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1. SPLOŠNO O FAKULTETI ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE  

 

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (v nadaljevanju: FSMŠ) je samostojni visokošolski zavod, 

ki izvaja univerzitetno izobraževalno, znanstveno, raziskovalno, študijsko in svetovalno dejavnost na 

področju humanističnih in sorodnih interdisciplinarnih znanosti. Fakulteta vsaj za sedaj ostaja edina in 

osrednja visokošolska ustanova v Republiki Sloveniji in v svetu, katere prvo in osrednje znanstveno ter 

pedagoško poslanstvo predstavlja slovenstvo v njegovem kulturnem, narodnem, državnem, etničnem, 

filozofskem, sociološkem in prostorskem pomenu.  

FSMŠ sta leta 2012 ustanovila Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice in Inštitut za 

mednarodno pravo - zavod.  

 

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

mednarodne študije podelil akreditacijo 15.11.2012, z odločbo št. 0141-18/2010/27.  

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. Fakulteta za 
slovenske in mednarodne študije namerava razpisati vpis v program I. stopnje v študijskem letu 
2018/2019. 
 
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije je v postopku pisanja vlog za prvo akreditacijo študijskih 

programov druge (Slovenski študiji II) in tretje stopnje (Slovenski študiji III). Fakulteta želi akreditirati 

še magistrski in doktorski študijski program, da bi lahko vpis na vse tri stopnje razpisala naenkrat. Na 

ta način bi namreč lahko bolj racionalno in poslovno izvedljivo organizirala vpis in izvajanje obeh 

programov glede na kapacitete profesorskega zbora, prostore in finančne zmogljivosti. 

 

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije je od leta 2017 članica Nove Univerze.  

 

Sedež FSMŠ je na Cankarjevem nabrežju 11, v Ljubljani.  

1.1. Vizija, poslanstvo in strategija doseganja ciljev  

 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.  

 

 Poslanstvo 
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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.  

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 sveta. 

 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. 
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Eden izmed dolgoročnih ciljev, ki ga FSMŠ zasleduje na področju izobraževalne dejavnosti je povečati 

število tujih študentov. Skladno s ciljem, si FSMŠ prizadeva svoje delovanje odpreti tudi v mednarodni 

visokošolski prostor. V prihodnjih letih bo število tujih študentov poskušala pridobiti prek 

visokošolskega transnacionalnega izobraževanja (VTI), ki ga bo izvajala s partnerskimi institucijami. 

Poleg tega bo FSMŠ organizirala koristne in zanimive dogodke za tuje študente in si prizadevala, da bo 

zagotovila ustrezne prevode aktov in obrazcev ter študijskega gradiva v angleškem jeziku. 

 

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. 

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.  

1.2. Organiziranost  

Organizacijsko shemo FSMŠ sestavljajo organi fakultete, delovna telesa, tajništvo, računovodstvo ter 

druge organizacijske enote.  

1.2.1. Organi fakultete 

 

Organi FSMŠ so: upravni odbor, dekan, prodekan, akademski zbor, senat, študentski svet. 

 

 

 UPRAVNI ODBOR 
 

Upravni odbor (UO) je organ upravljanja fakultete. Člani UO izmed sebe izvolijo predsednika in 

podpredsednika.  

 

 DEKAN 
 

Dekan je strokovni vodja fakultete in jo predstavlja v strokovnem pogledu. Dekana in prodekana 

imenuje upravni odbor fakultete za mandatno dobo dveh let en mesec pred iztekom njune mandatne 

dobe.  

 

Dekan FSMŠ je prof. dr.  Darko Darovec.  

 

 PRODEKAN 
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Fakulteta ima enega ali več prodekanov, ki pomagajo dekanu pri nalogah, ki jih določi upravni odbor, 

ali samostojno vodi šolo, ki izvaja določen študijski program fakultete. 

 

Trenutno ima fakulteta enega prodekana, prof. dr. Dimitrija Rupla.  

 

 AKADEMSKI ZBOR 
 

Akademski zbor (AZ) sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki 

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

veljavnega pogodbenega razmerja s fakulteto. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki 

študentov, tako da je njihovo število najmanj ena petina članov AZ. Sejo AZ skliče in vodi predsednik, 

ki ga izmed svojih članov izvoli AZ.  

 

V študijskem letu 2016/2017 so bile v postopku habilitacije za imenovanje v naziv docent so: dr. Tina 

Lampe (področje: Zgodovinopisje), dr. Urška Rožac (področje: Jezikoslovje) in Ines Vodopivec 

(področje: Vizualne umetnost in Digitalna humanistika). 

 

Tabela 1: Akademski zbor FSMŠ  

 

Zap. 

št. 

Ime in priimek Naziv 

1 Avbelj Matej izredni profesor 

2 Bajc Gorazd docent 

3 Bobek Vito izredni profesor 

4 Brezigar Sara docent 

5 Černič Jernej Letnar docent 

6 Črnčec Damir Izredni profesor 

7 Darovec Darko redni profesor 

8 Griesser Pečar 

Tamara 
docent 

9 Jambrek Peter redni profesor 

10 Jazbec Milan izredni profesor 
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11 Justinek Gorazd docent 

12 Kos Janko redni profesor 

13 Lovrenc Lipej redni profesor 

14 Maček Anita docent 

15 Mavčič Arne Marjan redni profesor 

16 Novak Mojca izredni profesor 

17 Petrič Ernest redni profesor 

18 Rupel Dimitrij redni profesor 

19 Sovinc Andrej docent 

20 Temeljotov Salaj 

Alenka 
izredni profesor 

21 Tratnik Polona izredni profesor 

22 Žiga Turk redni profesor 

23 Zajc Drago izredni profesor 

24 Žagar Mitja 

  
redni profesor 

25 Žalec Bojan izredni profesor 

 

 

 SENAT 
 

Senat je strokovni organ fakultete in šteje najmanj devet članov. Sestavljajo ga tisti člani akademskega 

zbora fakultete, ki so nosilci ali so-nosilci najmanj enega od pedagoško izvajanih predmetov. Po svoji 

funkciji sta člana senata predstavnik študentskega sveta in dekan. Študenti imajo v senatu najmanj 

petino članov. Člane senata voli Akademski zbor. Mandat članov senata traja dve leti in so po preteku 

mandatne dobe lahko ponovno izvoljeni. Delo senata vodi dekan fakultete, v njegovi odsotnosti 

prodekan, v primeru odsotnosti obeh pa pooblaščeni član senata. Senat fakultete lahko za pomoč pri 

svojem delu imenuje stalne ali občasne komisije in delovna telesa.  
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Akademski zbor FSMŠ je potrdil člane Senata FSMŠ s sklepom AZ št. 1-17 za obdobje dveh let v naslednji 

sestavi:  

 

1. Izr. prof. dr. Matej Avbelj 
2. Prof. dr. Gorazd Bajc  
3. Izr. prof. dr. Damir Črnčec 
4. Prof. dr. Darko Darovec 
5. Doc. dr. Tamara Griesser Pečar 
6. Prof. dr. Peter Jambrek 
7. Prof. dr. Janko Kos 
8. Prof. dr. Lovrenc Lipej  
9. Prof. dr. Ernest Petrič 
10. Prof. dr. Dimitrij Rupel 
11. Prof. dr. Mitja Žagar 
12. Izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj. 

 

1.2.2. 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. 

