ne morajo prispevati k učinkovitosti in razvoju 

organizacije. Poleg tega to vpliva tudi na njihovo splošno počutje in zdravje, zato velja 

razmisliti o drugih, bolj učinkovitih načinih podajanja povratne informacije o kakovosti 

njihovega dela in o načinih, kako izboljšati delovno učinkovitost zaposlenih.  

 

Zaposleni in sodelujoči so najbolj nezadovoljni z nagrajevanjem na FUDŠ. Nekaj 

nezadovoljstva med zaposlenimi povzroča tudi občutek, da njihova zaposlitev ni varna, 

plačilo, vrednotenje uspešnosti in stimuliranje. Bolj so zaposleni zadovoljni z možnostmi 

napredovanja, delovnim okoljem in delovnimi pogoji, z medsebojnimi odnosi in z vodenjem 

na fakulteti.  

Glede možnosti izobraževanja in usposabljana, menijo, da jim fakulteta nudi dovolj možnosti 

za uresničitev ambicij in doseganje kariernih uspehov. Velika večina trenutno zaposlenih si 

želi še naprej sodelovati s FUDŠ. 

 

Analiza anketnega vprašalnika je pokazala, da so zaposleni na FUDŠ  notranje motivirani 

(izpostavili so lastno zadovoljstvo, osebne dosežke, ponos, uspeh, kakovost, ipd.), kar je za 

uspešnost organizacije nujno in predstavlja stabilnost in dolgoročno učinkovitost. Na 

delovnem mestu tudi zadovoljujoče tešijo psihične potrebe. Menijo, da so aktivno vključeni v 

načrtovanje in izvajanje delovno organizacijskih procesov na fakulteti,  uspešno tešijo 

potrebo po upoštevanju in veljavi, po svobodi pri načinu izvajanja dela, in tudi po pripadnosti 

– s strani sodelavcev in vodje.  

 

Ne glede na visoko notranjo motiviranost, pa anketirani zaposleni izkazujejo tudi željo po 

nagrajevanju in stimuliranju, zato bi bilo potrebno razmisliti o ustreznih mehanizmih, ki bi bili 

za zaposlene bolj zadovoljujoči.  

 

Pri nekaterih indikatorjih (pohvala, grajanje oz. kaznovanje, zadovoljstvo s plačo, ugled 

FUDŠ v okolju, z možnostjo izobraževanja, usposabljanja, napredovanja, zaupanje med 

sodelavci, sodelovanje pri merjenju in postavljanju ciljev, uravnoteženost pristojnosti in 

odgovornosti na vseh nivojih na FUDŠ) je ostal delež neopredeljenih dokaj visok (˂ 25%). 

Velja razmisliti o tem, ali mnenja niso izrazili zaradi nepripravljenosti, da bi prevzeli 
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odgovornost za izrečeno mnenje, in kaj je v ozadju izmikanja odgovornosti posameznika 

(nezainteresiranost, strah, idr.). 

 

Anketo je izpolnilo le 25% zunanjih sodelavcev. Preveriti bi bilo potrebno razloge za nizko 

stopnjo odziva in načine, kako se lahko zunanje sodelavce še povabi k aktivnostim fakultete, 

kako povečati možnost njihovega vpliva, soodločanja in sodelovanja.   

 

Glede na to, da smo izvzeli demografske podatke, ni moč ugotoviti prisotnost vpliva 

le-teh (npr. delovna doba, starost zaposlenega ipd.) na dimenzije organizacijske 

klime.  

Pri ugotavljanju organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih bi bilo v bodoče 

smotrno meriti tudi stopnjo izostajanja z dela in stopnjo fluktuacije (za strokovni in 

pedagoški kader), ki so merodajen pokazatelj nezadovoljstva in slabega počutja 

zaposlenega na delovnem mestu.  

 

Lahko sklenemo, da rezultati ankete pritrjujejo zastavljeni strategiji dela na FUDŠ, obenem 

pa narekujejo nenehno skrb za izboljšanje doseženega. Delo z zaposlenimi in sodelujočimi 

predstavlja temelj izboljšanja kakovosti dela na FUDŠ, njenega ugleda v okolju ter umestitve 

med najboljše izobraževalne in raziskovalne ustanove.  

