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1 UVOD 
 

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (v nadaljevanju: FSMŠ oziroma fakulteta) je samostojni 

visokošolski zavod, ki izvaja univerzitetno izobraževalno, znanstveno, raziskovalno in študijsko 

dejavnost na interdisciplinarnem področju humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih znanosti. 

Fakulteta je edina in osrednja visokošolska ustanova v Republiki Sloveniji in v svetu, katere prvo in 

osrednje znanstveno ter pedagoško poslanstvo predstavlja slovenoslovje, ki ga utemeljujejo 

zgodovinska, kulturna, jezikoslovna, filozofska, narodna,  ustavodajna, geopolitična, etnična, 

sociološka, dediščinska, naravovarstvena in prostorska izhodišča.  

 

Fakulteto je leta 2012 ustanovil Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice, d.o.o.. Svet 

Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je Fakulteti za slovenske in 

mednarodne študije podelil akreditacijo 15. 11. 2012. Program Slovenski študiji prve stopnje (UN) je 

bil prvič akreditiran 19. 11. 2015. 

 

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije je spremenila prvotno akreditiran sedež in lokacijo 

izvajanja študijskega programa. Sedež fakultete je spremenila iz naslova Predoslje 39, Kranj na naslov 

Cankarjevo nabrežje 11,  Ljubljana.1  

 

Fakulteta je dne 29. 10. 2018 obvestila Nakvis o spremembi že akreditiranega sedeža.  Fakulteta je 

vhod v stavbo premaknila iz naslova Cankarjevo nabrežje 11, Ljubljana na naslov Mestni trg 23, 

Ljubljana.2  

 

Nakvis je z odločbo št. 6033-19/2014/25, dne 21. februarja 2019, akreditiral spremembo 

visokošolskega zavoda Nove univerze, in sicer spremembo lokacije izvajanja univerzitetnega 

študijskega programa Slovenski študiji. Lokacija izvajanja na Šuceva 6, Kranj in sedež fakultete sta se 

zamenjala za Mestni trg 23, Ljubljana. 

1.1 SPLOŠNO O FAKULTETI ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE  

 

FSMŠ ima jasno oblikovano poslanstvo in vizijo, iz katerih izhaja prizadevanje za kakovost v slovenskem 

visokošolskem prostoru, ki gradi na sodobnih interdisciplinarnih znanstveno-raziskovanih temeljih za 

uveljavitev in prepoznavnost slovenstva kot generičnega pojma v celovitem pomenu slovenskega 

ozemlja, habitata, naravnega okolja, prebivalstva, etnije, ljudstva, naroda, zgodovine, gospodarstva, 

infrastrukture, socialnih in javnih služb (kakršne so zdravstvo in šolstvo), države (ter njenega ustroja) 

in državnosti, ustave (ter njene normativne zgradbe) in drugih pravnih temeljev, jezika, kulture, vere 

                                                           
1 Sprememba je bila sprejeta na 12. korespondenčni seji upravnega odbora FSMŠ, dne 22. 2. 2018; na 6. korespondenčni seji 

Senata FSMŠ, dne 23. 2. 2018 in na 6. korespondenčni seji senata Nove univerze, dne 7. 3. 2018. Svet Nacionalne agencije 

Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je bil o spremembi obveščen z dopisom dne 8. 3. 2018. Sprememba se je 

prvotno glasila  na naslov  Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana.  

2 Gre za isto stavbo, le da je vhod z druge strani, na naslovu Mestni trg 23, 1000 Ljubljana. 
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in verstev, civilizacije, identitete ter zgodovinskega in kulturnega (vrednostnega) izročila. Za njuno 

uresničitev je bila oblikovana Strategija razvoja FSMŠ 2018-2021 in akcijski načrt FSMŠ. 

1.2 POSLANSTVO 

 

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije bo imela osrednjo vlogo pri oblikovanju slovenske 

identitete in bo v ta namen gradila ustrezne konceptualne podlage in podporne instrumente. Slovenska 

identiteta se ne more oblikovati samo na osnovi poznavanja in širjenja slovenskega jezika, temveč na 

poznavanju celovitega sistema slovenskega narodnega vprašanja, tako v njegovi zgodovini kot v 

perspektivi njegovega razvoja. Fakulteta bo oblikovala in izvajala študije, kjer bodo študenti 

humanistiko interdisciplinarno spoznavali in multidisciplinarno nadgrajevali svoje znanje z različnih 

področij – podsistemov slovenske družbe. Pri tem bo namenjena velika pozornost kompetencam in 

zaposlitvenim možnostim diplomantov. 

 

Fakulteta bo predstavljala trdno jedro akademske skupnosti profesorjev, raziskovalcev, študentov in 

drugih sodelavcev ter gradila na občutku pripadnosti ustanovi. S svojim raziskovanjem, 

izobraževanjem, strokovnim in javnim delovanjem si bo prizadevala za uveljavitev doma in v svetu. S 

sodelovanjem z organizacijami iz gospodarstva in storitvenih dejavnosti v javnem in zasebnem 

sektorju, z državnimi organi, lokalnimi skupnostmi ter civilno družbo bo pospeševala uporabo svojih 

raziskovalnih in izobraževalnih dosežkov ter prispevala k družbenemu razvoju.  

1.3 VIZIJA 

 

Vizija fakultete je postati kvalitetna mednarodno uveljavljena izobraževalna in znanstveno-

raziskovalna visokošolska institucija na interdisciplinarnem področju slovenoslovja, ki bo ustvarjalno 

prispeva h kakovosti humanističnih in interdisciplinarnih študij ter razvoju znanstvenih disciplin 

slovenske družbe. Slednje želi fakulteta doseči preko kakovostno izvedene izobraževalne dejavnosti, 

povezovanja teorije s prakso, združevanja pedagoškega in raziskovalnega dela ter mednarodnega 

sodelovanja. Z usmerjenostjo v kvalitetno visokošolsko izobraževanje bo fakulteta usposabljala 

diplomante, iskane na domačem in mednarodnem trgu dela. 

 

Vizija študijskega programa je uveljavitev slovenskih študij – slovenoslovja – kot akademske 

discipline v širšem domačem in mednarodnem okolju. Uveljavitev pomeni hkrati tudi nadgrajevanje 

in utemeljevanje vsebin slovenoslovja na znanstveno-teoretičnih izhodiščih.  

1.4 VREDNOTE IN STRATEŠKI CILJI 

Fakulteta stremi za integrativno akademsko skupnostjo profesorjev, raziskovalcev, študentov in drugih 
sodelavcev, ki krepi njihovo medsebojno povezanost, individualno raziskovalno delo ter občutek 
pripadnosti ustanovi. S svojim raziskovanjem, izobraževanjem, strokovnim in javnim delovanjem si 
prizadeva za uveljavitev doma in v svetu. S sodelovanjem z organizacijami iz gospodarstva in storitvenih 
dejavnosti v javnem in zasebnem sektorju, z državnimi organi, lokalnimi skupnostmi ter civilno družbo 
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poskuša uveljaviti področje študij slovenoslovja v širšem družbenem in znanstveno-raziskovalnem 
okolju, s tem da si prizadeva za občo uporabo svojih raziskovalnih in izobraževalnih dosežkov po merilih 
odprte znanosti ter s tem prispeva k družbenemu razvoju.  
 
Svoje delovanje utemeljuje na naslednjih vrednotah: 
 

• kakovosti in akademski odličnosti na podlagi mednarodno primerljivih standardov na vseh 
področjih delovanja, 

• avtonomiji in neodvisnosti v odnosu do države, političnih strank, korporacij in verskih 
skupnosti, 

• akademski svobodi sodelavcev in študentov, posebej ustvarjalni svobodi ter razvijanju 
civilizacijskih pridobitev humanizma in človekovih pravic vključujoč enakost možnosti in 
solidarnost, 

• pripadnosti in odprtosti s sooblikovanjem zavesti o skupnih ciljih, pri svojem delu pa je odprta 
v domači in mednarodni akademski in širši družbeni prostor, 

• etičnem in odgovornem odnosu do akademske in znanstvene skupnosti. 
 

Spoštovanje zgoraj navedenih vrednot bo Fakulteta v naslednjih letih – v obdobju 2018 – 2021 – 

zagotavljala v skladu z naslednjimi strateškimi cilji: 

• Nenehno izboljševanje kakovosti študija ter kakovosti študijskih programov fakultete; 

• Internacionalizacija fakultete; 

• Krepitev raziskovalne dejavnosti fakultete; 

• Spodbujanje vsestranskega razvoja zaposlenih; 

• Sodelovanje z okoljem; 

• Promocija fakultete in povečanje števila vpisanih; 

• Doseganje raznovrstnih virov financiranja; 

• Jasna in učinkovita organiziranost fakultete; 

• Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in materialnih pogojev.  

 

  DOLGOROČNI CILJI IN STRATEGIJA NJIHOVEGA DOSEGANJA 

 

Cilj fakultete je postati mednarodno uveljavljena visokošolska institucija na področju slovenskih in 

mednarodnih študijev, ki bo prek kvalitetno izvedene izobraževalne dejavnosti, povezovanja teorije s 

prakso, združevanja pedagoškega in raziskovalnega dela ter mednarodnega sodelovanja oblikovala 

diplomante, iskane na trgu dela. Poleg tega želi fakulteta postati zanesljiv partner tako domačega 

gospodarskega in negospodarskega sektorja, kot tudi profitnih in neprofitnih institucij iz tujine. 

 

Cilji Fakultete so:  

1.   Postati odlična in prepoznavna humanistična in interdisciplinarna izobraževalna in raziskovalna 

ustanova v Slovenskem in mednarodnem prostoru. 

2.    Vzpostaviti učinkovite oblike sodelovanja in povezovanja s sorodnimi ustanovami po svetu. 

3.  Postati referenčna ustanova za prenos humanističnih in sorodnih interdisciplinarnih znanj in vrednot 

v gospodarstvo, družbo in visokošolske izobraževalne procese. 

4.    Zagotoviti krepitev zgodovinskega spomina in kritične zavesti o slovenski državnosti. 
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5.    Dosegati ustrezne in primerljive finančne ter materialne pogoje za izobraževalno, raziskovalno in 

strokovno delo. 

 

Fakultetna strategija je izobraževati študente na vseh treh ciklusih bolonjskega modela visokošolskega 

študija. Svoje poslanstvo bo fakulteta kot enovit visokošolski zavod izpolnjevala na vsaki od treh 

stopenj – na dodiplomski, magistrski in doktorski – na konkretni stopnji prilagojen način ter z 

ustreznimi poudarki na kompetencah in zaposlitvenih možnostih diplomantov.  

 

Oblikovanje sistema znanja o slovenski identiteti ne bo omejeno na razvojne študije, temveč bodo 

usklajeni poudarki na integrativnih elementih slovenske zgodovine po posameznih družbenih 

področjih (gospodarstvo, tehnologija, politika, institucionalni podsistem, družbene dejavnosti in 

kultura) in na integralno povezanih obdobjih, s posebnim poudarkom na prelomno obdobje 

osamosvajanja slovenske države. 

 

Širjenje znanj o slovenskem družbenem sistemu bo usmerjeno tudi na slovensko diasporo in tuje 

študente slovenskega jezika, katerih spoznavanje slovenskega jezika in kulture ne bo omejeno le na 

lingvistične vsebine, temveč se bodo seznanjali s slovenskim družbenim sistemom kot celoto, v njegovi 

zgodovini in perspektivi razvoja. 

 

Fakulteta bo oblikovanje konsistentnega in integralnega sistema znanj o slovenski identiteti 

dograjevala z intenzivnim teoretskim in empiričnim raziskovanjem ter pri tem sodelovala s slovenskimi 

in tujimi znanstveno-raziskovalnimi ustanovami. 

 

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije bo izobraževala študente na vseh treh stopnjah 

univerzitetnega študija. Osrednje  področje znanstvenega interesa fakultete je študij slovenoslovja. 

Študij že v izhodišču ni oblikovan kot interdisciplinarni študij na podlagi mehanične povezave 

posamičnih disciplin, ki preučujejo (tudi) Slovenijo, na primer geografije, zgodovine, antropologije, 

etnologije, ekologije, ekonomije, prava, religiologije,  slovenistike, etike in drugih. Fenomen 

raziskovanja in študija je tudi transdisciplinarne narave – je Slovenija, je slovenstvo in so Slovenci kot 

naravni, socialni, proizvodno-tehnološki, kulturni in politični sistem, katerega samobitnost in državnost 

je determinirala in ga trajno sodoloča centralna zona nacije. 

 

Slovenoslovje vključuje: 

1. slovenski narod kot etnično, antropološko, sociološko, kulturno, jezikovno in historično 

skupnost Slovencev, ki so »v večstoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo 

narodno samobitnost« (Preambula Ustave Republike Slovenije), 

2. slovensko državo kot samostojno, neodvisno in suvereno republiko, katere državnost v smislu 

pravne in socialne države, izvira od »temeljne in trajne pravice slovenskega naroda do 

samoodločbe« (Preambula Ustave RS), 

3. slovensko ljudstvo kot skupnost državljanov Republike Slovenije ne glede na njihovo 

narodnostno istovetnost, ki je temelj demokratične legitimitete državne oblasti (2.odst. 3. 