 

 ŠTUDIJSKA KOMISIJA 
 

Študijska komisija (ŠK) je delovno telo senata. Sestavljajo jo najmanj štiri člani, ki jih imenuje UO. Izmed 

članov, UO imenuje predsednika, za obdobje štirih let. FSMŠ še ni izvolila šlanov študijske komisije. 

 

 HABILITACIJSKA KOMISIJA 
 

Habilitacijska komisija (HK) je delovno telo senata. Sestavlja jo najmanj pet članov, ki jih izvoli senat 

fakultete izmed visokošolskih učiteljev, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat fakultete. Mandat 

članov HK traja dve leti in so po preteku te dobe lahko ponovno imenovani na to funkcijo. Člani HK 

izmed sebe na prvi seji izvolijo predsednika, ki vodi in sklicuje seje komisije.  

 

Senar FSMŠ je potrdil člane Habilitacijske komisije FSMŠ s sklepom AZ št. 1/17 za obdobje dveh let v 

naslednji sestavi:  

 

1. prof. dr. Darko Darovec 

2. prof. dr. Peter Jambrek 

3. prof. dr. Dimitrij Rupel 

4. izr. prof. Matej Avbelj 

5. prof. dr. Andrej Rahten. 
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1.2.3. 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. 

 

1.2.4. Računovodstvo 

 

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 Knifič. 

 

1.2.5. Organizacijske enote  

 

V okviru FSMŠ se oblikujejo organizacijske enote za izvajanje samostojnih študijskih in drugih 

programov fakultete na temeljnih področjih izobraževanja, raziskovanja, svetovanja in založništva.  

 

 KATEDRE  
 

Katedre združujejo in skrbijo za razvoj sorodnih znanstveno-raziskovalnih in pedagoških disciplin, ki jih 

goji fakulteta. FSMŠ trenutno še nima oblikovanih kateder, čeprav je v postopku predlog za oblikovanje 

sledečih katedere:  

 

 Zgodovina 

 Mednarodni odnosi in diplomacija 

 Slovenoslovje (slovenski študiji) 

 Mednarodno pravo 

 Politični sistemi 

 Književnost 

 Vizualne umetnosti 

 Digitalna humanistika. 
 

 KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 

 

Knjižnica  

Knjižnica FSMŠ je od leta 2017 del knjižnično informacijskega sistem Nove univerze (KIS NU), ki je 

urejen kot povezava visokošolskih fakultetnih knjižnic v skupno univerzitetno knjižnico, ki zagotavlja 
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uspešno in racionalno poslovanje ter optimalne pogoje za študij ter znanstveno-raziskovalno delo na 

članicah univerze. Inštitucija ima naziv Univerzitetna knjižnica Nove univerze. Njeni cilji so zbiranje, 

dokumentiranje in zagotavljanje dostopa do znanstvene literature v izobraževalne in raziskovalne 

namene. S svojimi storitvami knjižnica podpira študijski proces in znanstveno delo svojih članov. 

Naloge in storitve knjižnice:  

1. Organizacija knjižnično-informacijske dejavnosti: 

 zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva vsem uporabnikom 
(študentom in zaposlenim na fakulteti), 

 izdelovanje knjižničnih katalogov (baza COBISS3), podatkovnih zbirk in drugih informacijskih 
virov, 

 koordinacija nabave in ponudbe knjižničnega gradiva v okviru univerze, 

 organizacija in usklajevanje medknjižnične izposoje na univerzi, 

 organizacija in koordinacija deponiranja in izločanja gradiva na univerzi, 

 organizacija in koordinacija izdelave bibliografij zaposlenih na članicah univerze, 

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

 priprava in izvedba programov izobraževanja uporabnikov na univerzi, 

 strokovna pomoč v okviru univerze. 
 

2. Gradnja repozitorija zaključnih del univerze in digitalne knjižnice študijskih gradiv članic 
univerze. 
 

3. Organizacija in zagotavljanje dostopa do baz podatkov in spletnih virov uporabnikom 
(študentom in zaposlenim na članicah univerze). 

 

Univerzitetni knjižnični sistem Nove univerze (UKNU) je organiziran skladno z: 

 Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – 

ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16), 

 Zakonom o knjižničarstvu (ZKnj-1, Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15), 

 Strokovnimi standardi in priporočili za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih 

knjižnic (za obdobje 2012−2020), ki jih je pripravil Nacionalni svet RS za knjižnično dejavnost 

(Ljubljana, 14. maj 2012), ter skladno s 

 Pravilnikom o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 

73/03, 70/08 in 80/12). 

 

V UKNU sta zaposleni dve knjižnični delavki. Vodja knjižnice in založbe ima univerzitetno diplomo iz 

oddelka za informacijsko tehnologijo in bibliotekarstvo, Filozofske fakultete v Ljubljani, ter dokončan 

interdisciplinarni podiplomski program filozofije in umetnostne zgodovine z doktoratom znanosti . 

Opravljen ima bibliotekarski izpit, licenco COBISS in je usposobljena za delo v vseh segmentih COBISS3. 

V 10 letih delovne dobe se je udeležila tudi različnih predavanj, delavnic in izobraževanj na teme: 

podatkovnih baz, repozitorijev, digitalnih knjižnic, evropskih projektov ipd. Sedem let je z Narodno in 

univerzitetno knjižnico sodelovala na projektih razvoja slovenskih knjižnic in informacijskih sistemov. 
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Ima znanstveni naziv »znanstveni sodelavec« in pridobljeni strokovni naziv »samostojni bibliotekar«. 

Zaposlena bibliotekarka ima pridobljen magisterij 2. bolonjske stopnje na oddelku za bibliotekarstvo in 

informacijsko tehnologijo, Filozofske fakultete v Ljubljani. Je kandidatka za bibliotekarski izpit in 

pridobitve licenc za katalogizacijo v sistemu COBISS.  

Založba 

FSMŠ v okviru založniške dejavnosti izdaja revijo za človekove pravice Dignitas. Cilj fakultetne založbe 

je okrepiti delovanje založbe z izdajo znanstvenih monografij, učbenikov, e-učbenikov, ki predstavljajo 

obvezno študijsko literaturo pri posameznih predmetih in konferenčne zbornike. Revijo  

Dignitas se bo prenesel na skupno založbo Nove univerze, pri čemer FSMŠ ostane izdajatelj revije.  

V letu 2017 se je imenoval so nov uredniški odbor revije Dignitas v sestavi:  

- prof. dr. Jernej Letnar Černič, odgovorni urednik,  

- dr. Ines Vodopivec, glavna urednica, 

- prof. dr. Peter Jambrek, član uredniškega odbora, 

- prof. dr. Darko Darovec, član uredniškega odbora, 

- prof. dr. Dimitrij Rupel, član uredniškega odbora, 

- prof. dr. Marko Novak, član uredniškega odbora, 

- izr. prof. dr. Damir Črnčec, član uredniškega odbora, 

- izr. prof. dr. Matej Avbelj, član uredniškega odbora. 

 

Uredniška zasnova revije se dopolni s stalno rubriko namenjeno znanstveno-študijskemu področju 

mednarodnih zadev (mednarodni odnosi, mednarodno pravo in diplomacija). 

 

2. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST  

2.1. Razvoj študijskih programov 

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

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

predstavljajo slovenske študije (slovenologija) oz. slovenstvo v njegovem narodnem, državnem, 

sociološkem in prostorskem pomenu.  

