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LETNO POROČILO O IZVAJANJU RAZVOJNIH CILJEV NA FAKULTETI ZA UPORABNE 

DRUŽBENE ŠTUDIJE ZA LETO 2020 

 

Razvojni cilji, ki so predmet tega samoevalvacijskega poročila, so del gradiv, ki smo jih na 

Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ) pripravili skladno z navodili dokumenta 

»Usmeritve za pripravo sestavin aneksa k pogodbi o financiranju študijske dejavnosti javnih 

visokošolskih zavodov in zasebnih visokošolskih zavodov za koncesionirane študijske 

programe za obdobje 2018 – 2020« (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,  27. 10. 

2017, 900-34/2017/9). Pričujoče poročilo je namenjeno podaji celovite ocene izvajanja 

razvojnih ciljev v letu 2020, porabi sredstev in opisu njihove namenske porabe.  

 

V povezavi z uresničevanjem razvojnih ciljev nismo zaznali večjih posledic zaradi epidemije 

koronavirusa, posamezne vplive pa opisujemo v nadaljevanju. Z nekaj prilagoditvami smo kljub 

omejitvam v času epidemije uspešno realizirali vse zastavljene cilje. 

 

Oceno izvajanja ukrepov v nadaljevanju razvrščamo po naslednjih področjih: 

 kakovost študija, 

 internacionalizacija, 

 sodelovanje z okoljem.  

 

1. PODROČJE: KAKOVOST ŠTUDIJA 

 

1.1. RAZVOJNI CILJ »Izboljšave kakovosti izvedbe študijskih programov ob 

upoštevanju povratne zanke komuniciranja med notranjimi deležniki fakultete« 

Področje kakovosti študija vključuje ukrepe, namenjene predvsem doseganju izboljšav 

kakovosti izvedbe študijskih programov, ob upoštevanju povratne zanke komuniciranja med 

notranjimi deležniki fakultete, s čimer želimo krepiti kulturo kakovosti med vsemi deležniki na 

fakulteti. Pri tem smo pri izvedbi ukrepov osredotočeni na  izboljšanje praks v pedagoškem 

procesu, ob upoštevanju aktivnih učnih metod in »na študenta osredotočenega učenja«.  

 

1.1.1. Izvedba hospitacij 

Izvedba ukrepa v skladu z načrtom za doseganje razvojnih ciljev FUDŠ za leto 2020 ni bila 

planirana.  

 

1.1.2. Prenova obstoječih anketnih vprašalnikov, katerih namen je pridobivanje 

povratnih informacij deležnikov  

 

Izvedba ukrepa v skladu z načrtom za doseganje razvojnih ciljev FUDŠ za leto 2020 ni bila 

planirana.  
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1.1.3. Spodbujanje študentov k aktivnejši participaciji v odločevalskih procesih na 

fakulteti 

Ker je aktivna participacija vseh deležnikov ključna za zagotavljanje sistema kakovosti, smo v 

vseh letih do leta 2020 izvedli ukrep spodbujanja študentov k aktivnejši  participaciji v 

odločevalskih procesih na fakulteti. 

V letu 2020 smo organizirali dva dogodka, ki sta bila namenjena spodbujanju študentov k 

aktivnejši participaciji v odločevalskih procesih na fakulteti. V prvi polovici leta so potekale 

aktivnosti, namenjene organizaciji dogodka, pripravi gradiv, obveščanju ipd., v drugi polovici 

leta pa smo dogodke izvedli: 

1. predstavitev pomena organizacije in delovanja Študentskega sveta ter možnosti 

sodelovanja študentov pri delu fakultete (v oktobru 2020) 

2. srečanje s predstavniki v Študentskem svetu, predstavitev delovanja organov fakultete, 

strategije in načrtov fakultete ter možnosti participacije študentov (v novembru 2020). 

Odklonov pri uresničevanju načrtovanega ukrepa ne zaznavamo. 