člena Ustave RS), ter 

4. Slovenijo kot zemljepisno območje evropskega celine, ki predstavlja sonaravni habitat 

prebivalcev Slovenije ne glede na njihovo narodnost ali državljanstvo. 
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Posebnost študija slovenoslovja, ki ga bodo zagotavljali študijski programi fakultete, pa predstavljata: 

1. interdisciplinarno raziskovanje ter ustrezno pedagoško posredovanje štirih temeljnih 

razsežnosti slovenstva na podlagi teorije socialnih sistemov, ter 

2. slovenska narodna, državna, demokratična ter prostorska identiteta znotraj ali na obrobjih 

širših mednarodnih (sub)sistemov – Balkana, Srednje Evrope, Evropske unije, panevropskih 

ter  globalnih integracij. 

 

 TEMELJNI CILJI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 
Cilj 1: Oblikovanje celostnega študijskega programa za pridobitev znanj o procesih, ki so formirali 
slovensko kulturo in s tem nacionalno identiteto od zgodnjega srednjega veka do aktualne sodobnosti. 
To je temelj, ki omogoča razumevanje identitetnih posebnosti slovenskega naroda in njihovo mesto v 
kulturni identiteti Evrope kot celote. Za dosego tega cilja so nujne interdisciplinarne študijske vsebine 
s področja humanistike, ki jo pomembno nadgrajujejo družboslovni in naravoslovni predmeti ter 
programu dodajajo aplikativno vrednost.  
 

Cilj 2: Poudarjati vedno večji pomen sodobnega interdisciplinarnega znanja ter teoretične in 

aplikativne povezanosti zgodovinske, umetnostne, jezikoslovne, filozofske, kulturne, dediščinske, 

etnične in okoljske teorije z družbeno, gospodarsko in pravno prakso za usposabljanje učinkovitih ter 

kreativnih posameznikov za vključujočo družbo in trajen razvoj Slovenije znotraj EU.  

 

Cilj 3: Raziskovati, ohranjati ter poučevati o slovenoslovju, torej o slovenski identiteti kot posebnosti v 

skupnosti EU. Samó znanja o izvoru in razvoju slovenske identitete ter slovenske kulture, na kateri 

temelji tudi ustanovitev slovenske države, lahko dolgoročno prispevajo k ohranjanju raznolikosti v 

združeni Evropi.  

 

Cilj 4: Vzgajati in izobraževati strokovnjake, sposobne analize strukture slovenskega nacionalnega 

sistema, razumevanja sestave, kohezije in razvoja Slovenije, ob teoretični predpostavki nacionalne 

identitete kot odprte in dinamične vrednosti. Strokovnjake z znanji in vrlinami, ki jih zahtevajo 

spremenjene družbenopolitične in gospodarske razmere pri nas in v svetu. Strokovnjake, ki se bodo 

bili sposobni soočati s še tako zapletenimi in nepredvidljivimi situacijami in izzivi vse hitrejšega razvoja 

in se bodo odlikovali po kritičnem razmišljanju in sposobnosti samostojnega (kreativnega) dela. 

 

Cilj 5: Izobraziti diplomante s širokim interdisciplinarnim humanističnim (zgodovina, jezik, umetnost, 

filozofija in kultura ter teologija, kulturna dediščina), družboslovnim (sociologija, pravo, geopolitika in 

mednarodni odnosi) in naravoslovnim (narava, gospodarstvo, infrastruktura in trajnostni razvoj) 

znanjem za takojšnjo vključitev v kreativni delovni proces na delovna mesta, ki zahtevajo temeljito 

poznavanje slovenske identitete, v diplomaciji, službah EU, novinarstvu, kreativnih in kulturnih 

industrijah, javni upravi in državnih službah, v kulturnih in turističnih organizacijah, v občinski upravi in 

pri nosilcih javnih pooblastil, v gospodarstvu in podjetniških razvojnih projektih. 

 

Cilj 6: Zagotavljati popolno mobilnost študentov na nacionalni in mednarodni ravni z jasno zasnovano 

strukturo kreditnega sistema, v celoti izhajajočo iz evropskega kreditnega sistema (ECTS). 
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Cilj 7: Poudarjati pomen individualnega samostojnega študijskega in raziskovalnega dela študentov ob 

mentorstvu in v okviru študijskih obveznosti za razvoj aplikativne usposobljenosti in kreativnosti 

diplomantov, ob zagotovljenem ovrednotenju samostojnega dela študentov v okviru kreditnega 

sistema. 

 

1.5 PREGLED POMEMBNEJŠIH SPREMEMB V PRVEM SEMESTRU ŠTUDIJSKEGA LETA 

2018/2019 

Tabela 1: Pregled pomembnejših sprememb 

Akti sprejeti na Inštitutu za človekove pravice in ustavno ureditev, d.o.o. 

(ustanovitelj) 
Akt / dokument  Datum sprejetja in organ 

Čistopis Akta o ustanovitvi zasebnega visokošolskega 

zavoda, Nova univerza, Fakulteta za slovenske in 

mednarodne študije  

 

Aneks k Akt o ustanovitvi zasebnega visokošolskega 

zavoda Fakultete za slovenske in mednarodne študije 

Nove univerze o pravicah in dolžnostih ustanovitelja  

 

Inštitut za človekove pravice in ustavno ureditev, 3. 1. 

2019  

(novelacija Akta iz dne 13. 12. 2016 in Akta iz dne 14. 

11. 2017) 

Akti, pravilniki in drugi dokumenti sprejeti na Novi univerzi 

Akt / dokument  Datum sprejetja in organ 

Tehnična navodila za izdelavo zaključnih del  Upravni odbor Nove univerze, 11. 10. 2018  

Pravilnik o nagrajevanju pedagoškega dela  Upravni odbor Nove univerze, 29. 10. 2018  

(novelacija Pravilnika z dne 20. 6. 2017)  

Pravilnik o izvajanju študijske prakse   Upravni odbor Nove univerze, 20. 2. 2019 

Sprejme se besedilo razpisa za vpis na dodiplomski 

študijski program Fakultete za slovenske in 

mednarodne Nove univerze, Dodiplomski univerzitetni 

študijski program Slovenski študiji 1. stopnje. 

Upravni odbor Nove univerze, 28. 11. 2018 

Akti, pravilniki in drugi dokumenti sprejeti na Fakulteti za slovenske in mednarodne 

študije 

Akt / dokument  Datum sprejetja in organ 

Poslovnik kakovosti Fakultete za slovenske in 

mednarodne študije 

Upravni odbor Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije, 17. 10. 2018 

Pravilnik o študiju Fakultete za slovenske in 

mednarodne študije  

Upravni odbor, 25. 2. 2019  

(novelacija iz dne 28. 1. 2018) 

Statut Fakultete za slovenske in mednarodne študije  Upravni odbor Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije, 25. 2. 2019 

(novelacija Statuta iz dne 23. 10. 2018)  
Strategija Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije 

Upravni odbor Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije, 11. 10. 2018 

Čistopis Poslovnika kakovosti Fakultete za slovenske in 

mednarodne študije 

Upravni odbor Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije, 15. 4. 2019 
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Čistopis Statuta Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije  

Upravni odbor Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije, 25. 2. 2019 

Pravilnik o delovanju Kariernega centra Fakultete za 

slovenske in mednarodne študije  

Upravni odbor Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije, 15. 4. 2019 

Poslovnik Študentskega sveta Fakultete za slovenske in 

mednarodne študije 

Upravni odbor Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije, 26. 2. 2019 

Pravilnik o volitvah v študentski svet Fakultete za 

slovenske in mednarodne študije 

Upravni odbor Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije, 25. 2. 2019 

Pravilnik o notranji organiziranosti in sistemizaciji 

delovnih mest 

Upravni odbor Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije, 15. 4. 2019 

Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem 

času 

Upravni odbor Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije, 15. 4. 2019 

 

Druge pomembnejše spremembe in dopolnitve sprejete na Fakulteti za slovenske in 

mednarodne študije 

Sprememba  Datum sprejetja in organ 

Sprememba sedeža in lokacije izvajanja študija na 

Mestni trg 23, Ljubljana.  

Upravni odbor Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije, 29. 10. 2018 

Dodiplomski študijski program Slovenski študiji se 

izvede na prilagojen način. 

Upravni odbor Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije, 7. 11. 2018 

Potrdi se vlogi za akreditacijo magistrskega in 

doktorskega študijskega programa. 

Upravni odbor Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije, 4. 10. 2018 

Sprejme se besedilo razpisa za vpis na dodiplomski 

študijski program Fakultete za slovenske in 

mednarodne Nove univerze, Dodiplomski univerzitetni 

študijski program Slovenski študiji 1. stopnje. 

Upravni odbor Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije, 28. 11. 2018 

 

Študenta Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije, Oskarja Črnivca, se imenuje za člana študijske 

komisije FSMŠ za mandatno obdobje dveh let z 

možnostjo ponovnega imenovanja. 

Upravni odbor Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije, 30.11.2018 

Študentko Klavdijo Sitar se imenuje za članico 

habilitacijske komisije Fakultete za slovenske in 

mednarodne študije za mandatno obdobje dveh let. 

Upravni odbor Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije, 28. 11. 2018 

Potrdi se študente oz. študentke Fakultete za 

slovenske in mednarodne študije za člane oz. članice 

senata FSMŠ za mandatno obdobje dveh let:  

Oskar Črnivec  

Majda Potočnik 

Klavdija Sitar  

Martina Jasenc. 

Upravni odbor Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije, 26.11.2018 

Imenuje se članice disciplinske komisije Fakultete za 

slovenske in mednarodne študije za mandatno 

obdobje dveh let:  

doc. dr. Tina Rožac, 

doc. dr. Urška Lampe, 

Majda Potočnik, študentka. 

Upravni odbor Fakultete za slovenske in mednarodne 

študije, 5.12.2018 

Vir:  Tajništvo FSMŠ NU, 2019 
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2 URESNIČEVANJE DOSEGANJA CILJEV STRATEGIJE V ŠTUDIJSKEM 

LETU 2018/2019 PO PODROČJIH S POLLETNO SAMOEVALVACIJO 

2.1 ORGANIZIRANOST IN RAZVOJ FSMŠ 

Ključna strateška cilja v okviru Strategije razvoja FSMŠ 2017 – 2020 na področju organiziranosti in 

razvoja sta:  

1. Razvoj fakultete  

2. Jasna in učinkovita organizacijska shema. 

 ORGANIZACIJSKA SHEMA 

Organizacijsko shemo FSMŠ sestavljajo: (1) Organi fakultete: akademski zbor, senat, študentski svet, 

upravni odbor, dekan in direktor; (2) Delovna telesa fakultete: habilitacijska komisija, študijska 

komisija, disciplinska komisija, in komisija za kakovost. (3) Strokovna opravila za delo fakultete opravlja 

tajništvo fakultete, ki ga vodi tajnik fakultete. Finančno računovodska opravila ureja računovodstvo.  

 

V študijskem letu 2018/2019 so bili sprejeti številni novi akti Nove univerze in fakultete, ki urejajo 

delovanje, organiziranost in študij na fakulteti. Nekateri dokumenti so bili sprejeti na ravni Nove 

univerze, druge je fakulteta sprejela na nivoju članice.  

 

Akademski zbor: sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki v 

tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno dejavnost na podlagi 

veljavnega pogodbenega ali delovnopravnega razmerja s fakulteto. Pri njegovem delu sodelujejo tudi 

predstavniki študentov, pri čemer je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. V 

študijskem letu 2018/19 akademski zbor šteje 31 predstavnikov. Predsednik Akademskega zbora je 

prof. dr. Darko Darovec, ki je bil imenovan 6. 6. 2017.  

 

Senat: Člane senata voli akademski zbor. Mandat članov senata traja dve leti in so po preteku te dobe 

lahko ponovno izvoljeni. 

 

Tabela 2: Senat FSMŠ NU za obdobje 2017 – 2020 

Člani Datum imenovanja Datum poteka 

Izr. prof. Matej Avbelj  10. 6. 2017 9. 6. 2019 

prof. dr. Darovec Darko 10. 6. 2017 9. 6. 2019 

doc. dr. Griesser Pečar Tamara 10. 6. 2017 9. 6. 2019 

prof. dr. Jambrek Peter 10. 6. 2017 9. 6. 2019 

prof. dr. Kos Janko 10. 6. 2017 9. 6. 2019 

doc. dr. Lampe Urška  30. 3. 2018 29. 3. 2020 

prof. dr. Lovrenc Lipej 10. 6. 2017 9. 6. 2019 

prof. dr. Rupel Dimitrij 10. 6. 2017 9. 6. 2019 

prof. dr. Tratnik Polona 30. 3. 2018 29. 3. 2020 
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doc. dr. Vodopivec Ines 30. 3. 2018 29. 3. 2020 

prof. dr. Mitja Žagar  11. 7. 2017 10. 7. 2019  

Črnivec Oskar, student 26. 11. 2018 25. 11. 2020 

Majda Potočnik, študentka 26. 11. 2018 25. 11. 2020 

Klavdija Sitar, študentka 26. 11. 2018 25. 11. 2020 

Martina Jasenc, študentka 26. 11. 2018 25. 11. 2020 

  Vir:  Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 

Študentski svet: ima najmanj pet članov. Mandat članov študentskega sveta traja eno leto. 