S tega vidika je razpis programov 2. in 3. študijske stopnje Slovenski študiji, v katerih so obravnavani 

vsi vidiki slovenoslovja (narodno vprašanje, zgodovina, umetnost, etnologija, književnost itd.), nujen in 

nerazdružljiv del pedagoškega temelja Fakultete, zato od maja 2017 pospešeno delujemo na vlogi za 

akreditacijo teh dveh študijskih programov, ki se bodo pridružili že akreditiranemu študijskemu 

programu 1. stopnje ter tako ustvarili potrebno študijsko vertikalo za razpis študijskih programov v 

študijskem letu 2018/19. 

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

univerzitetnega študija. Osrednje področje znanstvenega interesa fakultete je študij slovenstva. 
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»Slovenstvo« 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 Slovenije torej 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 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. 

Posebnost študija slovenstva, ki ga bodo zagotavljali študijski programi fakultete, pa predstavljata: 

1. Humanistično in interdisciplinarno raziskovanje ter ustrezno pedagoško posredovanje štirih 

temeljnih razsežnosti slovenstva, 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 in migracij. 

Na dodiplomski ravni bodo posredovana študentom specifična znanja o fenomenih slovenstva glede 

na njegove mnogotere mednarodne razsežnosti. Na magistrskem in doktorskem študiju pa je mogoča 

individualna usmeritev študentov glede na specifične zahteve posameznika z izvedbo študija v dveh 

modulih: 

1. Študij notranje strukture in kohezije slovenstva samega – magisterij in doktorat slovenskih 

študij, ter 

2. študij neposrednega ter širšega mednarodnega in meddržavnega okolja slovenstva – magisterij 

in doktorat mednarodnih študij. 

2.1.1. Dodiplomski univerzitetni program I. stopnje “Slovenski študiji” 

 
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, vendar 

študija še ne izvaja.  

2.1.2. Podiplomska univerzitetna programa II. stopnje in III. stopnje “Slovenski študiji”   

 

FSMŠ je v postopku priprave vlog za akreditacijo podiplomskih univerzitetnih programov “Slovenski 

študiji” II. in III. stopnje. Interni rok za vložitev vlog na Nacionalno agencijo Republike Slovenije za 

visoko šolstvo je september 2017. 

Fakulteta bo oblikovala in izvajala študije II. in III. stopnje, kjer bodo študenti interdisciplinarno 

spoznavali in multidisciplinarno nadgrajevali svoje znanje z različnih področij – podsistemov slovenske 
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družbe. 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. Pri tem bo namenjena velika pozornost kompetencam in 

zaposlitvenim možnostim diplomantov.   

Eden izmed poglavitnih ciljev magistrskega programa je diplomante opremiti z aplikativnim znanjem, 

ki jim omogoča razvijati lokalne strategije razvoja slovenskega turizma, ter na ustrezen način 

prezentirati naravo in kulturno dediščino Slovenije. Sodobni trendi na področju predlaganih študijskih 

vsebin, kot so usklajeni v večini evropskih teritorialnih programih in strategij EU, težijo h prepletu in 

uporabnosti humanistike in družboslovja, k sodobnim oblikam prezentacije kulturne dediščine, 

identitete, tradicionalnih izdelkov (tudi kulinarike) itd., za potrebe turizma in splošno izobraževalnih 

vsebin, zlasti na podlagi t.i. kreativnih in kulturnih industrij. Program bo razvijal vsebine in usposabljal 

kadre za razvoj malih in srednjih podjetij na podlagi kreativnih industrij, ki v okviru Fakultete za 

slovenske in mednarodne študije (FSMŠ), temeljijo na poudarku slovenske identitete v stiku z drugimi 

evropskimi (pa tudi svetovnimi).  

Razvoj področja slovenskih študij vpliva na razvoj storitev, na gospodarsko rast države in na odpiranje 

novih delovnih mest, saj je usposabljanje in izobraževanje na tem področju pomemben del procesov 

vseživljenjskega učenja. Vlaganje v izobraževanje in znanje predstavlja eno izmed alternativ za bodoči 

razvoj posameznih držav, predvsem v današnjih poostrenih gospodarskih in finančnih razmerah. 

Predvsem izobraženi posamezniki lahko zagotovijo nova delovna mesta. Diplomanti Fakultete za 

slovenske in mednarodne študije bodo zasedali pomembne položaje tako v gospodarstvu kot tudi na 

področju neprofitnega sektorja. Večja socialna vključenost posameznikov, večja fleksibilnost 

posameznikov na trgu dela ter višji nivo kompetenc pa bodo posledice tega izobraževanja. 

Po zaključenem študiju na Fakulteti bodo diplomanti magistrskega študijskega programa Slovenski 

študiji II usposobljeni za opravljanje specifičnih poklicev na naslednjih, primeroma oziroma neizčrpno 

navedenih poklicev na področju gospodarstva in javne uprave: 

- uslužbenci na področju slovenskega turizma in kulture (muzeji, galerije, arhivi, knjižnice) ter 

splošno izobraževalnih vsebin, zlasti na podlagi t.i. kreativnih in kulturnih industrij, 

- zaposleni na delovnih mestih, kjer se uporablja digitalna tehnologija za namene posredovanja 

informacij o Sloveniji in Slovencih (slovenstvu), 

- kader za razvoj malih in srednjih podjetij, tudi na podlagi kreativnih industrij, 

- delovna mesta za razvoj znanosti in uslužbenci na področju mednarodnih projektov na 

nacionalni in mednarodni ravni, 

- predstavniki gospodarskih podjetij doma in v tujini,  

- kader v upravnih službah,  
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- uslužbenci PR služb v gospodarskih organizacijah ter v državnih organih in javnih institucijah, 

ki komunicirajo s predstavniki iz tujine, 

- kader v strateškem načrtovanju, pa tudi 

- delavci v kulinariki, kmetijstvu, prometu, infrastrukturi ipd. 

 

Prav tako se bodo po zaključenem študiju na Fakulteti diplomanti magistrskega študijskega programa 

Slovenski študiji II lahko zaposlovali kot uslužbenci v državni upravi in v lokalni samoupravi, ki 

spremljajo tujce na obiskih v Sloveniji ali komunicirajo z njimi iz Slovenije v tujino ter na vseh drugih 

delovnih mestih na področju negospodarstva, kjer se zahteva poglobljeno poznavanje vsebin in znanj, 

ki jih diplomanti pridobijo med študijem.  

 

Eden izmed poglavitnih razlogov, ki so botrovali ustanovitvi Fakultete so bile potrebe po poklicih, 

katerih učinkovito izvajanje zahteva pridobitev specializiranih strokovnih znanj s področja slovenskih 

študij. Diplomanti študijskega programa se bodo lahko zaposlili tako v Republiki Sloveniji, kot tudi v 

vseh članicah EU, saj bo uspešno opravljena diploma omogočala neposredno vzajemno priznavanje 

izobrazbe med pogodbenicami v skladu s Konvencijo o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski 

regiji - Lizbonsko konvencijo (Ur.l. RS – Mednarodne pogodbe. Št. 14/99). Prav tako bodo lahko 

zaposlitev poiskali na globalnem trgu, pri čemer bodo aktualna znanja s področja medkulturne 

komunikacije in upravljanja različnosti. 

