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Strategijo razvoja Fakultete za slovenske in mednarodne študije 2018 – 2021 in Tabelo kazalnikov za doseganje strateških ciljev je upravni odbor 
sprejel na 28. seji dne 11. 10. 2018. 
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Tabela kazalnikov za doseganje stateških ciljev v obdobju 2018-2021 

 

Cilj št. 1: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŠTUDIJA TER KAKOVOSTI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV FAKULTETE 

Ukrepi (naloge) za uresničitev 
strateškega cilja 

Ime kazalnika Izhodiščna vrednost kazalnika 
(leto in vrednost) 

Končna vrednost kazalnika v 2021 

Razvoj študijskih programov 
fakultete 

Posodobitev študijskih 
programov 

Dodiplomski študijski program 
Slovenski študiji je bil posodobljen 
pred začetkom študijskega leta 
2018/19.  

Posodabljanje študijskih programov na 
podlagi vsakoletne evalvacije in poročila o 
samoevalvaciji. 

Razvoj novih študijskih 
programov 

V letu 2017 imenovana delovna 
skupina za akreditacijo študijskih 
programov Slovenski študiji II in III. 
stopnje. 

Akreditirana študijska programa Slovenski 
študiji II in III stopnje.  

Vpisani študenti na vse 3 stopnje študija.  

Vključitev domačih 
strokovnjakov na področju v 
študijski proces 

Število sodelujočih domačih 
strokovnjakov na področju 

Do študijskega leta 2018/19 
strokovnjaki s posameznih področij 
slovenoslovja niso sodelovali.  

Povečanje števila sodelujočih domačih 
strokovnjakov na področju. 

Razvoj novih učnih metod za 
posredovanje znanja 

Vzpostavitev  e-študija in 
kombinirane oblike študija  

Do študijskega leta 2018/19 študij 
in različne oblike le-tega še niso 
vzpostavljene. 

Različne oblike študija se izvajajo za redne 
in izredne študente dodiplomskega in 
podiplomskega programa. 

Vključitev v sistem e-študija na 
ravni univerze. 

Do študijskega leta 2018/19 e-študij 
še ni vzpostavljen.  

Razširjena ponudba e-vsebin s posnetki in 
gradivom, ki niso vezani izključno na 
fakultetne predmete. 

Zagotavljanje primernih in 
lahko dostopnih štud. virov 

Dostop do podatkovnih baz in 
fizičnega gradiva 

Do študijskega leta 2018/19 nima 
nabavljenih podatkovnih baz 

Oddaljen dostop do primernih študijskih 
virov za vse študente FSMŠ.  
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Sistem tutorstva Sistem tutorstva do študijskega leta 
2018/19 ni potekal.  

Sprejeti pravilnik o tutorstvu.  

Izvajanje tutorstva pri najmanj dveh 
študijskih predmetih. 

 

Vzpostavitev sodelovanja s 
Kariernim centrom NU 

 

 

Karierni center NU 

 

Fakulteta ne sodeluje s kariernim 
centrom NU in nima ustanovljenega 
lastnega Kariernega centra.  

Karierni center NU bo med študenti in 
predavatelji ter v širši družbi prepoznaven. 

Prijava na nov razpis za sofinanciranje 
aktivnosti Kariernih centrov NU. 

1.  
2.  

 
 
 
 
 

3. Spremljanje kakovosti  

Zbiranje in analiza ključnih 
informacij o študijskih 
programih in študentih 

Do študijskega leta 2018/19 študij 
še ne poteka in se podatki še ne 
zbirajo. 

Analiza ključnih informacij o študijskih 
programih in študentih za obdobje 2018-
2021. 

Samoevalvacija vseh segmentov delovanja 
fakultete na letni ravni.  

Spremljanje kakovosti v skladu 
s poslovnikom kakovosti 

Kakovost dela na fakulteti se 
spremlja le na področju raziskav in 
obdobno. 

Sprejeti nov poslovnik kakovosti.  

Utečeni postopki delovanja skladno s 
poslovnikom kakovosti.  

Participacija študentov   Do študijskega leta 2018/19 študij 
ne poteka in študenti niso vključeni 
v spremljanje kakovosti. 

Študentski svet še ni konstituiran.  

 

Konstituiran Študentski svet FSMŠ. 

Aktivno sodelovanje s ŠS FSMŠ in 
pridobivanje povratnih informacije o 
zadovoljstvu študentov s študijem na 
FSMŠ.  