 

1.1.4. Krepitev pomena in vloge učnih izidov in doseganja kompetenc v izobraževalnem 
procesu 
 

V mesecu juniju in oktobru 2020 smo izvedli po en dogodek, namenjen krepitvi pomena učnih 

izidov in doseganja kompetenc v izobraževalnem procesu. Obseg posameznega izvedenega 

dogodka in višina porabljenih sredstev sta bila skladna z načrti za izvedbo razvojnih ciljev, pri 

čemer so določene aktivnosti priprave dogodkov potekale za oba dogodka že v prvem polletju 

in je bila zato poraba sredstev v prvem polletju višja.  

Odklonov pri uresničevanju načrtovanega ukrepa ne zaznavamo. 

 

2. PODROČJE: INTERNACIONALIZACIJA  

 

2.1. RAZVOJNI CILJ »Izboljšanje podpornih aktivnosti namenjenih tujim študentom« 

 

2.1.1. Usklajevanje kompetenc in aktivnosti pedagoškega osebja pri soočanju s 

specifičnimi potrebami tujih študentov 

V letu 2020 smo uspešno izvedli ukrep usklajevanja kompetenc in aktivnosti pedagoškega 

osebja pri soočanju s specifičnimi potrebami tujih študentov, in sicer smo za ta namen 

organizirali dva dogodka. Obseg posameznega izvedenega dogodka in višina porabljenih 

sredstev sta bila skladna z načrti za izvedbo razvojnih ciljev, pri čemer so določene aktivnosti 

priprave dogodkov potekale za oba dogodka že v prvem polletju in je zato poraba sredstev v 

prvem polletju višja.  

Odklonov pri uresničevanju načrtovanega ukrepa ne zaznavamo. 
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2.1.2. Motiviranje tujih študentov iz višjih letnikov za večji angažma na področju pomoči 

tujim študentom pri prehodu v Slovenijo, pri premagovanju kulturnega šoka, 

prilagajanju na novo okolje in študijske obveznosti. 

V letu 2020 smo izvedli ukrep motiviranja tujih študentov iz višjih letnikov za večji angažma na 

področju pomoči tujim študentom pri prehodu v Slovenijo, pri premagovanju kulturnega šoka, 

prilagajanju na novo okolje in študijske obveznosti. V ta namen smo v drugi polovici leta 2020 

organizirali dva dogodka. V prvi polovici leta pa so potekale aktivnosti namenjene organizaciji 

dogodka, pripravi gradiv, obveščanju ipd.  

Odklonov pri uresničevanju načrtovanega ukrepa ne zaznavamo. 

 

3. PODROČJE: SODELOVANJE Z OKOLJEM  

 
3.1. RAZVOJNI CILJ »Izboljšati vpetost fakultete v lokalno in nacionalno okolje«  

 

3.1.1. Razširitev članstva v Svetu zaupnikov 

 

Izvedba ukrepa v skladu z načrtom za doseganje razvojnih ciljev FUDŠ za leto 2020 ni bila 

planirana.  

 

3.1.2. Izboljšanje mreženja z deležniki iz zunanjega okolja fakultete v lokalnem in 

nacionalnem okolju (gospodarstvo, javni sektor, civilna družba) 

 

Skladno z načrti krepitve participacije na vabljenih dogodkih relevantnih deležnikov iz 

zunanjega okolja so se v prvem polletju 2020 predstavniki fakultete odzvali povabilom 

predvsem Mestne občine Nova Gorica (MONG). V času epidemije COVID – 19 je fakulteta 

sodelovala z MONG in Civilno zaščito Nova Gorica pri pridobivanju prostovoljcev. V ta namen 

so bili izvedeni trije koordinacijski online sestanki.  

Čeprav je epidemija novega korona virusa prekrižala marsikateri načrt, smo do konca leta 

2020 realizirali še preostale udeležbe na dogodkih iz relevantnega okolja. Izpostavljamo 

sodelovanje z Domom upokojencev Nova Gorica pri pripravi presenečenja pogostitve za 

varovance doma. 