 

Diplomanti doktorskega študija Slovenski študiji III se bodo lahko zaposlili na vseh delovnih mestih, kjer 

se zahteva univerzitetna izobrazba s posebnim poudarkom na znanju iz področja Fakultete. 

Usposobljeni bodo za opravljanje specifičnih poklicev na naslednjih, primeroma oziroma neizčrpno 

navedenih poklicev na področju gospodarstva: 

 

- raziskovalci in uslužbenci na področju slovenskega turizma in kulture (muzeji, galerije, arhivi, 

knjižnice) ter splošno izobraževalnih vsebin, zlasti na podlagi t.i. kreativnih in kulturnih 

industrij, 

- zaposleni na delovnih mestih, kjer se razvija, analizira in uporablja digitalna tehnologija za 

namene posredovanja informacij o Sloveniji in Slovencih (slovenstvu), 

- kader za razvoj malih in srednjih podjetij, tudi na podlagi kreativnih industrij, 

- delovna mesta za razvoj znanosti in uslužbenci na področju mednarodnih projektov na 

nacionalni in mednarodni ravni, 

- predstavniki gospodarskih podjetij doma in v tujini,  

- kader v upravnih službah,  

- uslužbenci PR služb v gospodarskih organizacijah ter v državnih organih in javnih institucijah, 

ki komunicirajo s predstavniki iz tujine, 

- kader v strateškem načrtovanju, pa tudi delavci v kulinariki, kmetijstvu, prometu, infrastrukturi 

ipd. 

 

Predvideno število vpisnih mest za magistrski študij »Slovenski študiji« II. stopnje je 50 študentov. 

Število sestavljajo razpisana mesta za vpis v prvi letnik in mesta za vpis v drugi letnik po merilih za 

prehode. Všteta so tako mesta za redni, kot za izredni študij.  
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Število vpisanih študentov je možno z zelo omejeno zanesljivostjo predvideti zgolj za prvo leto vpisa – 

ob pogoju vsaj minimalne domače in mednarodne promocije Fakultete in njenih študijskih programov. 

Tako je predvidenih 15 rednih mest in 15 izrednih mest za prvi vpis na Fakulteto. Redna mesta za vpis 

po merilih za prehode bodo omejena z mesti za prvi vpis v letnik, predvidenih pa je 20 izrednih mest 

za neposredni vpis v 2. letnik. 

Prvo vpisno leto je tako glede na število kandidatov za vpis predvidljivo glede na dve stalnici: 

- majhna začetna prepoznavnost Fakultete, ter 
- objektivna potreba po diplomantih njenih profilov.  
 
Število 20 predstavlja predvidena razpisana vpisna mesta na podiplomskem doktorskem študijskem 

programu. Število sestavljajo razpisana mesta za vpis v prvi letnik in mesta za vpis v drugi letnik po 

merilih za prehode. Všteta so tako mesta za redni, kot za izredni študij.  

3. RAZISKOVALNA DEJAVNOST  

 

Po akreditaciji je FSMŠ nemudoma pričela s takojšnjim vzpostavljanjem raziskovalne dejavnosti, 

sprejela raziskovalni in razvojni program dela FSMŠ ter pri ARRS registrirala raziskovalno 

skupino Inštitut za slovenoslovje/Institut of Slovene studies (3270-001). S tem namenom je za krajši 

delovni čas zaposlila dva uveljavljena raziskovalca; dr. Darka Darovca in dr. Polono Tratnik. Poleg tega 

je dejavna tudi pri prijavi projektov na razpise, in sicer: 

- prijava na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2014 – razpis v letu 2013, 

- sklenitev Dogovora o urejanju medsebojnih pravic in obveznosti pri izvajanju skupnega projekta z 

Inštitutom za nacionalna vprašanja – Osamosvojitev Slovenije, 

- sklenitev Dogovora o urejanju medsebojnih pravic in obveznosti pri izvajanju skupnega projekta z 

Inštitutom Nove revije – Osamosvojitev Slovenije, 

- prijava na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne 

dejavnosti v obliki raziskovalnih programov – raziskovalni program Kultura in država, 

- prijava na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti v letu 2013, 

- v letu 2013 prijava raziskovalnega projekta "Kulturno-literarna zgodovina slovenskega prostora v 

času Habsburške monarhije. Prezrta poglavja slovenske preteklosti.« 

- vpis FSMŠ, kot nove izdajateljice revije DIGNITAS v razvid medijev, 

- prijava na javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 

2013, 2014, 2015, 2016 ter 2017 in 2018. 

- prijava kot nosilci in soizvajalci na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti v letu 2015, 

2016 in 2017 v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Inštitutom Nove revije ter Inštitutom IRRIS. 

- načrtovanje prijav na razpise mednarodnih projektov z uveljavljenimi domačimi in tujimi 

ustanovami, zlasti na Interrege Central European in Alpine Space. 

Fakulteta je svoje delovanje zastavila na vrednotah »kakovosti in akademske odličnosti na podlagi 

mednarodno primerljivih standardov na vseh področjih delovanja«, kot poglavitni strateški cilj »Postati 

odlična in prepoznavna humanistična in družboslovna izobraževalna in raziskovalna ustanova v 

Slovenskem in mednarodnem prostoru«, pa je cilj raziskovalnega dela raziskovalne skupine zlasti skrb 

za temeljni in aplikativni razvoj znanstvenih področij slovenoslovja. 
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Program raziskovalne skupine Inštituta za slovenoslovje bo potekal vzporedno in sosledno z 

mednarodnimi razvojnimi in raziskovalnimi programi in projekti, kjer potencialni člani programske 

skupine že sodelujejo. Tako bo v programu prihajalo do redne izmenjave informacij in do skupnega 

raziskovalnega dela na ustreznih projektih. Dolgoročno in v skladu s predlogom Nacionalnega 

programa visokega šolstva 2011 – 2020 (Drzna Slovenija, MVZT, 2011), katerega cilj je 

internacionalizacija visokega šolstva na vseh področjih, se bo fakulteta povezovala tudi s tujimi, 

predvsem evropskimi raziskovalnimi institucijami. V raziskovalno-razvojnem programu smo tudi 

zapisali (2013), da bo Fakulteta »aktivno delovala v smeri vključitve v mednarodni program Marie Curie 

Actions z vsemi njegovimi podprogrami, predvsem pa v Marie Curie Initial Training Networks, ki 

raziskovalcem nudi podporo pri samih raziskovalnih projektih in jim omogoča mednarodno 

sodelovanje v njih. V sodelovanju z evropskimi visokošolskimi zavodi si bo Fakulteta prizadevala k 

vključitvi v Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), ki bo spodbudila 

povezovanje raziskovanja slovenoslovja s sorodnimi raziskavami v drugih evropskih državah (predvsem 

državah s skupno zgodovino in državah, kjer obstaja močna slovenska diaspora) in omogočila vključitev 

raziskovalcev v vseživljenjsko izobraževanje ter njihov profesionalni razvoj.« Vodja raziskovalne 

skupine, prof. dr. Darko Darovec, tako že izpolnjuje zastavljene cilje, saj je uspel pridobiti projekt Marie 

Curie, ki se je začel izvajati z začetkom leta 2015 in odpira široke možnosti mednarodnega povezovanja 

in oblikovanja nacionalnih in mednarodnih projektov. Tak pristop nam bo skladno s strateškimi cilji 

omogočil postopno zaposlovanje matičnih uveljavljenih raziskovalcev, ki bodo sposobni k svojemu delu 

pritegniti tudi uveljavljajoče raziskovalce. 