 

Cilj št. 2: INTERNACIONALIZACIJA FAKULTETE IN SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Ukrepi (naloge) za uresničitev Ime kazalnika Izhodiščna vrednost kazalnika Končna vrednost kazalnika v 2021 
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strateškega cilja (leto in vrednost) 

Spodbujanje mednarodne 
mobilnosti v okviru programa 
Erasmus+ 

Število podpisanih 
medinstitucionalnih 
sporazumov. 

Do študijskega leta 2018/19  ni bilo 
podpisanih sporazumov. 

Sodelovanje v Erasmus programih 
univerze. 

Podpisanih bo vsaj 15 novih sporazumov, 
pisem o nameri oz. drugih dokumentov, ki 
bodo izkazovale dosežen cilj. 

Število študentov, ki odhajajo 
na mobilnost. 

Do študijskega leta 2018/19 
študentje niso odšli na mobilnost. 

Izvedene bodo vsaj 3 mobilnosti študentov 
za namene študija in prakse.  

Število visokošolskih učiteljev, 
ki odhajajo na mobilnost. 

Do študijskega leta 2018/19 učitelji 
še niso odšli na mobilnost. 

Povečanje št. visokošolskih učiteljev, ki 
odhajajo na mobilnost za 3 %. 

Organizacija mobilnosti za 
strokovne sodelavce fakultete. 

Do študijskega leta 2018/19 
strokovni sodelavci fakultete niso 
odšli na mobilnost.  

Organizacija mobilnosti strokovnih 
sodelavcev.  

Nadgradnja spletne strani za 
tuje študente. 

Do študijskega leta 2018/19 spletna 
stran še ni bila prevedena v angleški 
jezik.   

Stalno nadgrajevanje spletne strani z 
informacijami, ki se nanašajo na 
mednarodno mobilnost. 

Vključevanje tujih 
strokovnjakov v študijske 
procese fakultete 

Število gostujočih tujih 
strokovnjakov, ki bodo 
sodelovali pri izvedbi 
posameznih predmetov. 

Do študijskega leta 2018/19 še ni 
bilo gostujočih tujih strokovnjakov.  

Povečanje št. gostujočih tujih 
strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri 
izvedbi posameznih predmetov. 

Izvedba spomladanskih šol, 
okroglih miz in akademskih 
forumov, na katerih bodo 
sodelovali tuji gostje. 

V študijskem letu 2018/19 tuji 
strokovnjaki niso sodelovali na 
dogodkih fakultete.  

Povečanje št. tujih strokovnjakov, ki bodo 
sodelovali pri spomladanskih šolah, 
okroglih mizah in akademskih forumih, za 
30%. 

Sodelovanje v mednarodnem 
projektu oz. raziskavi 

V študijskem letu 2018/19 je bil 
prijavljen 1 mednarodni projekt. 

Vsaj en (1) mednarodni projekt oz. 
mednarodna raziskava na leto.  

Krepitev mednarodnega 
znanstvenoraziskovalnega in 

Organizacija mednarodnih Do študijskega leta 2017/2018 še ni 
bila organizirana nobena 

Organizacija vsaj ene (1) mednarodne 
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razvojnega sodelovanja konferenc in dogodkov. mednarodna konferenca.  konference letno.  

Delež objav v tuji literaturi ali v 
soavtorstvu s tujimi državljani. 

Do študijskega leta 2017/2018 je bil 
delež enak 0 %. 

Delež objav v tuji literaturi ali v soavtorstvu 
s tujimi državljani se bo povečal za 10 %.  

Sodelovanje na dogodkih v 
tujini. 

Do študijskega leta 2017/2018 je bil 
procent enak 0 %. 

Delež sodelovanja na dogodkih v tujini se 
bo povečal za 10 %. 

Učinkovito sodelovanje z 
delodajalci pri opravljanju 
študentske prakse 

Nudenje pomoči študentom 
pri sklepanju dogovorov o 
opravljanju študentske prakse 

Do študijskega leta 2017/2018 je bil 
delež enak 0 % 

Vsakoletna uspešna organizacija 
študentskih praks za študente fakultete. 

Podpisanih bo vsaj 15 novih sporazumov, 
pisem o nameri oz. drugih dokumentov, ki 
bodo izkazovale dosežen cilj. 

Organizacija strokovnih 
dogodkov namenjenih širši 
javnosti 

Organizacija dogodkov  Do študijskega leta 2018/19 fakulteta 
ni organizirala dogodokov.  

Fakulteta bo organizirala vsej 3 dogodke 
letno.  

Razprava z delodajalci o 
načrtovanih spremembah in 
izvedbi študijskih programov 
fakultete 

Organizacija delovnega 
sestanka med predstavniki 
fakultete in delodajalci na 
temo izvajanja študijskih 
programov 

Neformalni pogovori s predstavniki 
delodajalcev pred akreditacijo novih 
študijskih programov  ter pred 
pripravo nove štiriletne strategije 
fakultete. 