 

Sklepi in predlogi  

 

Na podlagi analize rezultatov anketnega vprašalnika glede organizacijske klime ter 

zadovoljstva zaposlenih in drugih sodelujočih na Fakulteti za uporabne družbene študije v 

Novi Gorici, podajamo sklepe in predloge za izboljšanje poslovne in kadrovske kakovosti.  

 

Zadovoljstvo zaposlenih na fakulteti in tistih, ki s fakulteto sodelujejo kot zunanji sodelavci, je 

na dokaj visoki ravni. Skupna povprečna ocena vseh opredeljenih indikatorjev je 4,1.  

Podani opisni odgovori so izražali pohvale in predloge za izboljšanje dela in manj kritičnih 

misli.  

 

Zaposleni se čutijo izredno odgovorni za kakovost svojega dela. Povprečna vrednost te 

postavke je najvišja – 4,81.   

Tudi sicer so višje povprečne ocene pri tistih kategorijah, ki so odvisne od vložka zaposlenih 

(odnos do kakovosti dela, motiviranost in zavzetost za delo, odnos do inovativnosti, 

iniciativnosti, zadovoljujoči medsebojni odnosi, pripadnost, idr.), nižje so glede zadovoljstva 

s tem, za kar je odgovoren delodajalec - FUDŠ (pravočasne odločitve vodstva, 

uravnoteženost pristojnosti in odgovornosti, informiranost, stimuliranje, nagrajevanje, 

kaznovanje, razmerja med plačami zaposlenih, idr.). 

 

Izpostaviti velja visok delež (44,45%) tistih, ki menijo, da za slabo opravljeno delo sledi 
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ustrezna graja oz. kazen. Zaposleni, ki delajo pod pritiskom sankcioniranja, pri delu ne 

morejo biti kreativni in inovativni, in ne morajo prispevati k učinkovitosti in razvoju 

organizacije. Poleg tega lahko to vpliva tudi na njihovo splošno počutje in zdravje, zato velja 

razmisliti o drugih, bolj učinkovitih načinih podajanja povratne informacije o kakovosti 

njihovega dela in o načinih, kako izboljšati delovno učinkovitost zaposlenih.  

 

Zaposleni in sodelujoči so še najmanj nezadovoljni z nagrajevanjem na FUDŠ. Nekaj 

nezadovoljstva med zaposlenimi povzroča tudi občutek, da njihova zaposlitev ni varna, 

plačilo, vrednotenje uspešnosti in stimuliranje. Bolj so zaposleni zadovoljni z možnostmi 

napredovanja, delovnim okoljem in delovnimi pogoji, z medsebojnimi odnosi in z vodenjem 

na fakulteti.  

Glede možnosti izobraževanja in usposabljanja, menijo, da jim fakulteta nudi dovolj 

možnosti za uresničitev ambicij in doseganje kariernih uspehov. Velika večina trenutno 

zaposlenih si želi še naprej sodelovati s FUDŠ. 

 

Analiza anketnega vprašalnika je pokazala, da so zaposleni na FUDŠ  notranje motivirani 

(izpostavili so lastno zadovoljstvo, osebne dosežke, ponos, uspeh, kakovost, ipd.), kar je za 

uspešnost organizacije nujno in predstavlja stabilnost in dolgoročno učinkovitost. Na 

delovnem mestu tudi zadovoljujoče tešijo psihične potrebe. Menijo, da so aktivno vključeni v 

načrtovanje in izvajanje delovno organizacijskih procesov na fakulteti,  uspešno tešijo 

potrebo po upoštevanju in veljavi, po svobodi pri načinu izvajanja dela, in tudi po pripadnosti 

– s strani sodelavcev in vodje.  

 

Ne glede na visoko notranjo motiviranost, pa anketirani zaposleni izkazujejo tudi željo po 

nagrajevanju in stimuliranju, zato bi bilo potrebno razmisliti o ustreznih mehanizmih, ki bi bili 

za zaposlene bolj zadovoljujoči.  