Na tej točki je potrebno omeniti tudi projekte ustanovitelja katerih rezultati se in se bodo prelivali v 

izobraževalni proces in predlagani študijski program. Tako je Inštitut za človekove pravice, d.o.o. v 

avtorskem sodelovanju s člani akademskega zbora FSMŠ ter z vrsto drugih znanstvenikov in 

strokovnjakov za posamezna področja, izdelal vrsto raziskovalnih, študijskih in metodoloških projektov 

in gradiv za študijske potrebe Fakultete, ki so urejena po vsebinskih področjih in so predstavljena pod 

skupnim naslovom »Enciklopedija slovenskih in mednarodnih študij«. Projekti in gradiva so v sedanji 

obliki namenjena internim študijskim razpravam organov Fakultete, ki združujejo njene profesorje in 

sodelavce ob sodelovanju širše strokovne javnosti. Po kritičnih vsebinskih razpravah bodo te študije, 

projekti, poročila in gradiva – ki predstavljajo izvirne znanstvene in strokovne avtorske stvaritve - 

dopolnjena za nadaljnje raziskovanje ter za prijave v obliki znanstveno-raziskovalnih projektov 

Fakultete v financiranje ustreznim slovenskim in mednarodnim agencijam in fundacijam. Strukturo 

Enciklopedije slovenskih in mednarodnih študij je narekoval temeljni cilj ustanoviteljev FSMŠ, da 

znanstveno prepričljivo napove pedagoško in znanstveno usmeritev Fakultete za slovenske in 

mednarodne študije s poudarki, ki ostajajo v funkciji študija slovenstva. V tem pomenu ostaja 

Enciklopedija živ, odprt in delujoč projekt, ki zagotavlja razvojne usmeritve ter študijske podlage za 

delovanje Fakultete ter za njene programe in projekte. 

 

Razumljivo je, da ostaja sedanji pregled vzpostavljenega znanstvenega, raziskovalnega oziroma 

strokovnega sodelovanja s slovenskimi in tujimi visokošolskimi zavodi, inštituti, drugimi organizacijami, 

podjetji, strokovnimi združenji nepopoln in predstavljajo začetno, nepopolno in razvojno podlago za 

raziskovalno in pedagoško delovanje Fakultete za slovenske in mednarodne študije. Projekti so glede 

na mednarodno usmeritev študija slovenstva predstavljeni v več jezikih znanstvene komunikacije 

(slovenskem, angleškem ter nemškem). 
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4. ŠTUDENTI  

 

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije namerava razpisati vpis v program I. stopnje v študijskem 
letu 2018/2019. 

5. KADROVSKI POGOJI  

5.1. Visokošolski učitelji, sodelavci in raziskovalci  

 

Učitelji število 
Visokošolski učitelji skupaj 

 

Redni profesorji 9 

Izredni profesorji 9 

Docenti 10 

Visokošolski sodelavci skupaj  

Asistenti 1 

Skupaj 29 

 

5.2. Upravno-administrativni in strokovno-tehnični delavci 

Na FSMŠ so trenutno zaposleni dva upravno-administrativna in strokovno-tehnična delavci: tajnik (1), 
računovodja (1). Z vpisom študentov v študijskem letu 2018/2019 FSMŠ načrtuje še zaposlitev 
referenta in pravnika. 

6. PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI  

Fakulteta je bila najprej akreditirana s sedežem v Kranju, vendar je v letu 2017 sedež prenesla v 

Ljubljano, na Cankarjevo nabrežje 11.  

FSMŠ svojo dejavnost izvaja na sedežu v Ljubljani, kjer so 4 predavalnice s skupaj 270 sedeži. V pritličju 

zgradbe je knjižnica, v 1. nadstropju sta dve predavalnici, dekanat, knjigarna in fotokopirnica, arhiv 

knjižnice, referat ter predprostor z oglasno desko, ki je namenjen druženju študentov. V 2. nadstropju 

so sejna soba, Center za mednarodne študije, predavalnica ter dva arhiva in sicer arhiv referata ter 

arhiv knjižnice. V 3. nadstropju sta ena predavalnica ter sejna soba. 

Vse predavalnice ter prostore je fakulteta opremila s pohištvom, obešali, svetili, tablami, z 

računalnikom, projektorjem, projekcijskim platnom ter stenskimi urami. Nabavili smo zunanje ter 

notranje zastave ter dva kompleta mikrofonov. Za namene oglaševanja se je na dislocirani enoti v 

Ljubljani nabavilo stojala za plakate ter transparente. V knjižnici fakultete je študentom dostopen 

računalnik, ki ima dostop do interneta ter omogoča iskanje po bazah, kot je IUS INFO. Prosto dostopen 

brezžični internet je nameščen v vseh prostorih fakultete. 

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

Fakulteta je visokošolski informacijski sistem (VIS), ki je nadgrajen z računovodskim delom, nadgradila 

v angleški jezik. Vse računalnike je fakulteta opremila z antivirusnimi programi ter sistemom za 
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arhiviranje podatkov. Računovodstvo za svoje delo uporablja program VASCO. Fakulteta je sklenila tri 

letno pogodbo o sodelovanju za program za preverjanje plagiatov Ephorus. Fakulteta je podaljšala 

naročniško razmerje na portalu IUS INFO, poleg tega pa je sklenila naročilo na leto licenco UDCMRF 

2011 (dostop do elektronske izdaje tabel UDK). 

7. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 

 

Ker fakulteta nima nobenih sredstev za izvajanje dejavnosti, niti koncesije, je njena dejavnost kot 

inštitucije odvisna od podpore ustanovitelja. Šele z vpisom študentov na dodiplomski in podiplomski 

program, bi fakulteta lahko s šolninami poravnavala stroške administracije, pedagoškega dela in druge 

za delovanje fakultete in izvajanje programa nujne stroške.  Vodstvo fakultete načrtuje promocijske in 

marketinške aktivnosti za pridobivanje finančnih sredstev za izvajanje študija preko donacij in štipendij 

za študente. 

8. SODELOVANJE Z OKOLJEM  

 

Fakulteta že od ustanovitve dalje zagotavlja trende učinkovitega povezovanja med zasebno in javno 

sfero, tako v domačem, ko tudi mednarodnem okolju. Vpetost v okolje je pomemben element 

delovanja fakultete, tako z razvojnega vidika kot z vidika njene vloge v ožjem in širšem okolju.  

V okviru slovenskih visokošolskih zavodov bo FSMŠ vzpostavila mobilnost s fakultetami, ki se v svojem 

študijskem okviru ukvarjajo tudi s slovenoslovjem in mednarodnimi študijami, kot na primer z Evropsko 

pravno fakulteto v okviru predmetov s področja prava ter s Fakulteto za državne in evropske študije 

pri predmetih s področja diplomacije. 

  

FSMŠ je izobraževalna in znanstvena institucija z raziskovalnim profilom, ki je usmerjen v domače in 

širše evropsko okolje. Kot taka si prizadeva za učinkovito vlogo v sodobni t.i. družbi znanja. Fakulteta 

izpolnjuje svoje poslanstvo in izkazuje svojo javno odgovornost z aktivno vključenostjo v slovenski ter 

evropski raziskovalni in visokošolski prostor, s sodelovanjem z različnimi partnerstvi za razvoj, kakor 

tudi s promocijo mednarodnega sodelovanja na področju raziskovanja in izobraževanja.   