 

Tabela 3: Študentski svet FSMŠ za obdobje 2018-2019 

Člani Datum imenovanja Datum poteka 

Črnivec Oskar, predsednik  24. 10. 2018  23. 10. 2019 

Majda Potočnik 24. 10. 2018  23. 10. 2019 

Klavdija Sitar 24. 10. 2018  23. 10. 2019 

Martina Jasenc 24. 10. 2018  23. 10. 2019 

 

Upravni odbor: je organ vodenja, poslovanja in upravljanja fakultete in ima najmanj dva člana. Število 

članov upravnega odbora določi ustanovitelj. Vsak član ima en glas. Ustanovitelj imenuje člane za dve 

leti. Ustanovitelj imenuje izmed članov upravnega odbora predsednika in namestnika predsednika 

upravnega odbora. Predsednik je pristojen za sklicevanje in vodenje sej ter za izvrševanje sklepov 

upravnega odbora. Namestnik predsednika upravnega odbora nadomešča predsednika v času njegove 

odsotnosti. 

 

Tabela 4: Upravni odbor FSMŠ NU za obdobje 2018 - 2020 

Član Datum imenovanja Datum poteka 

dr. Peter Jambrek, predsednik UO 26. 2. 2018 25. 2. 2020 

Eva Jambrek, namestnica predsednika  26. 2. 2018 25. 2. 2020 

  Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

Dekan in prodekani: Dekana imenuje in razrešuje upravni odbor za dobo dveh let in je lahko ponovno 

imenovan. Pred imenovanjem ali razrešitvijo upravni odbor pridobi predhodno mnenje senata in 

soglasje ustanovitelja. Dekan se imenuje izmed visokošolskih učiteljev fakultete, ki so nosilci najmanj 

enega izmed pedagoško izvajanih predmetov. Fakulteta ima enega ali več prodekanov. Prodekani 

pomagajo dekanu pri opravljanju nalog, ki jih določi dekan, in ga nadomeščajo v njegovi odsotnosti. Za 

sklep o nadomeščanju mora dekan pridobiti soglasje upravnega odbora. Prodekane imenuje in 

razrešuje upravni odbor. Za imenovanje in razrešitev prodekanov veljajo določbe statuta glede dekana.  

 

Dekan, prof. dr. Darko Darovec, je bil za opravljanje dveletnega mandata imenovan od 20. 3. 2017 – 

19. 3. 2019. Prodekanja, doc. dr. Ines Vodopivec je bila za dveletni mandat imevanovana od 27. 6. 2018 

– 26. 6. 2019.  

 

Po izteku mandata dekana, prof. dr. Darka Darovca, je bila za dveletno mandatno obdobje od 20. 3. 

2019 – 19. 3. 2021, za dekanjo imenovana doc. dr. Ines Vodopivec. 
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Direktor: imenuje ga upravni odbor za dobo dveh let in je lahko ponovno imenovan. Direktorico 

Fakultete za slovenske in mednarodne študije, Evo Jambrek, univ. dipl. soc. del, je upravni odbor 

imenoval 20. 3. 2017 – 19. 3. 2019. Drugi mandat je nastopila 20. 3. 2019 – 19. 3. 2021.  

 

Katedre: Fakulteta lahko ustanovi katedre s sklepom upravnega odbora. V študijskem letu 2018/2019 

je fakulteta pričela izvajati študij, v postopku organizacije pa so tudi katedre ter imenovanje njihovih 

predstojnikov.  

 

Delovna telesa  

 

Senat fakultete lahko za pomoč pri svojem delu imenuje stalne ali občasne komisije in delovna telesa. 

Stalni delovni telesi senata sta študijska komisija in habilitacijska komisija. 

 

Habilitacijska komisija: Habilitacijska komisija je delovno telo senata fakultete. Habilitacijsko komisijo 

sestavlja najmanj pet članov, ki jih izvoli senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev, ki izpolnjujejo 

pogoje za izvolitev v senat fakultete. V habilitacijsko komisijo je vključen tudi predstavnik študentov. V 

habilitacijski komisiji so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline ter strokovna področja 

fakultete.3 Mandat članov habilitacijske komisije traja dve leti in so po preteku te dobe lahko ponovno 

imenovani na to funkcijo. 

 

Tabela 5: Habilitacijska komisija FSMŠ NU  v obdobju 2017 - 2020 

Član Datum imenovanja Datum poteka 

prof. dr. Darko Darovec 

 

10. 6. 2017 9. 6. 2019 

prof. dr. Peter Jambrek 

 

10. 6. 2017 9. 6. 2019 

prof. dr. Dimitrij Rupel 

 

10. 6. 2017 9. 6. 2019 

izr. prof. Matej Avbelj 

1.  

10. 6. 2017 9. 6. 2019 

prof. dr. Andrej Rahten 

2.  

10. 6. 2017 9. 6. 2019 

Klavdija Sitar, študentka  28. 11. 2018  27. 11. 2020 

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 

Študijska komisija: Študijsko komisijo in njenega predsednika imenuje upravni odbor za dobo dveh let 

z možnostjo ponovnega imenovanja. Sestavljajo jo najmanj štirje člani, izmed katerih mora biti najmanj 

en predstavnik smeri Slovensko zgodovinopisje, en predstavnik smeri Slovenska umetnost in kultura, 

en predstavnik smeri Slovenski jezik in književnost ter en predstavnik študentov.  

 

Tabela 6: Študijska komisija FSMŠ NU v obdobju 2018 - 2020 

Član Datum imenovanja Datum poteka 

prof. dr. Darko Darovec 13. 7. 2018  12. 7. 2020 

doc. dr. Ines Vodopivec 13. 7. 2018 12. 7. 2020 

izr. prof. dr. Vojko Strahovnik 13. 7. 2018 12. 7. 2020 

doc. dr. Urška Lampe 13. 7. 2018 12. 7. 2020 

Oskar Črnivec, študent  30. 11. 2018 29. 11. 2020 

  Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

                                                           
3 37. člen Statuta FSMŠ. 
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Disciplinska komisija: Disciplinska komisija obravnava primere kršitev izpitnega reda in odloča o izreku 

sankcije. Disciplinsko komisijo sestavljajo najmanj trije člani, ki jih imenuje upravni odbor za mandatno 

dobo dveh let. V disciplinsko komisijo je vključen tudi predstavnik študentov.4 

 

Tabela 7: Disciplinska komisija NU FSMŠ v obdobju 2018 - 2020 

Član Datum imenovanja Datum poteka 

doc. dr. Tina Rožac 5. 12. 2018  4. 12. 2020 
doc. dr. Urška Lampe 5. 12. 2018  4. 12. 2020 
Majda Potočnik, študentka  5. 12. 2018  4. 12. 2020 

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 

Komisija za kakovost: Člane Komisije za kakovost fakultete je 29. 1. 2019 imenoval senat fakultete na 

predlog dekana. Sestavlja jo najmanj šest članov, izmed katerih je s strani senata fakultete imenovan 

predsednik komisije. Podrobnejše delovanje komisije za kakovost ureja Poslovnik kakovosti Fakultete 

za slovenske in mednarodne študije. 

 

Tabela 8: Komisija za kakovost NU FSMŠ v obdobju 2019 - 2020 

Področje  Član  

Visokošolski učitelji in raziskovalci 

Visokošolski učitelji in raziskovalci Visokošolski učitelj doc. dr. Ines Vodopivec, dekanja  

Raziskovalka prof. dr. Polona Tratnik, raziskovalka  

Študenti 

Študentka Martina Jasenc, Študentka 1. letnika  

Strokovno in administrativno osebje 

Tajnik  Eva Jambrek, Tajnik fakultete 

Referat Suzana Dejić, Referentka za študentske in 

študijske zadeve 

 Knjižnica Tina Kalan, Bibliotekarka 

Računovodstvo Irena Knific, Računovodkinja 

Zunanji deležniki 

Predstavnik delodajalcev dr. Boris Pleskovič, Svetovni slovenski kongres  

slovenskikongres  
   Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 

TAJNIŠTVO 

Fakulteta ima za opravljanje upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih nalog, tajništvo fakultete. 

Delo tajništva fakultete vodi glavni tajnik fakultete, ki je podrejen dekanu in predsedniku upravnega 

odbora. Glavna tajnica fakultete je Eva Jambrek, univ. dipl. soc. del. Prvi mandat je opravljala od 20. 3. 

2017 – 19. 3. 2019, drugega pa je nastopila 20. 3. 2019 do 19. 3. 2021.  

 

RAČUNOVODSTVO 

                                                           
4 43. člen Statuta FSMŠ.  
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Računovodstvo vodi finančno poslovanje fakultete. Predstojnik računovodstva je glavni računovodja, 

ki skrbi tudi za pravočasno izpolnjevanje materialnih obveznosti fakultete.  Svoja pooblastila izvaja v 

skladu z odločitvami in navodili upravnega odbora, ki mu odgovarja za svoje delo. Pri svojem delu je 

podrejen predsedniku upravnega odbora, v njegovi odsotnosti ali po njegovem pooblastilu pa 

podpredsedniku upravnega odbora. Glavna računovodkinja fakultete je Irena Knific. 

 

REFERAT ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE  

 

Referat za študijske zadeve je začel z delovanjem s pričetkom študijskega leta 2018/2019, s 1. 

oktobrom 2018. Za ta namen se je zaposlilo referentko za študijske zadeve, Suzano Dejić.  

 

 

 ORGANIGRAM FAKULTETE 

 

 

 
 

Slika 1: Organigram FSMŠ, VIR: Tajništvo FSMŠ 2019 
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 POVZETEK STANJA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019 NA PODROČJU ORGANIZIRANOSTI 

FAKULTETE 

 

Tabela 9: Ključne spremembe in prednosti na področju organiziranosti in razvoja  

Vsebina spremembe Vpliv na kakovost 

Urejena je bila sprememba sedeža in lokacije 

izvajanja študijskega programa iz naslova 

Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana, na Mestni 

trg 23, 1000 Ljubljana. 

− Razvoj FSMŠ. 

Vzpostavljen referat za študentske in študijske 

zadeve. 
− Razvoj FSMŠ. 

Po preteku mandata dekana imenovanje nove 

dekanje za za dobo dveh let. 

− Bolj jasna in učinkovita organizacijska 

shema. 

Senat FSMŠ NU ima imenovane člane študente. − Razvoj FSMŠ. 

Študentski svet FSMŠ je bil konstituiran. − Razvoj FSMŠ. 

Študijska komisija FSMŠ NU ima imenovane člane 

študente. 
− Razvoj FSMŠ. 

Disciplinska komisija FSMŠ NU ima imenovane 

člane študente. 
− Razvoj FSMŠ. 

Imenovana je bila komisija za kakovost FSMŠ. − Razvoj FSMŠ. 

Habilitacijska komisija FSMŠ NU ima imenovane 

člane študente. 
− Razvoj FSMŠ. 

Pripravljena in sprejeta je bila Strategija razvoja 

FSMŠ 2018-2021, 11. 10. 2018 
− Razvoj FSMŠ. 

  Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 

Tabela 10: Ključne slabosti in predlogi na področju organiziranosti in razvoja  

Slabosti  Predlogi za izboljšanje 

Delovanje kateder še ni bilo vzpostavljeno.   

− Aplikacija kateder na fakulteti, 

imenovanje vodij in spodbujanje 

delovanja kateder FSMŠ NU. 

  Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 

 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU ORGANIZIRANOSTI 

Dolgoročna strategija razvoja na področju organiziranosti fakultete vključuje: 

1. Spodbujanje aktivnega delovanja organizacijskih enot in delovnih teles. 

2. Krepitev zasedbe obstoječih organov, delovnih teles in organizacijskih enot. 

3. Ustrezna organizacija mednarodnega izobraževanja in aktivnosti tujih študentov. 

 

Ključna strateška cilja v okviru Strategije razvoja FSMŠ 2017 – 2020 na področju organiziranosti in 

razvoja sta:  

3. Sprejem aktov in razvoj fakultete.  

4. Jasna in učinkovita organizacijska shema. 
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Organi fakultete ves čas spremljajo potrebe po oblikovanju novih organizacijskih enot in delovnih teles 

ter potrebe po krepitvi obstoječih, saj je jasna in učinkovita organizacijska shema fakultete ključni 

strateški cilj razvoja fakultete v obdobju 2017 – 2020.  

 

Tabela 11: Uresničevanje doseganja ciljev Strategije razvoja fakultete 2018-2021 v prvem semestru 
študijskega leta 2018/2019 na področju organiziranosti in razvoja  

STRATEŠKI 
CILJI  
(DO LETA 
2021) 

DOLGOROČNA 
STRATEGIJA 

CILJ V LETU 
2018/19 

RELIZACIJA 2018/2019 

Sprejem aktov 

in razvoj 

fakultete  

Sprejem 
ustreznih 
aktov, ki bodo 
urejali 
delovanje 
fakultete. 

Sprejeti bodo novi 
akti, ki bodo urejali 
študij in 
organiziranost 
fakultete, tudi 
skladno s 
polnopravnim 
članstvom v NU. 
  