 

Pri nekaterih indikatorjih (pohvala, grajanje oz. kaznovanje, zadovoljstvo s plačo, ugled 

FUDŠ v okolju, z možnostjo izobraževanja, usposabljanja, napredovanja, zaupanje med 

sodelavci, sodelovanje pri merjenju in postavljanju ciljev, uravnoteženost pristojnosti in 

odgovornosti na vseh nivojih na FUDŠ) je ostal delež neopredeljenih dokaj visok (˂ 25%). 

Velja razmisliti o tem, ali mnenja niso izrazili zaradi nepripravljenosti, da bi prevzeli 

odgovornost za izrečeno mnenje, in kaj je v ozadju izmikanja odgovornosti posameznika 

(nezainteresiranost, strah, idr.). 

 

Anketo je izpolnilo le 25% zunanjih sodelavcev. Preveriti bi bilo potrebno razloge za nizko 

stopnjo odziva in načine, kako se lahko tudi zunanje sodelavce v večji meri povabi k 

aktivnostim fakultete, kako povečati možnost njihovega vpliva, soodločanja in sodelovanja.   

 

Glede na to, da smo izvzeli demografske podatke, ni moč ugotoviti prisotnost vpliva le-teh 

(npr. delovna doba, starost zaposlenega ipd.) na dimenzije organizacijske klime. Pri 

ugotavljanju organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih bi bilo v bodoče smotrno meriti 

tudi stopnjo izostajanja z dela in stopnjo fluktuacije (za strokovni in akademski kader), ki so 

merodajen pokazatelj nezadovoljstva in slabega počutja zaposlenega na delovnem mestu.  

 

Lahko sklenemo, da rezultati ankete pritrjujejo zastavljeni strategiji dela na FUDŠ, obenem 

pa narekujejo nenehno skrb za izboljšanje doseženega. Delo z zaposlenimi in sodelujočimi 
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predstavlja temelj izboljšanja kakovosti dela na FUDŠ, njenega ugleda v okolju ter umestitve 

med najboljše izobraževalne in raziskovalne ustanove. 

 

3.12 Sklepi in predlogi za izboljšanje kakovosti 

 

Poleg ugotovitev in predlogov, ki smo jih že izrecno navedli v prejšnjih razdelkih tega 

poglavja, posebej izpostavljamo še: 

- pomembnost nadaljnje ureditve prostorov na Gregorčičevi 19, ki bo fakulteti 

omogočila knjižnico s prostim dostopom na lokaciji Nova Gorica in trdi dodatne 

predavalnice 

- nadaljnjo diverzifikacijo finančnih virov z večjim poudarkom na evropskih sredstvih in 

virih iz gospodarstva, predvsem na znanstveno-raziskovalnem in pedagoškem 

področju 

- dosledno nadaljevanje prakse letnih pogovorov z zaposlenimi, še dodatne krepitve 

njihovega zadovoljstva in maksimalnega izkoristka njihovega potenciala.  

4. SODELOVANJE Z OKOLJEM 

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

Strateški načrt  

 

Tabela 40: Strateška usmeritev 7 – sodelovanjez družbenim okoljem in družbena 

odgovornost 

 
  

STRATEŠKA USMERITEV 7: 
Sodelovanje z družbenim 

okoljem in družbena 
odgovornost 

 

 
ZAP. 
ŠT. 

 
STRATEŠKI CILJI 

 

 
Enota 

 
Plan/realizacija 

 
2010 

 
2011 

1.  
Število predstavitev rezultatov 

raziskav širši javnosti 
Število 

Plan 

 
10 
 

10 

 
Realizacija 

 
12 

 
 

14 
 

2.  

Število poljudno znanstvenih 
dogodkov fakultete 

 

Število 

 
Plan 

 
8 

 
 

10 
 

 
Realizacija 

 
7 

 
 

7 
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3.  

Donacije 
(število ur brezplačnega 

izobraževanja) 

število ur 

 
Plan 

 
8 
 

12 

 
Realizacija 

 
 

/* 
 

 
82 

4.  