Organizacija delovnega sestanka med 
predstavniki fakultete in delodajalci pred 
pripravo nove strategije fakultete. 

 

 

 

Cilj št. 3: KREPITEV RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI FAKULTETE 

Ukrepi (naloge) za uresničitev 
strateškega cilja 

Ime kazalnika Izhodiščna vrednost kazalnika 
(leto in vrednost) 

Končna vrednost kazalnika v 2021 

Vključevanje novih članov v Člani raziskovalne skupine V letu 2018 je raziskovalna skupina Vključitev enega (1) novega člana 
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raziskovalno skupino FSMŠ FSMŠ FSMŠ štela dva člana (dr. Darovec, 
dr. Tratnik) 

raziskovalne skupine na vsaki dve (2) leti. 

Uspešna prijava lastnega raziskovalnega 
projekta. 

Prijava lastnih raziskovalnih 
projektov ter javnih razpisov 

Lastni raziskovalni projekti ter 
javni razpisi  

Fakulteta še ni uspešno prijavila 
lastnega raziskovalnega projekta v 
obdobju zadnjih petih let.  

Zagotovljena dodatna sredstva za 
raziskovalno delo, konference in delo na 
projektih preko prijave razpisov za 
sofinanciranje raziskovalne dejavnosti. 

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

Izdani izvirni znanstveni članki Do študijskega leta 2017/2018 je bil 
delež enak 0 %. 

Povečanje št. izdanih izvirnih znanstvenih 
člankov za 10% na leto. 

Spodbujanje podiplomskih 
študentov k vključevanju v 
raziskovalne projekte 

Vključenost najboljših 
študentov v raziskovalne 
projekte  

Do študijskega leta 2017/2018 
študentje še niso bili vključeni v 
raziskovalne projekte.  

Študentje bodo vključeni v vsaj en (1) 
raziskovalni projekt.  

Okrepitev znanstvene 
odmevnosti raziskovalne 
skupine 

Citiranost članov raziskovalne 
skupine FSMŠ. 

Raziskovalna skupina FSMŠ v 
obdobju zadnjih petih let dosega ca. 
20 čistih citatov. 

Povečanje št. citatov raziskovalne skupine 
FSMŠ za 10%.  

Ustanovitev raziskovalnih 
inštitutov in centrov. 

Raziskovalni inštituti in cetri  Fakulteta ima ustanovljen Inštitut 
za slovenoslovje. 

Fakulteta bo imela aktiven, priznan in 
mednarodno odmeven inštitut. 

Udeležba na domačih in tujih 
konferencah 

Udeležba na domačih in tujih 
konferencah 

Do študijskega leta 2017/2018 je bil 
delež enak 0 %. 

Zaposleni se aktivno udeležujejo domačih 
in tujih konferenc. 

 

Cilj št. 4: SPODBUJANJE VSESTRANSKEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH 

Ukrepi (naloge) za uresničitev 
strateškega cilja 

Ime kazalnika Izhodiščna vrednost kazalnika 
(leto in vrednost) 

Končna vrednost kazalnika v 2021 

Spodbujanje zaposlenih k Izobraževanje na temo Zakona Strokovne sodelavke nimajo opravljenega Vse strokovne sodelavke fakultete 
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nadaljnjemu izobraževanju o splošnem upravnem 
postopku ter opravljanje izpita 
ZUP II. stopnje 

izpita ZUP II. stopnje.  imajo opravljen izpit ZUP II. stopnje. 

Sodelovanje zaposlenih na 
seminarjih za izboljšanje 
retoričnih sposobnosti, 
komunikacije s strankami, 
organizacije delovnega 
procesa in drugih podobnih 
seminarjih 

Zaposleni se v letu 2017 seminarjev ne 
udeležujejo. Število seminarjev ni jasno 
določeno. 

Priprava pravilnika o izobraževanju 
zaposlenih.  

Udeležba zaposlenih na seminarjih za 
izboljšanje retoričnih sposobnosti, 
komunikacije s strankami, organizacije 
delovnega procesa in drugih, najmanj 
enkrat na vsaki dve leti. 

Spodbujanje formalnega 
izobraževanja zaposlenih 
(študijski dopust, idr. ) 

Fakulteta zaposlene spodbuja pri 
nadaljevanju formalnega izobraževanja. 

Fakulteta zaposlene spodbuja pri 
nadaljevanju formalnega 
izobraževanja. 