Sprejeti so bili naslednji novi akti: 

− Tehnična navodila za izdelavo 
zaključnih del  

− Pravilnik o nagrajevanju 
pedagoškega dela  

− Akt o ustanovitvi zasebnega 
visokošolskega zavoda, Nova 
univerza, Fakulteta za slovenske in 
mednarodne študije ter Aneks k Akt 
o ustanovitvi zasebnega 
visokošolskega zavoda Fakultete za 
slovenske in mednarodne študije 
Nove univerze o pravicah in 
dolžnostih ustanovitelja  

− Pravilnik o izvajanju študijske prakse 

− Poslovnik kakovosti Fakultete za 
slovenske in mednarodne študije  

− Pravilnik o študiju Fakultete za 
slovenske in mednarodne študije  

− Statut Fakultete za slovenske in 
mednarodne študije  

− Pravilnik o volitvah v študentski svet 
Fakultete za slovenske in 
mednarodne študije  

− Poslovnik študentskega sveta 
Fakultete za slovenske in 
mednarodne študije 

− Pravilnik o delovanju Kariernega 
centra Fakultete za slovenske in 
mednarodne študije 

− Pravilnik o notranji organiziranosti in 
sistemizaciji delovnih mest 

− Pravilnik o poslovnem času, uradnih 
urah in delovnem času.  

Jasna in 
učinkovita 
organizacijska 
shema. 

Krepitev 
zasedbe 
obstoječih 
organov, 
delovnih teles 

Sprejem vseh 
ustreznih 
ukrepov, ki bodo 
okrepili delovanje 
fakultete in njenih 

Fakulteta je v prvem semestru št. letu 
2018/2019 uredila kakovostno in 
strokovno zasedbo ter posledično 
delovanje naslednjih organizacijskih enot 
in delovnih teles:  
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in 
organizacijskih 
enot. 

organov ter 
delovnih teles. 

− akademski zbor 

− senat 

− upravni odbor 

− direktor 

− tajnik 

− računovodja  

− dekan in prodekan 

− habilitacijska komisija 

− disciplinska komisija 

− študijska komisija 

− referat za študentske zadeve 

− komisija za kakovost 

− študentski svet. 
  Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 
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2.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST FAKULTETE 

 SPLOŠNO O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je FSMŠ podelil akreditacijo 

za univerzitetni dodiplomski program “Slovenski študiji”, dne 19.11.2015 na 95. seji Sveta.  

 

Drugi razpis za vpis je fakulteta objavila v jeseni 2018 za drugi vpis študentov v študijski program 

Slovenski študiji (UN) v študijskem letu 2019/2020. Razpisani študijski program temelji na načelih 

bolonjske deklaracije ter je po vsebini in strukturi mednarodno primerljiv.  

 

Tabela 12: Osnovni podatki o študijskem programu Slovenski študiji 

Ime študijskega programa Slovenski študiji  

Stopnja Prva 

Vrsta Univerzitetni dodiplomski študijski program 

Trajanje 3 leta 

Obseg 180 KT 

Kraj izvajanja Ljubljana 

Način izvajanja študija Izredni študij 

Pridobljeni naziv Diplomant slovenskih študijev (UN) / diplomantka 

slovenskih študijev (UN); univ. dipl. slov. štud. (UN) 

Področje po Klasius-P-16 0288 – Interdiscipinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, 

pretežno umetnost in humanistika  

Področje po ISCED Humanistika (podrobneje neopredeljeno) 

Raziskovalno področje (Frascati) Humanistiščne vede (6-000) 

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 

 RAZVOJ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije je edina in osrednja visokošolska ustanova v Republiki 

Sloveniji in v svetu, katere prvo in osrednje znanstveno ter pedagoško poslanstvo predstavljajo 

slovenske študije – slovenoslovje – v njegovem najširšem narodnem, državnem in meddržavnem 

pomenu.  

 

Ob trenutno akreditirani prvi bolonjski stopnji programa Slovenski študiji, bi bila še programa druge in 

tretje stopnje Slovenski študiji, z obravnavo vseh vidikov slovenoslovja (narodno vprašanje, zgodovina, 

umetnost, etnologija, književnost itd.), nujna in nerazdružljiva dela pedagoškega delovanja fakultete, 

zato je fakulteta v študijskem letu 2018/19 oddala vlogi za akreditacijo dveh študijskih programov:  
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- Slovenski študiji 2. stopnje in  

- Slovenski študiji 3. stopnje.  

 

Z akreditacijo druge in tretje stopnje se bo vzpostavilo potrebno študijsko vertikalo za razpis študijskih 

programov na vseh treh stopnjah. 

 

Osrednje področje pedagoškega kot tudi znanstvenega interesa fakultete je študij slovenoslovja, ki ga 

razumemo kot generični pojem v celovitem pomenu slovenskega ozemlja, habitata, naravnega okolja, 

prebivalstva, etnije, ljudstva, naroda, zgodovine, umetnosti, jezika, kulture, vere in verstev, 

gospodarstva, infrastrukture, socialnih in javnih služb (kakršne so zdravstvo in šolstvo), države (ter 

njenega ustroja) in državnosti, ustave (ter njene normativne zgradbe) in drugih pravnih temeljev, 

identitete v zgodovinskem in kulturnem (vrednostnem) izročilu. 

 

Študij je že v izhodišču oblikovan kot interdisciplinarni študij, vendar ne le na podlagi mehanične 

povezave posamičnih disciplin, ki preučujejo (tudi) Slovenijo, na primer geografije, zgodovine, 

antropologije, etnologije, ekologije, ekonomije, prava, religiologije, slovenistike, etike in drugih. 

Fenomen raziskovanja in študija je več kot to, transdisciplinarne narave – je Slovenija, je slovenstvo in 

so Slovenci kot naravni, socialni, proizvodno-tehnološki, kulturni in politični sistem, katerega 

samobitnost in državnost je determinirala in ga trajno sodoloča centralna zona nacije. 

 

Na dodiplomski ravni so v študijski program vključena specifična znanja o fenomenih slovenstva glede 

na njegove mnogotere razsežnosti. Na magistrskem in doktorskem študiju pa se v program vključuje 

možnost individualne usmeritve študentov glede na specifične zahteve posameznika. 
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 POVZETEK STANJA NA PODROČJU IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 

Tabela 11: Ključne spremembe in prednosti na področju izobraževalne dejavnosti  

Vsebina spremembe Vpliv na kakovost 

Vpis študentov v št. letu 2018/2019. − Razvoj fakultete in študijskega programa.   

Oddaja razpisa za vpis študentov v št. letu 

2019/2020. 
− Razvoj fakultete in študijskega programa.   

Oddaja vlog za akreditacijo 2. in 3. stopnje 

št. programa. 
− Razvoj fakultete in študijskega programa.   

Zagotovitev ustrezne opreme za snemanje 

v povezavi z ostalimi članicami NU. 
− Razvoj podpornih e-vsebin za študijski program. 

Oddaja vloge za pridobitev ECHE listine. 

− Uvedba mednarodnega sodelovanja na Erasmus+ in 

mednarodno sodelovanje ter izmenjavo študentov in 

osebja. 

Sprejeti naslednji akti: 

− Pravilnik o izvajanju študijske 

prakse. 

− Noveliran Pravilnik o študiju 

Fakultete za slovenske in 

mednarodne študije. 

− Cenik šolnin in prispevkov 

posamičnih storitev Fakultete za 

slovenske in mednarodne študije. 

− Pravilnik o izvajanju študijske 

prakse. 

− Pravilnik o disciplinski 

odgovornosti študentov Nove 

univerze. 

− Ustrezni akti urejajo izobraževalno dejavnost FSMŠ in 

NU. 

 Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 

Tabela 12: Ključne slabosti in predolgi za izboljšanje na področju izobraževalne dejavnosti  

Slabosti  Predlogi za izboljšanje 

Akreditacija 2. in 3. stopnje.   

− Takoj po akreditaciji pripraviti razpis za 

vpis.  

− Vse potrebne akte, ki urejajo področje, 

uskladiti za izvajanje 2. in 3. stopnje na 

ravni fakultete in univerze.  

Uvedba e-študija in prilagojenih vsebin za vse 

skupine študentov. 
− Pripraviti e-gradiva za podporo študija.  

Karierni center ni vzpostavljen. 
− Vzpostaviti Karierni center FSMŠ ter ga 

povezati s skupno službo KC NU.  

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 
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 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 

Dolgoročna strategija razvoja na področju izobraževalne dejavnosti vključuje: 

1. Kontinuiran in kvaliteten razvoj študijskih programov.  

2. Raznolika ponudba študijskih programov. 

3. Sprejem ustreznih aktov, ki bodo urejali delovanje fakultete na področju izobraževalne dejavnosti. 

4. Kakovostna izvedba študija, prilagojena vsem skupinam študentov. 

5. Dolgoročna vzpostavitev mednarodnega sodelovanja izobraževalne dejavnosti. 

6. Razvoj kariernega centra. 

 

Ključni strateški cilji v okviru Strategije razvoja FSMŠ 2017 – 2020 na področju izobraževalne dejavnosti 

sta:  

1. Vzpostavitev celovitega sistema stalnega in sistematičnega izobraževanja in izpopolnjevanja 

znanj s področja slovenoslovja.  

2. Izboljšanje kakovosti študija ter kakovosti študijskih programov fakultete. 

3. Internacionalizacija fakultete in sodelovanje z okoljem. 

 

Tabela 13: Cilji razvoja na področju izobraževalne dejavnosti fakultete 2018/2019 

Cilj Pogoji za izvedbo 

Vpis študentov v študijski program 1. stopnje. 

− Primerne promocijske aktivnosti ter 

prepoznavnost fakultete in študija v 

javnosti. 

Akreditiran študijski program 2. in 3. stopnje 

Slovenskih študijev.   

− Sodelovanje visokošolskih učiteljev in 

drugih deležnikov pri formiranju študijskih 

programov in pri pripravi akreditacijske 

vloge.  

Uvedba e-študija in prilagojenih vsebin za vse 

skupine študentov. 

− Sodelovanje visokošolskih učiteljev in vpis 

študentov. 

Vzpostavitev Kariernega centra. 
− Vpis študentov, sodelovanje s KC NU, 

razvoj FSMŠ, finančna sredstva. 

Oddaja vloge za pridobitev ECHE listine ter uvedba 

mednarodnega sodelovanja na Erasmus+. 

− Vpis študentov, sodelovanje s KC NU, 

razvoj FSMŠ. 

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 

Na področju izobraževalne dejavnosti si fakulteta prizadeva posodabljati vsebine študijskega programa 

skladno s epistemološko konjukturo in razvojem fakultete. Prav tako si prizadeva akreditirati ter izvajati 

študij na vseh treh stopnjah bolonjskega študija, saj je kontinuiran razvoj raznolikih študijskih 

programov ključna strategija razvoja fakultete v obdobju 2017 – 2020.  

 

Fakulteta si v študijskem letu 2018/2019 prizadeva izpolniti navedene cilje, posebej še s dodatnimi 

promocijskimi aktivnostmi, spodbujanjem vzpostavitve mednarodnega sodelovanja ter zagotavljanjem 

kakovosti študija. V okviru izobraževalne dejavnosti je temeljni cilj, ki ga fakulteta mora izpolniti v 

študijskem letu 2018/2019 vpis študentov na študijski program prve stopnje ter akreditacija druge in 

tretje stopnje programa. 
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Fakulteta bo pozornost namenila tudi kvalitetni izvedbi študijskih vsebin s samoevalvacijo, 

spremljanjem izvajanja programa ter posodabljanjem študijskih vsebin, v kolikor bi bilo slednje nujno 

za zagotovitev kakovostne izvedbe študija, prilagojene vsem skupinam študentov. 

 

Tabela 14: Uresničevanje doseganja ciljev Strategije razvoja fakultete 2018-2021 v študijskem letu 
2017/2018 na področju izobraževalne dejavnosti  

STRATEŠKI CILJI  
(DO LETA 2021) 

DOLGOROČNA 
STRATEGIJA 

CILJ V LETU 
2018/19 

RELIZACIJA 2018/2019 

Vzpostavitev 

celovitega sistema 

stalnega in 

sistematičnega 

izobraževanja in 

izpopolnjevanja znanj 

s področja 

slovenoslovja. 

1. 
Kontinuiran in 
kakovosten 
razvoj študijskih 
programov. 

Izvajanje 1. 
stopnje št. 
programa.  
 

− Oddaja razpisa za vpis študentov v št. 
letu 2019/2020. 

2. 
Raznolika 
ponudba 
študijskih 
programov. 

 
Akreditacija II. in 
III. stopnje 
“Slovenski 
študiji”. 

− Oddaja vlog za akreditacijo 2. in 3. 
stopnje št. programa. 

3. 
Sprejem 
ustreznih aktov, 
ki bodo urejali 
delovanje 
fakultete na 
področju 
izobraževalne 
dejavnosti. 

Sprejeti akti za 
izvedbo prvega 
letnika prve 
vpisne 
generacije.  

Sprejeti naslednji akti: 

− Pravilnik o izvajanju študijske 

prakse. 

− Noveliran Pravilnik o študiju 

Fakultete za slovenske in 

mednarodne študije. 

− Cenik šolnin in prispevkov 

posamičnih storitev Fakultete za 

slovenske in mednarodne študije. 

− Pravilnik o izvajanju študijske 

prakse. 

− Pravilnik o disciplinski 

odgovornosti študentov Nove 

univerze. 