 
Strošek porabe energije na študenta 

(študijsko leto 2010/11) 
 

EUR/ 
Študenta 

 
Plan 

 
/ 

 
 
/ 
 

Realizacija /* 
 

44,1 
 

*podatek še ni bil spremljan 

Določen prispevek k družbenemu razvoju okolja, v katerem deluje, vidi fakulteta v 

organizaciji mesečnih  družboslovnih večerov, na katerih se obravnavajo aktualna vprašanja 

v družbi in preko katerih poskuša fakulteta krepiti kulturni javni dialog oziroma kulturo 

javnega diskurza. Dogodek pa mora postati – tudi kot poljudno-znanstven dogodek fakultete 

– pogostejši. To je tudi edini del strategije, ki v letu 2011 na tem področju ni bil v celoti 

dosežen, saj smo na ostalih indikatorjih presegali strateški načrt. 

Pomembna aktivnost fakultete je tudi mesečna izvedba ankete Slovenski utrip in sprotno 

predstavljanje rezultatov celotni slovenski javnosti. Gre za informiranje javnosti o odnosu ljudi 

do relevantnih družbenih vprašanj, ki omogoča tudi longitudinalne analize. Po deset meritev 

letno vključuje naslednje tematske sklope: znanje, identiteta, demokracija, blaginja in 

neenakost, Evropa, politični pluralizem, mediji, medkulturni odnosi, igre na srečo in razvoj. 

4.2. Dostopnost in javnost informacij 

Fakulteta ima sprejet Katalog informacij javnega značaja. 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. Dodatno se aktualne informacije o dosežkih visokošolskih učiteljev, znanstvenih 

delavcev in drugih zaposlenih zagotavlja prek internega glasila v e-obliki, Informatorja FUDŠ, 

ki pa v letu 2011 ni bil redno prisoten, v letu 2012 pa se predvideva ponovna vzpostavitev.  
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4.3 Sodelovanje s šolami in drugimi organizacijami v Sloveniji in v tujini 

Fakulteta deluje tako na lokalni, državni kot tudi na mednarodni ravni. Na lokalni ravni 

sodeluje z Visokošolskim in raziskovalnim središčem Primorske Nova Gorica in Univerzitetno 

raziskovalnim središčem iz Novega mesta. Fakulteta sodeluje z naslednjimi visokošolskimi 

zavodi v Sloveniji: Fakulteta za informacijske študije Novo mesto, Fakulteta za medije 

Ljubljana, Fakulteta za organizacijske študije Novo mesto, Univerza v Novi Gorici, Visoka 

poslovna šola Doba Maribor. Sodeluje tudi z inštituti INTEA, IRSA, IMA Inštitut Mediteran 

Alpe, Inštitutom za poslovno pravo, Inštitutom Karantanija, drugimi organizacijami kot so 

VIRS Primorske ter podjetji: HIT d.d., Skupina Parsifal d.o.o., Konvikt d.o.o., Ceos d.o.o., 

Temida d.o.o., Iskra zaščite d.o.o., Varsi d.o.o., Di.tisk d.o.o. in druga.  Med strokovnimi 

združenji velja omeniti sodelovanje v okviru Društva za družboslovne študije. 

Fakulteta ima vzpostavljeno sodelovanje s tujimi visokošolskimi institucijami: Zeppelin 

University, Friedrichshafen, Nemčija; Central European University, Budimpešta, Madžarska; 

University of SS. Cyril and Methodius, Trnava, Slovaška; University of West Bohemia, Plzen, 

Češka; Anglo-American University, Češka; University of Surrey, Surrey, Velika Britanija; Isik 

University, Istanbul, Turčija; Savonia University of Applied Sciences, Iisalmi, Finska; 

University of Cumbria, Cumbria, Velika Britanija. Z vsemi naštetimi sodeluje pri izmenjavi 

študentov, zaposlenih in učnega osebja. Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju študija je 

sklenila tudi z Higher School College of Economics and Administration , Plovdiv, Bolgaria. S 

fakulteto iz Bologne bo izvajala EU projekt? sodelovanje z inštituti, drugimi organizacijami, 

strokovnimi združenji iz tujine? Preko svoje založniške dejavnosti sodeluje s podjetjem Vega 

press iz Londona. 