Sodelovanje fakultete z okoljem se kaže predvsem v njenem odnosu z drugimi visokošolskimi zavodi, 

podjetji in ostalimi organizaciji v domačem in mednarodnem kontekstu. Medinstitucionalno 

povezovanje se bo najpogosteje kazalo v skupnem sodelovanju na projektih, medsebojnem 

obveščanju, izmenjavi dobrih praks, gradnji nadaljnjih skupnih aktivnosti, reguliranju izobraževalnega 

sistema aktualnim potrebam na trgu dela ter promociji svojih diplomantov. 

8.1. Mednarodno sodelovanje  

8.1.1. Načrt o mednarodnem sodelovanju  

 

Fakulteta načrtuje oblike mednarodnega sodelovanja z univerzitetnimi organizacijami, s katerih bodo 

prihajali sodelujoči mednarodni profesorji ter z drugimi primerljivimi in uglednimi mednarodnimi 

institucijami. S svojimi študijskimi programi se bo vključevala v mednarodno povezovanje s tujimi 

partnerji, s katerimi lahko v relativno kratkem času pride do izmenjave študentov in profesorjev. 
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Pripravlja pa tudi sodelovanje preko bilateralnih pogodb s številnimi evropskimi univerzami pri 

izmenjavi študentov in profesorjev. Na takšen način Fakulteta načrtuje tudi mednarodni oddelek. 

 

Vzpostavitev sodelovanja pri izmenjavah tako doma kot v tujini je v načrtu Fakultete. Prvi zametki 

sodelovanja se že prisotni, saj visokošolski učitelji, zaposleni na Fakulteti, poučujejo tudi na drugih 

visokošolskih zavodih, na Fakulteti pa poučujejo tudi visokošolski učitelji z drugih domačih 

visokošolskih zavodov. Podlaga za navedeno sodelovanje je soglasje matičnega visokošolskega zavoda. 

 

V skladu s smernicami razvoja visokega šolstva v skupnem evropskem visokošolskem prostoru bo ena 

izmed prioritet Fakultete v programe Vseživljenjskega učenja in podpis Erasmus univerzitetne listine, 

ki na eni strani nudi možnost mednarodnega sodelovanja visokošolskega zavoda na vseh ravneh, na 

drugi pa potrjuje pravilnost in kvaliteto delovanja fakultete. Vključevanje v različne programe 

mobilnosti, ki bodo v nadaljevanju natančneje opredeljeni, nudi študentom, profesorjem in ostalim 

kadrom na fakulteti možnost izkušnje s študijem, raziskovanjem ali predavanji na tuji fakulteti, tuji 

študenti in profesorji, ki bi v sklopu izmenjav prihajali na fakulteto, pa le-tej ponujajo možnost za učenje 

in širjenje razumevanja o tujih kulturah in predvsem dobrih praksah, ki so jih razvili na fakultetah izven 

Slovenije. 

 Program Erasmus + 
 

Program Erasmus+ je namenjen vzpodbujanju študija v tujini, izboljševanju kakovosti visokošolskega 

izobraževanja, izpopolnjevanju jezikovnih spretnosti ter razumevanju različnih kultur. Program podpira 

aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega 

učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Po novem 

imajo tudi diplomanti možnost oditi v tujino na Erasmus izmenjavo za namene opravljanja študijske 

prakse, v roku 1 leta od diplomiranja. Študent mora v ta namen tovrstno izmenjavo planirati že v času 

študija.  

V najkrajšem času si bo tudi FSMŠ prizadevala vzpostaviti povezave s tujimi visokošolskimi institucijami, 

katerih programi bi lahko bili zanimivi za študente FSMŠ in katerim bi bili zanimivi tudi precej specifični 

transdisciplinarno usmerjeni študijski programi FSMŠ. Med visokošolske zavode, s katerimi bo 

fakulteta poskušala vzpostaviti sodelovanje, bodo vključeni predvsem zavodi v državah, s katerimi 

Slovenija deli skupno zgodovino in iz tega razloga razvijajo poučevanje in raziskovanje področij, ki se 

dopolnjujejo s področji dela FSMŠ. Pri tem bodo k sodelovanju najprej povabljene institucije iz Avstrije, 

Italije, Madžarske in Nemčije, poleg teh pa ne bodo izpuščene niti institucije v državah, kamor so se 

Slovenci v zgodovini izseljevali in zaradi tega obstaja zanimanje za študij Slovenstva. Na podlagi povezav 

med FSMŠ in omenjenimi institucijami, se bo FSMŠ prijavljala na razpise, ki bodo na voljo tako v okviru 

decentraliziranih, kot v okviru centraliziranih akcij Erasmus+, za katere je zadolžena neposredno Izvršna 

agencija v Bruslju. 

Med decentralizirane akcije Erasmus+, ki jih bo Fakulteta postopoma začela izvajati, je poleg izmenjave 

študentov in profesorjev, treba omeniti tudi izvajanje intenzivnih programov (IP), kakršne so poletne 

šole, daljši seminarji in podobne aktivnosti. 

Na področju, ki ga pokrivajo centralizirane akcije bo Fakulteta poskušala aktivno delovati pri 

oblikovanju akademskih mrež, saj področja, ki jih pokriva študijski program FSMŠ še nimajo in ne 
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morejo imeti obstoječih mrež, saj gre za popolnoma novo študijsko področje, ki se bo v prihodnje 

povezovalo s sorodnimi institucijami v tujini, ki med drugim poučujejo in raziskujejo posamične 

nacionalne/narodne študije, predvsem tiste, ki so povezane s slovenstvom kot takim (slovanske 

študije; zgodovina držav, s katerimi je bila Slovenija v preteklosti povezana in je bila del skupne države; 

pravni razvoj in razvoj demokracije v omenjenih državah; nacionalne študije držav, ki so doživele 

tranzicijo v zadnjih dvajsetih letih in podobno). 

 Vključevanje v Erasmus Mundus II  
 
»Erasmus Mundus je evropski program sodelovanja in izmenjave študentov in profesorjev na področju 

visokega šolstva med evropskimi državami na eni strani in državami ostalega sveta. Namen programa 

je izboljšanje kvalitete evropskega visokošolskega izobraževanja, promoviranje Evropske Unije kot 

centra odličnosti visokošolskega izobraževanja in skozi sodelovanje s tretjimi državami spodbujati 

medkulturni dialog in razvoj visokega šolstva v teh državah.«1 Najnovejši program Erasmus Mundus II 

je v odlično delujočo shemo iz preteklih obdobij vključil tudi doktorske študente, povišal štipendije 

evropskim študentom in začel aktivneje tudi visokošolske zavode iz tretjih držav. 

 

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije si bo prizadevala k vzpostavitvi partnerskih odnosov s 

tujimi fakultetami in v sklopu Erasmus Mundus oblikovala in začela izvajati izmenjave študentov in 

profesorjev. Med tujimi visokošolskimi institucijami, s katerimi bi FSMŠ želela sodelovati, je v prvi vrsti 

zanimiva Cleveland State University in njen College of Liberal Arts and Sciences, katerega del je tudi 

Center za slovenske študije. Fakulteta se bo poskušala povezovati tudi z Institute for Slovenian Studies 

of Victoria Inc. iz Melbourna, s katerim bo mogoče izvajati skupne raziskave in spodbujati sodelovanje 

z avstralskimi univerzami. 