Izboljšanje kakovosti 

študija ter kakovosti 

študijskih programov 

fakultete. 

4. 
Kakovostna 
izvedba študija, 
prilagojena 
vsem skupinam 

Skrb za 
kakovostne 
študijske vsebine. 

− Posodobitev predmetnika. 
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študentov. 

Uvedba e-študija 
ter ponudba 
gradiv in 
posnetkov izven 
študijskih 
programov 
fakultete. 

− Zagotovitev ustrezne opreme za 
snemanje v povezavi z ostalimi 
članicami NU. 

 

Internacionalizacija 

fakultete in 

sodelovanje z 

okoljem. 

5. 
Dolgoročna 
vzpostavitev 
mednarodnega 
sodelovanja 
izobraževalne 
dejavnosti. 

Pridobitev ECHE 
listine in 
vzpostavitev 
možnosti 
Erasmus+ 
sporazumov in 
izmenjav. 

− Oddaja vloge za pridobitev ECHE 
listine  

− Vpis študentov v št. letu 
2018/2019. 

6.  
Razvoj 
kariernega 
centra. 

Karierni center 
deluje v okviru 
fakultete in v 
sodelovanju z NU. 

− Priprava pogojev za vzpostavitev 
KC fakultete.  

 Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 



26 

 

2.3 RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

Temeljni cilj fakultete in raziskovalne skupine je skrb za uveljavitev ter temeljni in aplikativni razvoj 

slovenoslovja kot znanstvene in akademske discipline. 

 

Tabela 15: Osnovni podatki o Inštitutu za slovenoslovje 

Organizacija Nova Univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne 

študije 

Evidenčna številka 3270 - iz evidence ARRS 

Odgovorna oseba Eva Jambrek - direktorica 

Matična številka 6383629     

Vir: Sicris, 2019 

 

 DELOVANJE RAZISKOVALNEGA INŠTITUTA 

Tabela 16: Osnovni podatki o Inštitutu za slovenoslovje 

Evidenčna številka 3270-001 - iz evidence ARRS 

Raziskovalna organizacija Nova Univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne 

študije 

Vodja skupine Darovec Darko 

Raziskovalna skupina - 

raziskovalna dejavnost 

5.00.00 Družboslovje     

6.00.00 Humanistika 

Upoš. tč. 2728,87 

Citiranost WoS 40 

Scopus 47 

Projekti ARRS Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in 

države 

Vir: Sicris, 2019 

 

Inštitut za slovenoslovje je vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno 

dejavnost RS (ARRS). Inštitut za slovenoslovje (angl. Institut of Slovene studies) je skladno s članstvom 

v Novi univerzi sodeloval tudi z Znanstveno-raziskovalnim centrom NU.  

 

Cilj raziskovalnega dela Inštituta za slovenoslovje je zlasti skrb za temeljni in aplikativni razvoj 

znanstvenih področij slovenoslovja. 
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V študijskem letu 2018/19 ima inštitut dva raziskovalca registrirana pri ARRS, ki delujeta v okviru 

slovenoslovja: 

− Prof. dr. Darko Darovec, št. r. 10728, področje delovanja: zgodovinopisje. 

− Prof. dr. Polona Tratnik: št. r. 29337, področje delovanja: filozofija. 

 

V teku je registracija novih dveh raziskovalk: 

− doc. dr. Ines Vodopivec, št. r. 31712, področje delovanja: Umetnostna zgodovina, Informacijska 

znanost in bibliotekarstvo. 

− doc. dr. Manca Erzetič: št. r. 37533, področje delovanja: Filozofija, Interdisciplinarne raziskave. 

 

 PRIJAVA DOMAČIH IN MEDNARODNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV 

2.3.2.1 Nacionalni razpis za raziskovalne projekte ARRS 2017 

 

V študijskem letu 2018/19 so aktivnosti inštituta usmerjene v izvajanje uspešno pridobljenega 

temeljnega ARRS projekta, intenzivnejše sodelovanje med inštitutom in fakulteto ter objavljanje 

doseženih rezultatov v obliki znanstvenih člankov.  

 

IME RAZVOJNEGA PROJEKTA:  

Gradniki slovenske državnosti: Enciklopedija osamosvojitve in državnosti Slovenije 

 

VRSTA RAZVOJNEGA PROJEKTA:  

Raziskovanje in razvoj, nacionalni projekt ARRS 

 

OPIS RAZVOJNEGA PROJEKTA: 

V zadnjih 20 letih se na področju družboslovnih in humanističnih znanosti pospešeno raziskuje 

fenomen etničnosti, moderne nacije, nacionalizma in etnične identitete. Kljub temu, da slovenski 

zgodovinarji sledijo raziskovalnim trendom, še vedno ni prišlo do sistematičnih raziskav etničnosti in 

razvoja nacije/države na Slovenskem. Prav tako se teoretični izsledki na področju etničnih študij in 

nacionalizma ne odražajo v zadostni meri v sintezah zgodovine Slovencev. Izvirnost projekta je v tem, 

da bomo s pomočjo kompleksne analize in interdisciplinarnih humanistično-družboslovnih 

metodoloških izhodišč (re)interpretirali korpus nacionalne memorije kot se kaže v tekstih nacionalne 

zgodovine, v literaturi, ljudskem slovstvu, medijih, ki predstavljajo temelje nacionalne identitete. V ta 

namen bo izdelana posebna Enciklopedija osamosvojitve in državnosti Slovenije. 

Namen predlaganega projekta je proučiti proces formiranja slovenske države in izgradnje nacije (state 

formation and nation-building) s poudarkom na sklepni fazi tega procesa, ko je v 80. in 90. letih 20. st. 

Slovencem uspelo v procesu dolgega trajanja formirati svojo državo. Izoblikovanje moderne nacije 

lahko spremljamo v okviru modernega meščanskega gibanja, ki se je podobno kot po Evropi razvijalo 

od 18. st.. Oblikovalo se je kot politično, gospodarsko in kulturno gibanje. 

Raziskave se osredotočajo na interdisciplinarno proučevanje različnih vidikov (zgodovinskega, 

kulturološkega, antropološkega, pravnega) oblikovanja slovenske etnične in nacionalne identitete. 
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Dosedanja spoznanja na tem področju je potrebno osvetliti in (re)interpretirati s sodobnimi 

teoretskimi in metodološkimi pristopi, ki obravnavajo oblikovanje etničnih identitet in nacionalnih 

držav, t. i. nation building process. Ob zavedanju, da se zgodovina, nacionalna identiteta in kultura 

tvorijo retrogradno prek interpretacije v sodobnosti lociranega subjekta, izhajamo iz hipoteze, da so 

simboli, miti, podobe, spomini, in komunikacije odločilni za oblikovanje identitete tako skupnosti kot 

posameznikov, zato bo posebna pozornost namenjena raziskovanju njihove reprezentacije in 

konstrukcije v smislu njihove integracijske vloge pri povezovanju skupnosti in konstruiranju 

»zgodovinske resnice«, in sicer zlasti na primerih kulturnih proizvodov (umetnost, književnost, 

zgodovinopisna dela, popularna kultura, sredstva množičnega obveščanja, reklame itd.). 

Zaradi heterogenosti kulture, jezika in družbe je bil slovenski prostor v 19. in 20. st. pogosto prostor 

konfliktnih soočenj med tu živečimi etnijami, zato bomo v raziskavi posebno pozornost posvetili 

razmerjem med nacionalno identiteto in »drugim« v smislu razmerij, ki oblikujejo, utrjujejo, izzivajo 

oz. so na kakršen koli način bistveni za konsolidacijo identitete, zlasti nacionalne. Pri tem bomo gradili 

na hipotezi, da se slovenska etničnost zaradi zgodovinsko-političnih in družbeno-ekonomskih pojavov 

ni gradila zgolj esencialno, temveč tudi v razmerjih do »drugega«. 

Posebne pozornosti bo deležen mit o uporu, ki se kaže kot spor v razmerju do tradicije in dotlej 

uveljavljenega pojma nacionalne identitete, a igra v slovenski nacionalni historiografiji in kolektivnem 

spominu po našem mnenju osrednjo vlogo v procesu oblikovanja slovenske nacionalne zavesti in 

državnosti. 

S tematološko analizo bomo identificirali reprezentacije zgodovinskih mitov, ki igrajo ključno vlogo pri 

oblikovanju identitete skupnosti (mit o sui generis, ante murales, antiquity, o uporu ter mit o skupnem 

trpljenju) in jih s primerjalnim interdisciplinarnim pristopom preučevali skozi najpomembnejše mejnike 

slovenske kolektivne memorije, ki imajo vsi obenem uporniški značaj. 

Izvirnost projekta je v tem, da bomo s pomočjo kompleksne analize in interdisciplinarnih humanistično-

družboslovnih metodoloških izhodišč kritično (re)interpretirali korpus slovenskega nacionalnega 

kulturnega spominjanja, kot se kaže v tekstih nacionalne zgodovine, v literaturi, ljudskem slovstvu, 

umetnosti, ritualih, mitih, medijih idr., in tako raziskati temeljne značilnosti slovenskega nacionalnega 

kulturnega spominjanja v petih izbranih prelomnih tranzicijskih zgodovinskih obdobjih v zadnjem četrt 

tisočletju, ki tvorijo korpus na katerem temelji izgradnja slovenskega naroda in države Slovenije. 

Osrednji cilj raziskovalnega projekta je priprava izvirnih raziskav ter pojmovnika in gesel za 

Enciklopedijo slovenske samoodločbe in osamosvojitve. 

Nacionalni konzorcij partnerjev je sestavljen iz naslednjih organizacij: Univerza v Mariboru, Filozofska 

fakulteta, Nova Univerza, Evropska pravna fakulteta, Nova Univerza, Fakulteta za slovenske in 

mednarodne študije, Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja, Koper, 

INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko, Ljubljana. 

Projekt je bil pri prijavi uspešen (ARRS št. J6-9354 – Kultura spominjanja gradnikov slovenskega 

naroda in države). Izvajati se je pričel 1.7. 2018 in traja do 30. 6. 2021. 
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 POVZETEK STANJA NA PODROČJU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 

Tabela 17: Ključne spremembe in prednosti na področju raziskovalne dejavnosti 

Vsebina spremembe Vpliv na kakovost 

Uspešna prijava ARRS projekta J6-9354 - Kultura 

spominjanja gradnikov slovenskega naroda in 

države (1.7.2018―30.6.2021) 

− Zagotovitev sredstev za raziskovalno 

delo, konference in delo na projektih v 

deležu sodelovanja. 

Aktivna RO skupina in dva raziskovalca ter 

pridobivanje novih sodelavcev. 

− Razvoj znanstveno-raziskovanega dela 

in področja slovenoslovja. 

− Krepitev znanstvene odličnosti RO. 

 Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 

Tabela 18: Ključne slabosti in predolgi za izboljšanje na področju raziskovalne dejavnosti fakultete  

Slabosti Predlogi za izboljšanje 

Razvoj strategije raziskovalnega inštituta. − Izdelava strategije raziskovalnega 

inštituta, ki je osnova za razvoj 

raziskovalne skupine. 

Premajhno število raziskovalcev vključenih v RO. − Pridobitev dodatnega financiranja ter 

večje spodbude za vključevanje dodatnih 

raziskovalcev v RO.  

Premajhno število raziskovalnih objav na člana. − Večja spodbuda pedagoškega osebja k 

individualnemu raziskovalnemu delu. 

Premajhno št. domačih in tujih projektov.  − Večja spodbuda pedagoškega osebja k 

prijavam raziskovalnih in aplikativnih 

projektov doma in v EU, z 

negospodarstvom in gospodarstvom. 

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 

 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 

 

Dolgoročna strategija na področju raziskovalne dejavnosti fakultete: 

1. Krepiti razvoj raziskovalne skupine. 

2. Financiranje raziskovalnega dela z novimi projekti. 

3. Spodbujanje pedagoškega osebja k individualnemu raziskovalnemu delu ter k obnovi 

habilitacijskih nazivov. 

 

Ključni strateški cilj v okviru Strategije razvoja FSMŠ 2017 – 2020 na področju raziskovalne dejavnosti 

je krepitev raziskovalne dejavnosti fakultete, na osnovi naslednjih strategij v 2018/2019: 

1. Vključevanja novih članov v raziskovalno skupino FSMŠ. 

2. Financiranje raziskovalnega dela z novimi projekti. 

3. Povečevanja št. izvirnih znanstvenih člankov, izdanih s strani članov raziskovalne skupine 

FSMŠ. 
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4. Okrepitve znanstvene odmevnosti raziskovalne skupine. 

5. Udeležbe na domačih in tujih konferencah.  

 

Tabela 19: Cilji razvoja na področju raziskovalne dejavnosti fakultete 2018/2019 

Cilj Pogoji za izvedbo 

Razvoj strategije raziskovalnega centra. − Tesnejše sodelovanje fakultete in 

pedagoškega ter raziskovalnega osebja. 

Priprava novih domačih in tujih raziskovalnih in 

razvojnih projektov.   

− Sodelovanje deležnikov pri pripravi in 

oddaji raziskovalnih in razvojnih projektov.   

Povečanje št. raziskovalcev vključenih v RO. − Pridobitev dodatnega financiranja ter 

večja aktivnost pedagoškega osebja. 