Fakulteta ima neposreden stik tudi s srednjimi šolami preko predstavitev študijskih 

programov zaključnim letnikom ter z razpisom dijaških Gosarjevih nagrad s katerimi se 

spodbuja dijake za raziskovalno delo in dvig raziskovalne kulture.  

Sodelovanje med fakulteto in ostalimi organizacijami poteka tudi v sklopu predavanj in vaj. 

Študenti redno obiskujejo naslednje organizacije: ŠENT v Novi Gorici, Ljubljani in Novem 

mestu, Krko d.o.o., ISKRA d.o.o, INTRALIGHTING d.o.o., HIT d.o.o., ZAVOD 7- IMC, 

Mestno občino Nova Gorica (oddelek za družbene dejavnosti), Zavod za zaposlovanje, 

Ljudsko univerzo v Novi Gorici, GORIŠKE OPEKARNE d.o.o. 

Družbeno vključevanje fakultete na lokalnem nivoju 

Posebna oblika družbenega vključevanja fakultete na lokalnem nivoju so Družboslovni 

večeri. Fakulteta organizira tudi številne dogodke, kot so že omenjeni družboslovni večeri, ki 

so namenjeni širši publiki, kjer se z različnimi gosti diskutira o aktualnih temah. 

Za družboslovne večere skrbi asist.Lea Prijon. Družboslovni večeri so v letu 2011 potekali v 

Caffe domu v Novi Gorici. 

V letu 2011 so bili organizirani naslednji družboslovni večeri: 

 Zakonska ureditev študentskega dela, 9.2.2011.  

Namen večera je bil soočiti zainteresirane strani, strokovnjake, podpornike in nasprotnike 

sprejetega Zakona o malem delu. 
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Gostje (diskutantje) večera: ga.Romana Tomc (Javni sklad RS za razvoj kadrov in 

štipendije), g. Zoran Kotolenko(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve),izr. prof. dr. 

Janez Šušteršič (ekonomist, predavatelj), g. Marko Funkl (ŠOS -Gibanje za dostojno delo in 

socialno družbo). Moderatorka: ArnelaKarat (FUDŠ - študentka) 

 Referendum  kot instrument demokratičnega odločanja, 6.4.2011 

Namen  večera je bil predstaviti stališča političnih analitikov in pravnih strokovnjakov, ki 

podpirajo referendum v sedanji obliki ter spoznati argumente tistih, ki so za zaostritev 

pogojev za uporabo referenduma. 

Gostje (diskutantje) večera: izr.prof. dr. Matej Makarovič, predavatelj FUDŠ, izr. profdr. 

Jernej Pikalo, predavatelj FDV, dr.Jernej Letnar Černič, Fakulteta zadržavne in evropske 

študije ter Evropska pravna fakulteta. Moderator: izr. prof. dr. Matevž Tomšič. 

 Novi obrazi, nove ideje v slovenski politiki, 3.11.2011 

Politični analitiki in politični kandidati za predčasne volitve so predstavili svoja stališča in 

pokomentirati trenutno politično in gospodarsko situacijo v Sloveniji in predstavili predloge za 

izboljšanje le-te. 

Gostje (diskutantje) večera: izr. prof. dr. Lenart Škof (FHS - Koper), izr. prof. dr. Jernej Pikalo 

(FDV - Ljubljana), red. prof. dr. Marko Pavliha  (FPP - Piran), g. Zoran Janković (Župan MO 

Ljubljana, Pozitivna Slovenija). Moderator: izr. prof. dr. Matevž Tomšič 

Družbeno vključevanje fakultete na nacionalnem nivoju 

Vsak mesec  Fakulteta organizira ”Slovenski utrip”.  Projekt Slovenski utrip je družboslovna 

raziskava, ki se izvaja na mesečni ravni, posveča pa se aktualnemu družbenemu dogajanju. 