  

V okviru Erasmus Mundus II bo Fakulteta za slovenske in mednarodne študije takoj po vzpostavitvi 

učinkovito delujočih slovenskih študijskih programov in oblikovanju skupnih študijskih programov s 

kvalitetnimi evropskimi visokošolskimi institucijami, k sodelovanju povabila tudi ne-evropske 

visokošolske zavode, ki med svojimi programi nudijo podobne ali komplementarne študije. Predvsem 

z vključevanjem skupnih študijskih programov, ki bodo dopolnjevali program Fakultete za slovenske in 

mednarodne študije, bodo študenti pridobili odlične priložnosti za razširitev obsega znanja, ki bo že 

samo po sebi transdisciplinarno in interdisciplinarno orientirano. Podobne priložnosti se bodo ponujale 

tudi študentom partnerskih fakultet. 

 

 Euraxess – Raziskovalci v gibanju 
 
»EURAXESS - Raziskovalci iniciativa Evropske komisije namenjena spodbujanju mednarodne mobilnosti 

raziskovalcev,  postavitvi transparentnega in enotnega trga za zaposlovanje raziskovalcev, povezovanju 

akademske sfere in industrijskega sektorja in postavitvi skupnega evropskega raziskovalnega prostora.

  

 

Iniciativa EURAXESS deluje na dveh konkretnih področjih v gibanju je: 

                                                           
1 Vir: http://www.cmepius.si/erasmus-mundus.aspx (2.2.2014) 

http://www.cmepius.si/erasmus-mundus.aspx
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 V obliki evropskega portala EURAXESS (www.euraxess.eu) in 40 nacionalnih podporno 
informativnih portalov EURAXESS. EURAXESS portal Slovenija je dostopen na www.euraxess.si.  

 V obliki mreže več kot 200 EURAXESS kontaktnih točk in podpornih služb mobilnim 
raziskovalcem v kmalu 40 državah.«2  

S pomočjo mreže Euraxess bo profesorjem in študentom – raziskovalcem Fakulteta nudila možnosti za 

delo in izpopolnjevanje njihovih raziskav tudi v tujini. 

 CEEPUS - Srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev 
 
V okviru CEEPUS bo Fakulteta najprej ponudila izmenjave študentov in profesorjev, pozneje pa se bodo 

oblikovali tudi skupni študijski programi. Fakulteta bo tako pri programih mobilnosti kandidirala v 

okviru mreže, obenem pa bo študentom in profesorjem nudila podporo in pomoč (svetovanje, 

administracija) pri njihovem kandidiranju za štipendije znotraj teh mrež. 

 

 Slovenski štipendijski sklad EGP in Norveški finančni mehanizem 

Programa podpirata mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja 

in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa 

je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa 

izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Liechtensteina in 

Slovenije. 

  

V okviru programov so upravičene naslednje aktivnosti: 

 Pripravljalni obiski, 

 Projekti mobilnosti v visokem šolstvu, 

 Projekti mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju ter 

usposabljanju, 

 Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu, 

 Projekti med-institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja. 

 
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije se bo prijavljala v vse primerne programe, ki jih oba 

finančna mehanizma nudita tako v okviru individualne mobilnosti (izmenjave študentov, profesorjev 

in osebja) kot v okviru študijskih obiskov in pri izmenjavi strokovnjakov. 

 

FSMŠ bo poskušala vzpostaviti tudi sodelovanje z vsaj dvema ne-evropskima ustanovama, ki med 

svojimi študijskimi programi nudita podoben okvir raziskovanja. V prvi vrsti je zanimiva Cleveland State 

University in njen College of Liberal Arts and Sciences, katerega del je tudi Center za slovenske študije. 

Fakulteta se bo poskušala povezovati tudi z »Institute for Slovenian Studies of Victoria Inc.« iz 

Melbourna, s katerim bo mogoče izvajati skupne raziskave in spodbujati sodelovanje z avstralskimi 

univerzami. Ta in podobna sodelovanja in izmenjave profesorjev bi bilo mogoče izvesti v sklopu 

Erasmus+ programa. 

 

                                                           
2 Vir: http://www.cmepius.si/ceepus.aspx  (2.2.2014) 

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/general/index
http://www.euraxess.si/
http://www.cmepius.si/ceepus.aspx
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FSMŠ načrtuje oblike mednarodnega sodelovanja z univerzitetnimi organizacijami in drugimi 

primerljivimi in uglednimi mednarodnimi institucijami, s katerih bodo prihajali sodelujoči mednarodni 

profesorji. S svojim podiplomskim magistrskim študijskim programom »Slovenski študiji« se bo 

vključevala v mednarodno povezovanje s tujimi partnerji, s katerimi lahko v relativno kratkem času 

pride do izmenjave študentov in profesorjev. FSMŠ ravno tako pripravlja sodelovanje preko bilateralnih 

pogodb s številnimi evropskimi univerzami pri izmenjavi študentov in profesorjev. Na takšen način 

FSMŠ načrtuje tudi mednarodni oddelek. 

 

FSMŠ se bo aktivno vključevala in kreditno povezovala z vsemi sorodnimi univerzitetnimi institucijami 

v evropskem in mednarodnem prostoru, predvsem s fakultetami kot na primer:  

- Italija: Univerza v Udinah, Univerza Ca' Foscari Benetke 

- Avstrija: Universitaet Wien, 

- Anglija: The University of Reading, 

- Norveška: Norwegian University, 

- Škotska: Heriot-Watt University. 

 

Podiplomski magistrski študijski program »Slovenski študiji« se bo vključeval v mednarodne   programe 

izmenjave študentov, kot na primer Erasmus+, na podlagi posebnih programov v okviru bilateralnih 

dogovorov in institucionalnih pogodb. Sodelovanje se bo izvajalo v obliki izmenjave podiplomskih 

študentov in gostujočih profesorjev. Celoten študijski program je zasnovan tako, da omogoča 

vključevanje učiteljev in študentov v evropske mobilitetne programe, tudi preko že navedenih povezav 

z najuglednejšimi univerzitetnimi institucijami s tega področja. 

FSMŠ bo omogočala vpis tujih študentov. Študij bo organiziran: 

 

- za študente, ki jim razumevanje slovenskega jezika ne povzroča večjih težav (zlasti študenti iz 

Hrvaške, Srbije in Črne gore na osnovi pogodb o sodelovanju), in 

- v manjših in posebnih skupinah v angleškem jeziku. 

9. SKRB ZA KAKOVOST  

 

Skrb za kakovost na FSMŠ izvajajo različni organi.  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, ki 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.  
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FSMŠ ima skladno s poslovnikom kakovosti samoevalvacijsko skupino, ki jo sestavljajo predstavniki 

vseh glavnih interesnih skupin, t.j. visokošolskih učiteljev, raziskovalcev,  strokovnega in 

administrativnega osebja in predstavnikov gospodarstva. Njena naloga sta spremljanje kakovosti in 

izvedba vsakoletnega postopka samoevalvacije, ki se zaključi s pripravo samoevalvacijskega poročila za 

preteklo študijsko leto. FSMŠ 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.  