Povečanje št. raziskovalnih objav na člana. − Večja aktivnost pedagoškega osebja na 

področju raziskovalne dejavnosti. 

Promocija slovenoslovja v znanstveni in strokovni 

javnosti.  

− Večja aktivnost pedagoškega osebja za 

popularizacijo znanosti. 

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 

Na področju raziskovalne dejavnosti si fakulteta prizadeva za krepitev raziskovalne dejavnosti fakultete 

za kar potrebuje poleg Strategije razvoja fakultete v letih 2017 – 2020 tudi razvojno strategijo njenega 

raziskovalnega Inštituta za slovenoslovje.  

 

Fakulteta si bo v študijskem letu 2018/2019 prizadevala izpolniti navedene cilje, posebej še z 

vključevanjem dodatnih raziskovalcev v RO ter spodbujanjem večjega objavljanja raziskovalnih 

rezultatov. Fakulteta bo pozornost namenila tudi pripravi novih raziskovalnih projektov za prijave na 

ARRS ter na EU razpise.  

 

Tabela 20: Uresničevanje doseganja ciljev v prvem semestru študijskega leta 2018/19 na področju 
raziskovalne dejavnosti  

STRATEŠKI 
CILJ 
(DO LETA 
2021) 

DOLGOROČNA 
STRATEGIJA 

CILJ V LETU 
2018/19 

RELIZACIJA 2018/2019 

 

 

Krepitev 

raziskovalne 

dejavnosti 

fakultete. 

1. 
Krepiti razvoj 
raziskovalne 
skupine. 

Povečanje št. 
raziskovalcev 
vključenih v RO. 

− Aktivna RO skupina in dva 
raziskovalca. 

− V teku je registracija novih dveh 
raziskovalk. 

2.  
Financiranje 
raziskovalnega 
dela z novimi 
projekti. 

 
Priprava novih 
domačih in tujih 
raziskovalnih in 
razvojnih 
projektov.   

− Uspešna prijava ARRS projekta 
J6-9354 - Kultura spominjanja 
gradnikov slovenskega naroda in 
države (1.7.2018―30.6.2021) 

 Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 
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2.4 UPRAVLJANJE S KADRI 

 ZAPOSLENI 

Člani akademskega zbora fakultete so visokošolski učitelji, s katerimi ima fakulteta sklenjene ustrezne 

pogodbe o delu oziroma redno delovno razmerje. V študijskem letu 2018/19 je s fakulteto na 

izobraževalnem, raziskovalnem in strokovnem področju sodelovalo 27 visokošolskih učiteljev na 

dodiplomskem izobraževanju ter 4 študenti. Med visokošolskimi učitelji je bilo 12 rednih, 6 izrednih 

profesorjev in 9 docentov.  

 

Tabela 21: Člani akademskega zbora fakultete v študijskem letu 2018/19  

Zap. 

Št. 

Ime in priimek Naziv 

1 Avbelj Matej izredni profesor 

2 Bobek Vito izredni profesor 

3 Brezigar Sara docent 

4 Cossuta Rada Redni profesor 

5 Černič Jernej Letnar izredni profesor 

6 Darovec Darko redni profesor 

7 Erzetič Manca docent 

8 Griesser Pečar Tamara docent 

9 Jambrek Peter redni profesor 

10 Jazbec Milan izredni profesor 

11 Kirbiš Dušan redni profesor 

12 Kos Janko redni profesor 

13 Lampe Urška docent 

14 Lovrenc Lipej redni profesor 

15 Maček Anita docent 

16 Mavčič Arne Marjan redni profesor 

17 Novak Mojca izredni profesor 

18 Petrič Ernest redni profesor 

19 Rožac Tina docent 

20 Rupel Dimitrij redni profesor 
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21 Sovinc Andrej docent 

22 Strahovnik Vojko docent 

23 Temeljotov Salaj 
Alenka 

izredni profesor 

24 Tratnik Polona redni profesor 

25 Vodopivec Ines docent  

26 Zajc Drago redni profesor 

27 Žagar Mitja redni profesor 

28 Črnivec Oskar študent 

29 Jasenc Martina študentka 

30 Potočnik Majda študentka 

31 Sitar Klavdija študentka 

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 
Tabela 22: Št. visokošolskih učiteljev in raziskovalcev v študijskem letu 2018/19, ki sodelujejo pri 
izobraževalnem in raziskovalnem delu fakultete  

Visokošolski učitelji  Število 

     Redni profesorji 12 

     Izredni profesorji 6 

     Docenti 9 

Visokošolski učitelji skupaj 27 

Visokošolski sodelavci  

     Raziskovalci  2 

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 

Upravno-administrativni in strokovno-tehnični kader je v študijskem letu 2018/19 šteje 5 zaposlenih, 

in sicer: dekana, prodekanjo, glavno tajnico in zastopnico, ter referentko v referatu in računovodjo. 

 

Tabela 23: Upravno-administrativen kader v študijskem letu 2018/19 

Upravno-administrativni in strokovno-tehnični 

kader 

Število 

     Glavna tajnica 1 

     Računovodja 1 

     Referentka v referatu 1 

     Dekan  1 

     Prodekanja  1 

Skupaj 5 

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 
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 POVZETEK STANJA 

 
Tabela 24: Ključne spremembe in prednosti na področju kadrov 

Vsebina sprememb in prednosti Vpliv na kakovost 

Habilitirana in v pedagoški proces je bila vključena 

nova docentka. 

− Krepitev akademskega zbora. 

Zaposlitev referentke v referatu − Krepitev upravno-administrativnega 

kadra. 

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2018 

 

Tabela 25: Slabosti ter predlogi za izboljšanje na področju kadrov 

Slabosti Predlogi za izboljšanje 

Fakulteta v prvem polletju študijskega leta 

2018/2019 ni zaznala slabosti. 

/ 

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU KADROV 

Ključni strateški cilj v okviru Strategije razvoja fakultete 2018 - 2021 na področju kadrov je zagotoviti 

kakovostno kadrovsko sestavo tako pedagoškega kot upravno-administrativnega in strokovno-

tehničnega osebja na podlagi naslednjih strategij: 

1. Kakovostna kadrovska sestava pedagoškega kadra. 

2. Kakovostna kadrovska sestava upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega osebja. 

3. Zadovoljstvo in delovno zavzetost zaposlenih. 

 

Na področju kadrov si fakulteta prizadeva za krepitev kadrovske sestave fakultete, da lahko zagotavlja 

primerne študijske in znanstveno-raziskovalne temelje fakultete. Z vpisom prvih študentov je fakulteta 

zagotovila primerno sodelovanje pedagoškega kadra ter zaposlila primeren upravno-administrativni 

kader in strokovno-tehnično osebje.  

 

Fakulteta si v študijskem letu 2018/2019 prizadeva izpolniti navedene cilje, še posebej, saj beleži prvi 

vpis študentov.  

 

Tabela 26: Uresničevanje doseganja ciljev na področju kadrov  

STRATEŠKI 
CILJ 
(DO LETA 
2021) 

DOLGOROČNA 
STRATEGIJA 

CILJ V LETU 
2018/2019 

RELIZACIJA 2018/2019 

Zagotoviti 

kakovostno 

kadrovsko 

sestavo. 

1. 
Kakovostna 
kadrovska sestava 
pedagoškega 
kadra. 

Uspešne izvolitve 
v habilitacijske 
nazive.  
 
Zaposlitev novih 
raziskovalcev. 
 

− Pravočasno opominjanje članov AZ 
o poteku habilitacij.  

− Habilitacija novih visokošolskih 
učiteljev po potrebi.  

− Sprejeta Merila za izvolitev v nazive 
visokošolskih učiteljih, znanstvenih 
delavcev in visokošolskih 
sodelavcev na Novi univerzi. 
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− Sprejeta Merila za določanje 
obsega in oblik pedagoške 
obveznosti visokošolskih učiteljev 
in sodelavcev. 

2.  
Kakovostna 
kadrovska sestava 
upravno-
administrativnega 
in strokovno-
tehničnega 
osebja. 

 
Učinkovito 
delovanje 
organov ter nove 
zaposlitve 
administrativnega 
in strokovno-
tehničnega 
osebja. 

− Zaposleno administrativno in 
strokovno-tehnično osebje. 

Sprejeti akti: 

− Pravilnik o ukrepih za varovanje 
dostojanstva. 

− Pravilnik o varstvu osebnih 
podatkov. 

− Pravilnik o pisarniškem poslovanju. 

− Pravilnik o dodeljeni in začasni 
uporabi mobilnih telefonov. 

− Pravilnik o prepovedi dela pod 
vplivom alkohola, drog in drugih 
prepovedanih substanc. 

− Pravilniki o načrtovanju in izvajanju 
promocije zdravja na delovnem 
mestu NU. 

 Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 



35 

 

 PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI 

Ključni strateški cilji v okviru Strategije razvoja 2018-2021 na področju prostorskih in materialnih 

pogojev so:  

1. Zagotavljanje primernih prostorov ter stalna skrb za posodabljanje strojne in programske 

opreme. 

2. Sodelovanje pri razvoju Univerzitetne knjižnice Nove univerze, ki bo ustrezala vsem zahtevam, 

ki jih določajo predpisi. 

3. Povečanje založniške dejavnosti fakultete. 

 PROSTORI IN OPREMA 

Fakulteta je v študijskem letu 2017/18 svoj sedež in prenesla na naslov Cankarjevo nabrežje 11, 1000 

Ljubljana, kjer bo fakulteta izvajala tudi izobraževalno dejavnost. Dne 8. 3. 2018 je bila na Nakvis 

vložena vloga za spremembo sedeža in naslov izvajanja študijskega programa Fakultete za slovenske in 

mednarodne študije Nove univerze. 

 

Fakulteta je dne 29. 10. 2018 obvestila Nakvis o spremembi že akreditiranega sedeža. Fakulteta je vhod 

v stavbo premaknila iz naslova Cankarjevo nabrežje 11, Ljubljana na naslov Mestni trg 23, Ljubljana.5 

Dne 21. 2. 2019 je Nakvis izdal odločbo o spremembi lokacije izvajanja študija na naslovu Mestni trg 

23, 1000 Ljubljana.  

 

V Ljubljani študijski proces poteka v najetih prostorih, ki so bili v letu 2018 popolnoma prenovljeni in 

posodobljeni. Novi prostori nudijo kakovostno izvajanje študijskih programov v skladu z normativi in 

standardi, ki so opredeljeni v višjem in visokem šolstvu. V študijskem centru v Ljubljani je pet 

predavalnic in dve sejni sobi, ki so sodobno opremljene z mizami, stoli, tablami, računalniki in 

projektorji. V odnosu do bogate slovenske in mednarodne kulture imajo predavalnice imena po znanih 

osebnostih, in sicer predavalnica Jožeta Pučnika, Leona Štuklja, Jožeta Wojtyle, Roberta Schumana in 

predavalnica Franceta Bučarja. Avla nosi ime po znanem slovenskem politiku, bančniku diplomatu in 

publicistu Ivanu Hribarju. Pedagoškim sodelavcem je poleg profesorskih kabinetov namenjena tudi 

klubska soba - Klub Profesorjev Nove univerze. V celotni zgradbi je na voljo internet. Predavalnice in 

sejni sobi se nahajajo v štirih nadstropjih do katerih je omogočen dostop z dvigalom. Za študente s 

posebnimi potrebami je narejena klančina, prilagojene so sanitarije, na voljo je tudi dvigalo. Napisov v 

Braillovi pisavi in glasovnih opozoril (še) ni. Prostori fakultete vključujejo prenovljeno knjižnico, ki se 

nahaja v četrtem nadstropju ter učne prostore, ki so opremljeni z  računalniki.  

 INFORMACIJSKI SISTEM 

Na vseh osebnih računalnikih je nameščena vsa standardna oprema, potrebna za pisarniško delo z 

antivirusnimi programi ter sistemom za arhiviranje podatkov. Fakulteta uporablja visokošolski 

informacijski sistem (VIS), ki je bil uveden dne 22. 2. 2018. Računovodstvo in založba za svoje delo 

uporabljata program VASCO in COBISS za blagajno. Za preverjanje plagiatov se uporablja slovenski 

program DPV v okviru repozitorija Revis.  

                                                           
5 Gre za isto stavbo, le da je vhod z druge strani, na naslovu Mestni trg 23, 1000 Ljubljana. 
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 UNIVERZITETNA KNJIŽNICA NOVE UNIVERZE (UKNU) 

Ob združitvi knjižnic članic v skupno univerzitetno knjižico v letu 2017 so bili doseženi osnovni pogoji 

za delovanje visokošolske knjižnice ter postavljeni temelji za razvoj nove univerzitetne knjižnice v 

Sloveniji. 19. 06. 2017 je bila z vpisom v razvid knjižnic po veljavnem Pravilniku o razvidu knjižnic 

realizirana ustanovitev Univerzitetne knjižnice Nove univerze (UKNU). Dne 26. 09. 2017 je NU sklenila 

Pogodbo o sodelovanju in polnopravnem članstvu UKNU v sistemu COBISS.SI z Inštitutom 

informacijskih znanosti, Maribor. UKNU deluje v prostorih Nove univerze na Mestnem trgu 23 v 

Ljubljani. Knjižnica ima leto licenco UDCMRF 2011 (dostop do elektronske izdaje tabel UDK) ter 

naročene strokovne revije.  