Gre za informiranje javnosti o odnosu ljudi do relevantnih družbenih vprašanj, ki omogoča 

tudi longitudinalne analize. Po deset meritev letno vključuje naslednje tematske sklope: 

znanje, identiteta, demokracija, blaginja in neenakost, Evropa, politični pluralizem, mediji, 

medkulturni odnosi, igre na srečo in razvoj. 

Koordinator raziskav je izr. prof. dr. Matej Makarovič. Raziskave so v celoti objavljene na 

spletni strani Fakultete in se pogosto pojavljajo v različnih medijih. 

Vsebinski pregled mesečnih raziskav Slovenski utrip v letu 2011: 

 Januar - Družba znanja 

Januarska raziskava je bila namenjena vprašanjem, povezanim z razvojem družbe znanja. 

Zanimalo nas je, koliko znanje danes vpliva na dohodke, varnost zaposlitve in možnosti za 

boljšo zaposlitev, koliko formalna izobrazba sploh pomaga pri delu, ki ga človek danes 

opravlja, koliko ljudi in na kakšne načine se dodatno izobražuje, kakšni razlogi jih pri tem 

vodijo in s kakšnimi ovirami se pri tem srečujejo.  

 Februar - Slovenska identiteta 

V okviru sklopa vprašanj o slovenski identiteti in zgodovini smo preverjali, v kolikšni meri se 

prebivalci Slovenije čutijo pripadnike svojega naroda, države, občine, regije, Evrope, družine, 
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poklica, organizacije in političnega prepričanja. Povprašali smo tudi, katera je 

najpomembnejša osebnost v slovenski zgodovini in koliko pomembni se jim zdijo posamezni 

zgodovinski dogodki. Zanimalo nas je tudi, katere naj bi bile tipične slovenske lastnosti. 

Pokazali smo tudi, do kolikšnih sprememb je prišlo v primerjavi z lanskim letom.  

 Marec - Demokracija v Sloveniji 

V okviru sklopa vprašanj o demokraciji v Sloveniji med drugim ugotavljamo, kako prebivalci 

Slovenije gledajo na demokracijo. Ali ljudje sploh imajo Slovenijo za demokratično družbo? 

Mar demokracija v Sloveniji sploh deluje? Koliko zaupanja uživajo predsednik republike, 

parlament, vlada, politične stranke, sodstvo in vojska? Koliko ljudem demokracija sploh 

pomeni? Kakšno mnenje prevladuje o alternativah demokraciji, na primer vladavini močnega 

vodje ali vladavini strokovnjakov? Je demokracija po mnenju prebivalcev Slovenije res 

najboljša oblika vladanja za vse države na svetu? Pokazali smo tudi, do kolikšnih sprememb 

je prišlo v primerjavi z lanskim letom. 

 April - Materialna blaginja in neenakost 

V okviru sklopa vprašanj o blaginji v Sloveniji ugotavljamo, kako prebivalci Slovenije 

doživljajo današnje gospodarske razmere: kako vidijo svoj materialni standard, kako živijo 

sami in kako se v Sloveniji na splošno živi, smo napredovali ali nazadovali in kaj naj bi 

prinesla prihodnost. Ugotavljamo tudi, kolikšne so danes socialne neenakosti med ljudmi in 

kolikšen je strah pred izgubo zaposlitve.  

 Maj - Odnos do Evrope 

V rednem vsebinskem delu pa je bila anketa posvečena Evropi, pri čemer smo ugotavljali, v 

kolikšni meri se prebivalci Slovenije danes počutijo kot evropski državljani in katerim vidikom 

Evrope pripisujejo največji pomen. Tako smo ugotavljali pomen, v kolikšni meri Evropo danes 

v slovenskih očeh opredeljujejo evro, demokracija, zgodovina, človekove pravice, kultura, 

krščanstvo, razsvetljenstvo, zastava, pravo, večnacionalnost, evropska komisija in evropski 

parlament.  

 Junij - Politične orientacije 

Raziskava se je osredotočala na tematiko politično-nazorskih usmeritev slovenskega 

prebivalstva. Koliko ljudi se uvršča na levico in koliko na desnico, kakšen je odnos ljudi do 

pojmov kot so svoboda, enakost, odgovornost, kapitalizem, liberalnost, konservativnost, 

multikulturnost, partizanstvo, domobranstvo, religija, patriotizem, resnica, red, varnost ipd. 