 

EVRO-PF ima vzpostavljen jasen sistem za redno spremljanje in preverjanje uresničevanja priporočenih 

dejavnosti in ugotavljati njihove učinke. Samoevalvacijska skupina se praviloma sestane po zaključku 

prvega semestra, da preveri izvajanje Akcijskega načrta za uresničitev vizije in poslanstva EVRO-PF, s 

poudarkom na uresničevanju kratkoročne strategije. Samoevalvacijska skupina pregleda opravljene 

aktivnosti, za neodpravljene pomanjkljivosti pa pripravi časovni načrt za njihovo odpravo. Z vmesnim 

poročilom seznani UO. 
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10. SKLEP IN PREDLOGI AKTIVNOSTI ZA IZBOLJŠANJE  

 

 
STRATEŠKI CILJI 
(DO LETA 2019) 

 

 
DOLGOROČNA 

STRATEGIJA 

 
KRATKOROČNA STRATEGIJA 

 
ORGANIZIRANOST IN RAZVOJ 

 

Jasna in 

učinkovita 

organizacijska 

shema. 

Prilagoditev 

organizacijske sheme 

fakultete članstvu v Novi 

univerzi (NU).  

Jasna in učinkovita organizacijska shema. 

Spodbujanje aktivnega 

delovanja organizacijskih 

enot in delovnih teles. 

Kakovostna in strokovna zasedba vseh obstoječih 

organov, delovnih teles in organizacijskih enot. 

Krepitev zasedbe 

obstoječih organov, 

delovnih teles in 

organizacijskih enot. 

Sprejem vseh ustreznih ukrepov, ki bodo okrepili 

delovanje fakultete in njenih organov ter delovnih 

teles. 

Sprejem aktov in 

razvoj fakultete. 

Izvajanje strategije 

razvoja Fakultete za 

slovenske in mednarodne 

študije za obdobje 2018-

2021. 

Sprejeta bo nova strategija 2018-2021.  

Sprejem ustreznih aktov, 

ki bodo urejali delovanje 

fakultete. 

Sprejeti bodo novi akti, ki bodo urejali študij in 

organiziranost fakultete. 

 
IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

 

Vzpostavitev 

celovitega 

sistema stalnega 

in 

sistematičnega 

izobraževanja in 

izpopolnjevanja 

znanj s področja 

slovenoslovja. 

 
Kontinuiran in 

kakovosten razvoj 

študijskih programov. 

Prilagoditev klasifikacije št. prog. skladno s 

epistemološko konjukturo in razvojem fakultete ter 

programa. 

Raznolika ponudba 
študijskih programov. 

Izvajanje 1. stopnje št. programa.  
 

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

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

Sprejeti akti za izvedbo prvega letnika prve vpisne 

generacije. 

Izboljšanje 

kakovosti 

študija ter 

Kakovostna izvedba 

študija, prilagojena vsem 

skupinam študentov. 

Skrb za kakovostne študijske vsebine. 

Uvedba e-študija ter ponudba gradiv in posnetkov 

izven študijskih programov fakultete. 
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kakovosti 

študijskih 

programov 

fakultete. 

Prilagoditev načina izvajanja študija potrebam 

študentov (omogočanje študija tudi tistim, ki se 

pedagoškega procesa ne morejo udeležiti osebno. 

Internacionaliza

cija fakultete in 

sodelovanje z 

okoljem. 

Dolgoročna vzpostavitev 

mednarodnega 

sodelovanja 

izobraževalne dejavnosti. 

Pridobitev ECHE listine in vzpostavitev možnosti 

Erasmus+ sporazumov in izmenjav. 

Razvoj kariernega centra. 
Karierni center deluje v okviru fakultete in v 

sodelovanju z NU. 

 
RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

 

Krepitev 

raziskovalne 

dejavnosti 

fakultete. 

Krepiti razvoj 

raziskovalne skupine. 

Vključevanje novih članov v raziskovalno skupino 
FSMŠ. 
 
 
 
 
 

Financiranje 

raziskovalnega dela z 

novimi projekti. 

Prijave lastnih raziskovalnih projektov. 

Spodbujanje 

pedagoškega osebja k 

individualnemu 

raziskovalnemu delu ter k 

obnovi habilitacijskih 

nazivov 

Povečevanje št. izvirnih znanstvenih člankov, izdanih s 
strani članov raziskovalne skupine FSMŠ.  
 
 
 

Okrepitev znanstvene odmevnosti raziskovalne 
skupine.  
 

Udeležbe na domačih in tujih konferencah. 
 

 
KADROVSKI POGOJI 

 

Zagotoviti 

kakovostno 

kadrovsko 

sestavo. 

Kakovostna kadrovska 

sestava pedagoškega 

kadra. 

Uspešne izvolitve v habilitacijske nazive.  
 
 

Zaposlitev novih raziskovalcev. 
 

Kakovostna kadrovska 

sestava upravno-

administrativnega in 

strokovno-tehničnega 

osebja. 

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

Zadovoljstvo in delovna 

zavzetost zaposlenih. 

Vzpostavitev sistema zagotavljanja zadovoljstva in 
delovne zavzetosti zaposlenih z dejavnostmi, kot so: 
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-razvijanje profesionalnih in etičnih praks,  
-spodbujanje akademskih vrednot,  
-vodenje aktivne politike zaposlovanja in 
napredovanja,  
-zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev in socialne 
varnosti zaposlenih,  
-razvijanje trajnostno in družbeno odgovorne 
organizacijske kulture fakultete preko primerne 
organizacijske klime,  
-sprotno in konsistentno reševanje odprtih vprašanj, 
problemov in konfliktov. 
 

 
PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI 

 

Ustrezni 

prostorski in 

materialni 

pogoji. 

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. 

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%. 

Povečanje založniške 

dejavnosti fakultete. 

Izdan bo vsaj en učbenik oziroma izvod drugega 
študijskega gradiva ter zbornik prispevkov iz 
konferenc. 
 
 

Izvedena bo prijava na razpis za sofinanciranje 
znanstvenih monografij. 

 
FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 

 

Zagotoviti 

ustrezne vire 

financiranja 

dejavnosti. 

Zagotavljanje zunanjih 

virov financiranja, 

predvsem preko 

dobljenih javnih in drugih 

razpisov ter tržne 

dejavnosti fakultete. 

Izvedena prijava na vsaj šest razpisov. 
 

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

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

Sodelovanje z drugimi članicami NU pri organizaciji 
dogodkov na univerzi. 

 
SODELOVANJE Z OKOLJEM 
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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. 
 

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. Podpisanih bo vsaj 10 

novih sporazumov, pisem o nameri oz. drugih 

dokumentov, ki bodo izkazovale dosežen cilj.  

 

Fakulteta bo v domačem in mednarodnem okolju 

prepoznavna.  

 

Fakulteta bo začela gojiti pester nabor raznih 
obštudijskih aktivnosti, preko katerih se bo še 
dodatno povezala s sorodnimi pedagoškimi,  
raziskovalnimi ter drugimi institucijami doma in v 
tujini ter potencialnimi delodajalci. 

Ustrezna promocija Promocija fakultete v domačem in mednarodnem 
okolju. 

 
SKRB ZA KAKOVOST 

 

Uresničitev 

poslanstva in 

vizije. 

Posodabljanje 

kratkoročnih ciljev ter 

strategije za njihovo 

doseganje. 

Realizirani bodo vsi kratkoročni cilji iz za uresničitev 

vizije in poslanstva fakultete. 

 

Izvajanje evalvacije po sistemu »Follow up.« 

Vir: Tajništvo Fakultete, 2018. 