 

2.4.7.1 Vizija  

Univerzitetna knjižnica Nove univerze želi vsem študentom, zaposlenim, sodelavcem in zunanjim brez 

omejitev omogočiti najširši možen dostop do slovenske in svetovne znanstvene in strokovne literature 

s področji delovanja univerze v fizični in elektronski obliki. Za uporabnike želimo vzpostaviti in 

zagotoviti dostop kar se da široke baze znanja, jih voditi pri njeni uporabi ter razvijati knjižnične storitve 

po meri in skladno z uporabniškimi potrebami in pričakovanji. Knjižnična zbirka in relevantni slovenski 

in svetovni spletni viri in baze podatkov morajo biti dostopni vsakemu uporabniku ne le v prostorih 

knjižnice in fakultet, temveč prek oddaljenega dostopa tudi iz drugih želenih lokacij. 

2.4.7.2 Poslanstvo 

 

Univerzitetna knjižnica Nove univerze zbira, obdeluje, hrani in posreduje slovensko in tujo znanstveno 

literaturo, ki pokriva študijska področja članic univerze, vsem študentom, članom akademskega zbora, 

raziskovalcem in drugim zaposlenim na univerzi ter drugim uporabnikom.  

  

S svojo dejavnostjo podpira študijski proces na članicah NU: 

− Fakulteta za državne in evropske študije (FDŠ) 

− Evropska pravna fakulteta (EVRO-PF) 

− Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (FSMŠ). 

  

ter raziskovalno dejavnost inštitutov in raziskovalnih skupin: 

− Inštitut za raziskovanje v pravu 

− Inštitut za management nepremičnin, 

− Inštitut za slovenoslovje, 

− Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice, 

− Raziskovalna skupina FDŠ. 
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2.4.7.3 Storitve 

 

Kot univerzitetna knjižnica skrbi za: 

− temeljno zbirko strokovne literature, potrebne za izvajanje pedagoškega in 

znanstvenoraziskovalnega procesa na univerzi, 

− zbirko visokošolskih del in drugih dokumentov matične univerze oziroma njenih zaposlenih, 

− pridobivanje in obdelava obveznih izvodov gradiv, ki nastajajo in se objavljajo v okviru univerze, 

− dvig informacijske pismenosti študentov in zaposlenih na univerzi z organizacijo izobraževanj o 

iskanju, izbiri in uporabi različnih vrst in oblik informacijskih virov ter s sodelovanjem na fakultetah 

članicah pri predavanjih o metodologiji raziskovanja in znanstvenega pisanja. 

  

Kot osrednja znanstvena knjižnica skrbi za: 

− zagotavljanje informacijskih virov in informacij za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela, 

− zbiranje in trajno ohranjanje dosežkov znanstvenoraziskovalne dejavnosti, 

− pomoč znanstveni skupnosti pri zagotavljanju prostega dostopa do rezultatov 

znanstvenoraziskovalnega dela. 

2.4.7.4  Informacijski viri  

UKNU je v letu 2017 postala članica konzorcijev v NUK in CTK ter s tem zagotovila dostop do 

pomembnejših svetovnih informacijskih  virov: Sage, EBSCO Academic Search Premier, Scopus 

in  SpringerLink. Ob tem sama naroča še EBSCO Military and Government Collection, Pravni 

informacijski portal Ius-Info in Portal revije Pravna praksa ter e-Gradbenik - Portal gradbenikov. Za 

navedene vire knjižnica vsem članom omogoča oddaljen dostop s podporo Instituta informacijskih 

znanosti Maribor. 

 

UKNU je nosilec gradnje in razvoja zbirke univerzitetnega repozitorija v okviru Repozitorija samostojnih 

visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij in s tem prispeva elektronske verzije zaključnih 

del študentov NU v Nacionalni portal odprte znanosti. Tako deluje skladno z Nacionalno strategijo 

odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015−2020. Omogoča tudi 

odprti dostop do elektronskih učbenikov in zbornikov 

2.4.7.5 Knjižnični fond 

 

UKNU zbira, obdeluje, hrani in posreduje slovensko in tujo znanstveno literaturo, ki pokriva študijska 

področja članic univerze. Vsem študentom, zaposlenim, sodelavcem in zunanjim brez omejitev 

omogoča najširši možen dostop do slovenske in svetovne znanstvene in strokovne literature s področji 

delovanja univerze v fizični in elektronski obliki. Knjižnica je naročila 6 informacijskih virov (konzorciji 

in samostojno). Celoten knjižnični fond obsega 13.275 enot knjižničnega gradiva. 
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2.4.7.6 Razvojni projekti knjižnice       

 

V letu 2017 se je UKNU z močno integracijo v študijski proces vključila v razvojni proces članic ter z 

uspešno prijavljenim projektom DEUS na MIZŠ pričela nadgrajevati storitve za članico Evropsko pravno 

fakulteto Nove univerze, z digitalnimi vsebinami, kot je elektronski Komentar ustave RS in Enciklopedija 

slovenske osamosvojitve, državnosti in ustavnosti. Slednje je na voljo vsem študentom in zaposlenim 

na Novi univerzi, neposredno korit imajo tako tudi vsi, ki delujejo v okviru FSMŠ. 

2.4.7.7 Povzetek stanja  

Ključne spremembe in prednosti ter njihov vpliv na kakovost na področju upravljanja s prostorskimi in 

materialnimi pogoji.  

 

Tabela 27: Ključne spremembe in prednosti na področju upravljanja s prostorskimi in materialnimi 

pogoji v prvem semestru študijskega leta 2018/2019 

Vsebina sprememb in prednosti Vpliv na kakovost 

Urejena je bila sprememba sedeža iz naslova 

Predoslje 39, 4000 Kranj na naslov Mestni trg 23, 

1000 Ljubljana, kjer je tudi Centralna enota 

knjižnice UKNU.  

− Razvoj FSMŠ in zagotavljanje primernih 

razmer za prvi vpis študentov v študijski 

program ter zagotovitev pogojev za 

nemoteno izvajanje. 

V študijskem centru v Ljubljani so bili najeti, 

prenovljeni in ustrezno opremljeni dodatni prostori. 

− Več prostora za izvajanje študijskega 

procesa in novi ter prostornejši 

knjižnični prostori.  

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 

Tabela 28: Slabosti ter predlogi za izboljšanje na področju upravljanja s prostorskimi in materialnimi 
pogoji 

Slabosti Predlogi za izboljšanje 

Fakulteta v prvem semestru študijskega leta 

2018/2019 ni zaznala slabosti. 

/ 

 Cilji in strategija na področju prostorov in opreme 

Fakulteta s ciljem zagotavljati optimalne pogoje za izvedbo študije skrbi za primerno raven prostorov 

za opravljanje pedagoške dejavnosti in opreme. Poglavitna naloga fakultete je skrb za primerno in 

nenehno sodelovanje z Univerzitetno knjižnico Nove univerze za zagotavljanje primernih študijskih 

gradiv in informacijskih virov za kvaliteten študijski proces na fakulteti. Tudi v prihodnje si bo fakulteta 

prizadevala pridobiti nove enote knjižničnega gradiva in znanstvenih ter strokovnih periodičnih 

publikacij za vsa podpodročja slovenoslovja. 

 

Tabela 29: Uresničevanja doseganja ciljev Strategije razvoja 2018-2021 v prvem semestru študijskega 
leta 2018/19 na področju upravljanja s prostorskimi in materialnimi pogoji 
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STRATEŠKI CILJ 
(DO LETA 2021) 

DOLGOROČNA 
STRATEGIJA 

CILJI V LETU 
2018/2019 

RELIZACIJA 2018/2019 

Ustrezni 

prostorski in 

materialni 

pogoji. 

1. 
Zagotavljanje 
primernih 
prostorov ter 
stalna skrb za 
posodabljanje 
strojne in 
programske 
opreme. 

Skrb za 
posodabljanje 
strojne  in 
programske opreme. 
 
Skrb, da je študijski 
center fakultete 
ustrezno opremljen 
in dostopen za 
študente. 

− Tekoče urejanje pogodbenih 

obveznosti za najem prostora na 

lokaciji v Ljubljani. 

− Sprejeti Pravilnik o popisu sredstev 

in njihovih virov. 

− Po prenovi prostorov sprememba 
naslova iz Cankarjevo nabrežje 11, 
1000 Ljubljana na Mestni trg 23, 
1000 Ljubljana. 

2.  
Sodelovanje 
pri razvoju 
Univerzitetne 
knjižnice Nove 
univerze, ki bo 
ustrezala vsem 
zahtevam, ki 
jih določajo 
predpisi. 

 
Pridobitev 
knjižničnega gradiva 
in znanstvene ter 
strokovne 
periodične 
publikacije, 
povečanje za 10%. 

− Sodelovanje z člani AZ in UKNU za 

nabavo in zagotovitev ustreznih 

študijskih gradiv.  

− Sprejet Cenik knjižnice in založbe 
UKNU. 

 Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

2.5 FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 

Ključni strateški cilj v okviru Strategije razvoja 2018 - 2021 na področju financiranja dejavnosti je 

zagotoviti ustrezne vire financiranja dejavnosti. 

 

Fakulteta zagotavlja ustrezne vire financiranja in primerno ter racionalno uporabo finančnih sredstev. 
Dolgoročni cilj fakultete je povečanje pridobivanja zunanjih virov financiranja, predvsem prek 
uspešnih prijav na domačih in mednarodnih javnih in drugih projektnih razpisih ter s razširitvijo tržne 
dejavnosti FSMŠ. Načrtovani strateški razvoj fakultete je ključnega pomena za varčno poslovanje 
fakultete. 
 

 PRIHODKI IN ODHODKI 

Fakulteta se financira iz sredstev pridobljenih na trgu ter iz sredstev pridobljenih na podlagi razpisov 

(ARRS ipd.). Med smernicami za izboljšanje financiranja dejavnosti so: 

− krepitev delovanja lastne založniške dejavnosti s pridobivanjem sredstev za sofinanciranje 

izdajanja znanstvenih publikaciji in revije; 

− aktivnosti na področju ustvarjanja večjih prihodkov iz drugih virov z iskanjem dodatnih 

možnosti pridobivanja sredstev oz. virov financiranja na podlagi sponzorstev, donacij ter 

drugih sodelovanj za sofinanciranje dejavnosti;   

− krepitev delovanja na področju internacionalizacije študijskih programov ter ureditev 

Erasmus+; 
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− krepitev prijav na projektne razpise za pridobitev sredstev oz. virov financiranja znanstveno-

raziskovalnega dela na domačih in mednarodnih razpisih.  

 POVZETEK STANJA 

Ključne spremembe in prednosti ter njihov vpliv na kakovost na področju financiranja dejavnosti.  

 

Tabela 32: Ključne spremembe in prednosti na področju financiranja dejavnosti 

Vsebina sprememb in prednosti Vpliv na kakovost 

Zagotavljanje financiranja znanstveno-raziskovalne 

in založniške dejavnosti prek razpisov ARRS. 

− Nemoteno izvajanje znanstveno-

raziskovalne in založniške dejavnosti;  

− Iskanje novih finančnih možnosti s 

prijavami na razpise. 

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 

Tabela 33: Slabosti ter predlogi za izboljšanje na področju financiranja dejavnosti 

Slabosti Predlogi za izboljšanje 

V prvem semestru št. leta 2018/19 slabše 

zmožnostmi financiranja za izvajanje študijskega 

procesa. 

− Zagotavljanje zunanjih virov financiranja 

(projektna sredstva, razvojni skladi, 

povezovanje z gospodarstvom, ipd.). 

−  

Sistem financiranja ne omogoča pokrivanja 

obratovalnih stroškov v celoti. 

− Pospeševanje  tržne dejavnosti fakultete. 

− Sprejet sklep, da se dodiplomski študijski 

program Slovenski študiji izvede na 

prilagojen način, v strnjenih sklopih za 

optimalno izvedbo ter porabo stroškov. 

Majhen delež financiranja iz raziskovalne 

dejavnosti. 

− Povečati delež iz raziskovalne dejavnosti. 

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 

 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU FINANCIRANJA DEJAVNOSTI 

Za dosego ključnega strateškega cilja v okviru Strategije razvoja 2018 - 2021 na področju financiranja 

dejavnosti in zagotovitve ustreznih virov financiranja dejavnosti mora fakulteta tudi v prihodnje dati 

večji poudarek zunanjim virom financiranja dejavnosti. Tako je dolgoročni cilj pridobivanje zunanjih 

virov financiranja, predvsem preko javnih in drugih razpisov ter tržne dejavnosti.  

 

Tabela 34: Uresničevanja doseganja ciljev Strategije razvoja 2018-2021 v prvem semestru študijskega 
leta 2018/19 na področju financiranja 

STRATEŠKI 
CILJ 
(DO LETA 
2021) 

DOLGOROČNA 
STRATEGIJA 

CILJI V LETU 
2018/2019 

RELIZACIJA 2018/2019 
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Zagotoviti 

ustrezne vire 

financiranja 

dejavnosti. 

  
Razširiti 
dejavnost 
fakultete s 
ponudbami za 
zunanje 
deležnike 
(izobraževanja, 
konference, 
poletne šole 
itd.). 
 