Ugotavljali smo, koliko blizu je komu katera od političnih strank, pa tudi kakšne možnosti bi te 

imele na morebitnih predčasnih volitvah.  

 September - Igre na srečo 

Ugotavljali smo, kako je kriza vplivala na porabo denarja za igranje na srečo in kakšne vrste 

igralniških kapacitet bi Slovenija bolj potrebovala: manjše igralne salone ali velika zabaviščna 

središča z raznoliko dejavnostjo.  
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 Oktober - Medkulturni odnosi 

V okviru sklopa vprašanj o medkulturnih odnosih smo ugotavljali, koliko prebivalci Slovenije 

potujejo v druge države in v kam preko slovenskih meja segajo njihovi prijateljski, 

sorodstveni ali službeni stiki. Preverjali smo, ali imajo kaj manj zaupanja do pripadnikov 

drugih narodov in kultur, pa tudi koliko zaupanja imajo do pripadnikov drugih religij.  

 Oktober - Predvolilna raziskava 

Glede na veliko zanimanje za raziskave aktualnega javnega mnenja v predvolilnem času je 

raziskovalna skupina za Slovenski utrip na Fakulteti za uporabne družbene študije 20. in 21. 

oktobra izvedla dodaten Posebni Slovenski utrip, namenjen oceni predvidene volilne 

udeležbe in volilnega izida.  

 November - Slovenski mediji in volilne preference 

Njena osrednja tema so bili tokrat slovenski mediji: ocena njihove svobode, zadovoljstvo z 

njimi in zaupanje vanje, pa tudi videnje njihovega odnosa do politike in strank. V aktualno-

političnem delu raziskave smo tokrat pokazali, kako različne rezultate glede strankarski 

preferenc lahko povzroči navidez drobna razlika v načinu zastavitve vprašanja. S tem vsaj 

deloma nudimo odgovor na pogosto vprašanje, zakaj se ankete različnih izvajalcev glede 

strankarskih preferenc med seboj zadnja čase tako razlikujejo.  

 December - Volilna napoved 

Njena osrednja tematika je bila  volilna napoved. Državljane smo spraševali ali se bodo 

udeležili volitev, prikazali smo predvidene rezultate in na osnovi tega tudi predvideno 

razdelitev sedežev v državnem zboru.  

 December - Razvoj in volitve 

Osrednja tema je bil razvoj, v kar smo vključili posplošeno zaupanje, odnos do lastnine, 

dojemanje virov dodane vrednosti in blaginje. V aktualno-političnem delu raziskave smo 

napovedovali volilno udeležbo, strankarska razmerja in hipotetično razporeditev sedežev v 

novi sestavi DZ. 

Družbeno vključevanje fakultete na mednarodnem nivoju 

Fakulteta je v letu 2011 organizirala dve mednarodni konferenci.  

V novembru, med 7. In 8., je v Novem mestu v organizaciji Fakultete za uporabne družbene 

študije in s financiranjem ARRS potekala konferenca z delovnim naslovom Multi-faceted 

nature of collaboration in contemporary world. Uradni jezik konference je bil angleški.  

Dvodnevna konferenca se je začela s posnetim nagovorom predsednika ISA (international 

sociological association), vrhovne institucije, ki povezuje sociologe na svetovni ravni. Dr. 

Michael Buroway (Berkley University) je pozdravil iniciativo FUDŠ in zanimivo tematiko 

konference. Sledilo je predavanje Thomasa Luckmanna, ki je spegovoril o pomenu 

sodelovanja v svoji plodni in uspešni znanstveni karieri. Dopoldanski del programa se je 
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zaključil s plenarnim predavanje prof. dr. Nikolaia Genova (Free University Berlin, FUDŠ), ki 

je govoril o prihodnosti sodelovanja v okviru EU in se dotaknil teme finančnega in političnega 

sodelovanja med državami članicami. Sledil je še neformalni sestanek članov JSN, torej 

mladinskega združenja sociologov, ki pod okriljem ISA deluje predvsem kot način 

komunikacije in obveščanja o aktualnem dogajanju znotraj skupnosti mladih sociologov. 