Odklonov pri uresničevanju načrtovanega ukrepa ne zaznavamo. 

 

3.1.3. Vključevanje strokovnjakov iz prakse v študijski proces 

 

V skladu z razvojnimi cilji smo načrtovali povečano število strokovnjakov iz prakse, ki na 

fakulteti v študijskem procesu sodelujejo predvsem v okviru vaj ali gostujočih predavanj na 

način, da se obstoječe stanje do leta 2020 poveča. Cilj smo realizirali, saj smo v pedagoški 

proces vključili načrtovane 3 strokovnjake. S tem smo namensko porabili vsa predvidena 

sredstva v okviru razvojnega stebra financiranja.  

Odklonov pri uresničevanju načrtovanega ukrepa ne zaznavamo. 
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3.2. RAZVOJNI CILJ »Izboljšave na področju informiranja in komuniciranja s ciljnimi 

javnostmi študijskega programa« 

 

3.2.1. Izvedba ankete med identificiranimi ciljnimi javnostmi fakultete o zadovoljstvu in 

uporabnosti vsebin in kanalov komuniciranja fakultete 

 

V letu 2020 smo izvedli anketo med identificiranimi ciljnimi javnostmi fakultete o zadovoljstvu 

in uporabnosti vsebin in kanalov komuniciranja fakultete. Ukrep je bil dokončno izveden v drugi 

polovici leta 2020. V prvem polletju pa so že potekale nekatere aktivnosti za pripravo 

ustreznega vprašalnika, identifikacijo ciljnih javnosti ipd. Na podlagi rezultatov ankete smo 

pripravili načrt informiranja in komuniciranja z identificiranimi ciljnimi javnostmi, kot izhaja iz 

naslednje točke tega poročila. 

Odklonov pri uresničevanju načrtovanega ukrepa ne zaznavamo. 

 

3.2.2. Izvedba načrta informiranja in komuniciranja z identificiranimi ciljnimi javnostmi 

 

V letu 2020 smo izvedli načrt informiranja in komuniciranja z identificiranimi ciljnimi javnostmi.  

Odklonov pri uresničevanju načrtovanega ukrepa ne zaznavamo. 

 

3.2.3. Izboljšave spletnega komuniciranja 

 

Na področju digitalnega komuniciranja je bilo v letu 2020 izvedeno usposabljanje osebja.  

 

Odklonov pri uresničevanju načrtovanega ukrepa ne zaznavamo. 

 

 

4. SKLEP 

 

Vsi načrtovani ukrepi za doseganje razvojnih ciljev FUDŠ za leto 2020 so bili uspešno izvedeni, 

odklonov pri njihovi izvedbi ne gre zaznati. Višina porabljenih sredstev in njihova namenska 

poraba je bila skladna z načrti, kot izhaja iz pričujočega samoevalvacijskega poročila. Dogodki, 

ki smo jih izvedli z namenom doseganja razvojnih ciljev, ne prinašajo zgolj rezultatov, ki 

vplivajo na organizacijske navade, kulturo in dosežene rezultate na fakulteti, ampak imajo ti 

ukrepi tudi širši sistemski spill-over efekt.  

 

Razvojni cilji vodijo k večjemu profiliranju FUDŠ in boljšemu povezovanju FUDŠ, tako z 

lokalnim kot regionalnim okoljem, skupaj z drugimi ukrepi na področju internacionalizacije, ki 

jih v okviru porabe razvojnih sredstev nismo posebej izpostavljali (so pa del strategije FUDŠ) 

pa omogočajo stalno rast odprtosti fakultete v mednarodno okolje. Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport se zato zahvaljujemo za možnost črpanja sredstev iz 
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razvojnega stebra financiranja, ki predstavljajo pomemben prispevek na naši poti doseganja 

vizije fakultete.  

 

 
Nova Gorica, februar 2021 
 
 
Pripravila:  
doc. dr. Petra Kleindienst,  
prodekanja za študijske in študentske zadeve 