 
Zagotovljeni bodo 
zunanji viri 
financiranja 
(projektna 
sredstva, razvojni 
skladi, 
povezovanje z 
gospodarstvom, 
ipd.). 

− Organizacija seminarja – teden 
humanistike v sodelovanju z 
zunanjimi deležniki in drugimi 
članicami NU pri organizaciji. 

 
Sodelovanje z 
drugimi članicami 
NU pri organizaciji 
dogodkov na 
univerzi.  

  

 Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 

  



42 

 

2.6 SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Ključni strateški cilji v okviru Strategije razvoja 2018 - 2021 na področju sodelovanja z okoljem so: 

1. Družbeno odgovorno in tvorno sodelovanje z domačim in tujim okoljem 

2. Povečati sodelovanje s sorodnimi pedagoškimi in raziskovalnimi institucijami ter  

(ne)gospodarstvom doma in v tujini 

3. Ustrezna promocija. 

 DRUŽBENO ODGOVORNO IN TVORNO SODELOVANJE Z DOMAČIM IN TUJIM OKOLJEM 

Vpetost v okolje je pomemben element delovanja fakultete, tako z razvojnega vidika kot z vidika njene 

vloge v ožjem in širšem okolju. Zato je v prvem semestru študijskega leta 2018/19 velika pozornost 

fakultete usmerjena v promocijske aktivnosti v domačem in mednarodnem okolju.  

 

Fakulteta izpolnjuje svoje poslanstvo in izkazuje svojo javno družbeno odgovornost z/s:  

− aktivno vključenostjo v slovenski ter evropski raziskovalni in visokošolski prostor;  

− promocijo sodelovanja na področju raziskovanja in izobraževanja;  

− medinstitucionalnim povezovanjem in sodelovanjem v domačem in mednarodnem kontekstu. 

 

Fakulteta je podpisala in/ali sklenila dodatne pogodbe o sodelovanju in pisma o nameri oz. vzpostavila 

sodelovanje v neformalni obliki (v obliki medsebojnega obveščanja, sodelovanja ali posredovanja 

različnih oblik informacij, sodelovanje na okroglih mizah, ipd.) z naslednjimi organizacijami: 

- Svetovni slovenski kongres, 11.4.2019. 

 

Fakulteta v 2018/2019 organizira izdatne promocijske aktivnosti z objavami na Facebooku, s 

sodelovanjem na Akademskih forumih, z organizacijo Tedna humanistike, snemanjem promocijskih 

video filmov, natisom zloženk in brošur, prenovo spletne strani itd. 

 

 POVZETEK STANJA 

Ključne spremembe in prednosti ter njihov vpliv na kakovost na področju sodelovanja z okoljem.  

 

Tabela 35: Ključne spremembe in prednosti na področju sodelovanja z okoljem 

Vsebina sprememb in prednosti Vpliv na kakovost 

Izdatne promocijske aktivnosti. − Prepoznavnost fakultete in študijskega 

programa ter večanje možnosti za vpis 

prvih študentov. 

Podpis in/ali sklenitev dodatnih pogodb o 

sodelovanju in pisem o nameri oz. vzpostavitev 

sodelovanja v neformalni obliki 

− Prepoznavnost fakultete in študijskega 

programa v širšem domačem in tujem 

prostoru. 

− Krepitev mreže sodelovanja z domačimi 

visokošolskimi in raziskovalnimi 

institucijami. 
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Sodelovanje z drugimi članicami NU pri organizaciji 

dogodkov in aktivnosti. 

− Aktivno povezovanje članic in univerze v 

enotno delovanje v domačem in 

mednarodnem okolju.  

− Pridobivanje izkušenj z organizacijo 

promocijskih aktivnosti.  

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 

Tabela 36: Slabosti ter predlogi za izboljšanje na področju sodelovanja z okoljem 

Slabosti Predlogi za izboljšanje 

Fakulteta še nima vzpostavljenega KC. − Vzpostaviti KC. 

Majhen delež sredstev za promocijske aktivnosti. − Povečati sredstva za financiranje 

promocijskih aktivnosti ter za namen 

sodelovanja.  

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU SODELOVANJA Z OKOLJEM 

Za dosego ključnega strateškega cilja v okviru Strategije razvoja 2018 - 2021 na področju financiranja 

dejavnosti in zagotovitve ustreznih virov financiranja dejavnosti mora fakulteta tudi v prihodnje dati 

večji poudarek zunanjim virom financiranja dejavnosti. Tako je dolgoročni cilj pridobivanje zunanjih 

virov financiranja, predvsem preko javnih in drugih razpisov ter tržne dejavnosti.  

 

Tabela 37: Uresničevanja doseganja ciljev Strategije razvoja 2018-2021 v prvem semestru študijskega 
leta 2018/19 na področju sodelovanja z okoljem 

STRATEŠKI CILJ 
(DO LETA 2021) 

DOLGOROČNA 
STRATEGIJA 

CILJI V LETU 
2018/2019 

RELIZACIJA 2018/2019 

Razvijati 

sodelovanje s 

sorodnimi 

pedagoškimi in 

raziskovalnimi 

institucijami 

doma in v 

tujini. 

 
Družbeno odgovorno 
in tvorno 
sodelovanje z 
domačim in tujim 
okoljem 
 

Oblikovanje 

pogojev za 

vzpostavitev 

sodelovanja z 

domačimi in 

tujimi družbami in 

institucijami. 

Navezovanje 
stikov s 
fakultetami in 
univerzami ter na 
podlagi stikov 
podpisovati 
sporazume. 
 

− Organizacija Tedna humanistike v 

sodelovanju z drugimi 

organizacijami in članicami NU. 

− Aktivno sodelovanje z drugimi 

članicami NU pri organizaciji 

dogodkov in aktivnosti. 

− Povezovanje s članicami za 

skupne prijave projektov ter 

izvedbo le teh.  
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Povečati sodelovanje 
s sorodnimi 
pedagoškimi in 
raziskovalnimi 
institucijami ter  
(ne)gospodarstvom 
doma in v tujini  

 
Fakulteta bo 

okrepila mrežo 

delodajalcev in 

sodelovanje z 

drugimi 

visokošolskimi 

institucijami prek 

formalnih in 

neformalnih 

stikov.  

 

− Podpis in/ali sklenitev dodatnih 

pogodb o sodelovanju in pisem o 

nameri oz. vzpostavitev 

sodelovanja v neformalni obliki.  

− Podpis in/ali sklenitev dodatnih 

pogodb o sodelovanju in pisem o 

nameri oz. vzpostavitev 

sodelovanja v neformalni obliki. 

− Povezovanje z drugimi VIS in RO 

za prijavo skupnih projektnih 

predlogov. 

  
 
Ustrezna promocija 

Promocija 

fakultete v 

domačem in 

mednarodnem 

okolju. 

- Izdatne promocijske aktivnosti: FB, 

AF, okrogle mize, poletne šole, teden 

humanistike, promocijski videi, natis 

zloženk in brošur, nova spletna stran 

itd. 

- Povečanje sredstev za financiranje 
promocijskih aktivnosti ter za namen 
sodelovanja. 

 Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 SKRB ZA KAKOVOST 

Ključni strateški cilj v okviru Strategije razvoja fakultete 2018 - 2021 na področju kakovosti je zagotoviti 

učinkovit sistem odločanja, izvajanja razvojne strategije in uresničevanje nujnih sprememb za 

doseganje odličnosti in prepoznavnosti. 

 

Skladno s statutom je za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti fakultete, znanstveno-

raziskovalnega ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti neposredno zadolžen 

dekan, posredno pa UO, ki sprejema odločitve o materialnih, finančnih, poslovnih, organizacijskih in 

personalnih vprašanjih delovanja FSMŠ. 

Za vzpostavitev relevantnega izobraževalnega programa, je znotraj delovanja Fakultete pomembno in 

nujno zagotavljati primeren nivo kakovosti. Sistem kakovosti na Fakulteti določa in vzpostavlja 

Poslovnik kakovosti Nove univerze in fakultete članice. Določa mehanizme za spremljanje in 

zagotavljanje kakovosti, odgovorne organe, postopek samoevalvacije ter natančna navodila glede 

priprave samoevalvacijskega poročila. Slednje mora poleg opisa stanja, analize in ocene delovanja, 

predlogov postopkov in ukrepov za odpravo pomanjkljivosti ter izboljšanje kakovosti dela institucije, 

vsebovati tudi poglavje o sodelovanju z družbenim okoljem. Za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 

so odgovorni vsi zaposleni na fakulteti, študenti, posebej pa dekan, prodekani, senat in njegova 

delovna telesa, upravni odbor in študentski svet.  

FSMŠ ima skladno s poslovnikom kakovosti samoevalvacijsko skupino, ki jo sestavljajo deležniki  

interesnih skupin. Njena naloga sta spremljanje kakovosti in izvedba vsakoletnega postopka 

samoevalvacije, ki se zaključi s pripravo samoevalvacijskega poročila za preteklo študijsko leto. FSMŠ 
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si na področju skrbi za kakovost prizadeva k doseganju standardov kakovosti, ki jih predvidevajo 

NAKVIS ter mednarodnimi standardi ESG (European Standards and Guidelines for Quality Assurance).   

 

Samoevalvacijsko poročilo poleg opisa in kritične analize glavnih vidikov vključuje tudi načine, postopke 

in ukrepe za izboljševanje kakovosti, s pomočjo katerih naj bi odpravili ugotovljene pomanjkljivosti. V 

zaključku samoevalvacije sprejme samoevalvacijska skupina jasno oblikovana priporočila za 

vzdrževanje in nadaljnje izboljševanje kakovosti, ki temeljijo na ugotovljenih prednostih in slabostih.  

 POVZETEK STANJA 

Ključne spremembe in prednosti ter njihov vpliv na kakovost na področju skrbi za kakovost.  

 

Tabela 38: Ključne spremembe in prednosti na področju skrbi za kakovost 

Vsebina sprememb in prednosti Vpliv na kakovost 

Sprejet Poslovnik kakovosti Fakultete za slovenske 

in mednarodne študije. 

− Zagotavljanje kakovosti na ravni univerze 

in članic. 

Sprejeta Strategija Fakultete za slovenske in 

mednarodne študije. 

− Zagotavljanje kakovosti na ravni univerze 

in članic. 

Sprejet Pravilnik o nagrajevanju pedagoškega dela. − Zagotavljanje kakovosti na ravni univerze 

in članic. 

Sprejeta Tehnična navodila za izdelavo zaključnih 

del. 

− Zagotavljanje kakovosti na ravni univerze 

in članic. 

Sprejet noveliran Statut Fakultete za slovenske in 

mednarodne študije. 

− Zagotavljanje kakovosti na ravni univerze 

in članic. 

Sprejet Pravilnik o volitvah v študentski svet 

Fakultete za slovenske in mednarodne študije. 

− Zagotavljanje kakovosti na ravni univerze 

in članic. 

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 

Tabela 39: Slabosti ter predlogi za izboljšanje na področju skrbi za kakovost 

Slabosti Predlogi za izboljšanje 

Fakulteta še ne izvaja anket o zadovoljstvu s 

študijem ter nima povratnih informacij o delovanju 

fakultete s strani študentov.  

− Študente vključiti v procese analize in 

skrbi za kakovost. 

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019 

 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU SPLOŠNE SKRBI ZA KAKOVOST 

Fakulteta se kot članica Nove univerze prizadeva za spremljanje kakovosti na podlagi sprejetih smernic 

ter Poslovnik kakovosti Nove univerze in Etični kodeks Nove univerze. Tudi fakulteta sama v letu 

2018/19 pripravila lastne strateške dokumente za spremljanje kakovosti skladno s temeljnimi 

dokumenti univerze na tem področju.  

 

Tabela 40: Uresničevanja doseganja ciljev Strategije razvoja 2018-2021 v prvem semestru študijskega 
leta 2018/19 na področju skrbi za kakovost 
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STRATEŠKI CILJ 
(DO LETA 2021) 

DOLGOROČNA 
STRATEGIJA 

CILJI V LETU 
2018/2019 

RELIZACIJA 2018/2019 

Uresničitev 
poslanstva in 
vizije. 

Posodabljanje 
kratkoročnih 
ciljev ter 
strategije za 
njihovo 
doseganje. 

Realizirani bodo vsi 

kratkoročni cilji iz za 

uresničitev vizije in 

poslanstva 

fakultete. 

2. Izvajanje 
evalvacije po 
sistemu »Follow 
up.« 

− Sprejeti Poslovnik kakovosti 

Fakultete za slovenske in 

mednarodne študije. 

− Sprejeti Strategijo Fakultete za 

slovenske in mednarodne študije. 

− Sprejeti Pravilnik o nagrajevanju 

pedagoškega dela. 

− Sprejeti Tehnična navodila za 

izdelavo zaključnih del. 

− Sprejeti noveliran Statut Fakultete 

za slovenske in mednarodne 

študije. 

− Sprejeti Pravilnik o volitvah v 
študentski svet Fakultete za 
slovenske in mednarodne študije. 

− Pravilnik o notranji organiziranosti 
in sistemizaciji delovnih mest. 

− Pravilnik o poslovnem času, uradnih 
urah in delovnem času. 

 Vir: Taništvo FSMŠ 
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