Organizatorji so oblikovali naslednje sekcije: prva je bil namenjena bolj splošnim tematikam, 

povezanimi z javnostjo in percepcijami sodelovanja. Druga sekcija je združevala diskusijo o 

sodelovanju na medmrežju. V sekciji o transferju znanja je bilo govora o kreiranju znanja 

znotraj omrežij, o prihodnosti sodelovanja med gospodarstvom in visokim šolstvom, o 

sodelovanju na področju patentiranja in o sodelovanju na področju raziskovanja pojava 

igranja na srečo. Zaključna sekcija je spregovorila o sferi politike, kjer je bilo govora o EU in 

promociji demokracije kot možnosti sodelovanja med državami, govora je bilo o potencialu 

slovenske gospodarske sfere za sodelovanje s sosednjimi državami.  

FUDŠ je med 29.9 in 1.10. 2011 organizirala tretjo Slovensko družboslovno konferenco z 

naslovom "Družbena odgovornost v 21. stoletju". Znanstvena konferenca je bila izrazito 

mednarodnega značaja saj je več kot polovica predavateljev prihajala iz tujine. Prisotni so bili 

predavatelji iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Makedonije, Italije, Madžarske, Slovaške, 

Romunije, Poljske, Češke in Ukrajine. V treh dneh se je zvrstilo 27 referatov, ki so zaobjemali 

različne teme s področja razvoja sodobne družbe s poudarkom na družbeno odgovornem 

ravnanju. 

4.4 Prenos znanja v prakso, identifikacija in doseganje potreb in pričakovanj 

zainteresiranih 

Fakulteta skrbi za ustrezen prenos znanja v prakso skozi sodelovanje z gospodarstvom tudi 

preko obsežnejšega števila programov in projektov povezanih z različnimi gospodarskimi 

subjekti.  

Na podlagi dosedanje pogodbene ureditve je FUDŠ izvajala raziskovalno delo za 

gospodarstvo.  

Prav tako je eden glavnih načinov prenosa znanja v prakso preko programa Evropskega 

socialnega sklada: »Mladi raziskovalci iz gospodarstva« v okviru »Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013«; 1. Razvojna prioriteta: Spodbujanje 

podjetništva in prilagodljivosti, Prednostna usmeritev 1.1.: Strokovnjaki in raziskovalci za 

konkurenčnost podjetij, preko katerega deluje na fakulteti in v posameznih podjetjih 7 mladih 

raziskovalk, ki se v svojih doktorskih raziskovalnih nalogah ukvarjajo s konkretnimi vprašanji 

inovativnega razvoja in prispevka k znanju v praksi. Njihova dela pokrivajo tematike, turizma 

z visoko dodano vrednostjo, vodenja podjetij, vprašanj inovacij in patentnega prava, investicij 

na tujih trgih, strateškega planiranja, povezovanja visokošolske in gospodarske sfere in 

informatizacije projektnih pisarn.  

4.5 Sklepi in predlogi za izboljšanje kakovosti 

 

Kljub nesporni zavezanosti FUDŠ sodelovanju z lokalnim, nacionalnim in mednarodnim 

okoljem, ki se prek doseganja strateških ciljev kaže tudi v praksi, obstaja tudi na tem 
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področju prostor za izboljšanje. V povezavi s tem kot pobude za leto 2012 izpostavljamo 

predvsem:  

- konstituiranje in začetek delovanja Sveta zaupnikov za zagotavljanje stalne 

povezanosti z deležniki v okolju 

- sodelovanje kariernega centra FUDŠ s kariernim centrom, ki ga razvija VIRS in s tem 

dodatna okrepitev povezav še posebno z regijskim gospodarstvom 

- okrepitev in širitev povezav z gospodarstvom, javnim sektorjem in nevladnimi 

organizacijami tudi v povezavi s predvideno študijsko prakso za študente in dodatno 

izboljševanje možnosti za njihovo zaposlovanje po zaključku študija. 

 

 