Spodbujanje zaposlenih k 
napredovanju pri imenovanju 
v naziv visokošolskih učiteljev 

Natančno določena merila za 
napredovanje visokošolskih 
učiteljev v višje nazive 

Leta 2018 so sprejeta nova Merila za 
volitve v nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev ter sodelavcev na 
NU. 

Ustaljeno tečejo postopki za volitve v 
naziv, skladno z novimi Merili NU. 

Napredovanje visokošolskih 
učiteljev pri imenovanju v 
naziv 

V študijskem letu 2017/2018 so v naziv 
docent napredovale tri (3) doktorice 
znanosti.  

 

V višji naziv bo napredovalo vsaj 10% 
visokošolskih učiteljev FSMŠ. 

 

Povečanje števila sodelujočih 
asistentov. 

Do študijskega leta 2017/2018 je bil delež 
enak 0 % 

Na dodiplomskem študijskem 
programu bodo sodelovali vsaj trije 
asistenti.   

Zaposlovanje novih upravno-
administrativnih delavcev. 

Upravno-administrativni 
delavci  

V letu 2017/2018 imamo zaposleno eno (1) 
upravno-administrativno delavko.  

Zadostno število upravno- 
administrativnih delavcev, ki bodo 
ustrezno izobraženi. 
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Kakovostna kadrovska sestava tako 
upravno-administrativnega in 
strokovno-tehničnega osebja. 

 

Cilj št. 6: PROMOCIJA FAKULTETE IN POVEČANJE ŠTEVILA VPISANIH 

Ukrepi (naloge) za uresničitev 
strateškega cilja 

Ime kazalnika Izhodiščna vrednost kazalnika 
(leto in vrednost) 

Končna vrednost kazalnika v 2021 

Obveščanje javnosti o 
dejavnosti fakultete ter o 
študijskih programih 

Objave v različnih medijih – 
časopis, radio, e-objave 

V letu 2018 je fakulteta obveščala 
javnost o svojih dejavnostih preko 
večjih medijev: radia, časopisov in 
interneta. 

Sprotno obveščanje javnosti o dejavnosti ter 
študijskih programih in izmenjavah fakultete 
v vseh večjih medijih. 

Organizacija informativnih dni  
Informativni dan za 
dodiplomski študij in 
podiplomski študij 

Organizacija informativnih dni na 
sedežu fakultete, in sicer v mesecu 
februarju za dodiplomski študij. 

Vsakoletna uspešna organizacija 
informativnih dni in posledična 
informiranost bodočih študentov. 

Udeležba na sejmih v Sloveniji 
Udeležba na sejmih v Sloveniji Leta 2018 se je fakulteta udeležila 

enega sejma v Sloveniji.   
Stalna prisotnost na sejmih (Informativa, 
Študentska arena, Karierni sejem v Ljubljani 
in Velenju, Knjižni sejem v Mariboru). 

Promocija v ciljni regiji – ? 

Udeležba na visokošolskih 
sejmih  

Do študijskega leta 2018/19 se 
fakulteta ni udeleževala sejmov.  

Udeležba na visokošolskih sejmih v vseh 
državah, kjer živijo Slovenci v zamejstvu.  

Oglaševanje fakultete v tujih 
medijih 

V letu 2017 se fakulteta v tujih 
medijih ne oglašuje. 

Vzpostavljeno oglaševanje.  

 

Povečanje števila vpisanih 

Št. prvič vpisanih na 
dodiplomskem programu 
Slovenski študiji  

Do študijskega leta 2017/2018 ni 
bilo vpisanih študentov.  

10 vpisanih študentov v prvi letnik vsakega 
študijskega programa.  
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 Povečanje števila tujih 
študentov.  

Fakulteta je prvič razpisala vpis v 
prvi letnik s študijskim letom 
2018/2019.  

Akreditacija novih pogodb za visokošolsko 
transnacionalno izobraževanje. 

Organizirati koristne in zanimive dogodke za 
tuje študente (konference, okrogle mize, 
idr.) 

Ponudba magistrskega programa v 
angleškem jeziku. 

Povečan obseg prevedenega gradiva, 
pravilnikov in obrazcev v tuj jezik ter 
posodobitev že obstoječih. 

 

Cilj št. 7: DOSEGANJE RAZNOVRSTNIH VIROV FINANCIRANJA 

Ukrepi (naloge) za uresničitev 
strateškega cilja 

Ime kazalnika Izhodiščna vrednost kazalnika 
(leto in vrednost) 

Končna vrednost kazalnika v 2021 

Pridobivanje sredstev iz javnih 
razpisov 

Pridobljeni javni razpisi Do leta 2017/18 fakulteta ni 
pridobila nobenega javnega razpisa. 

Vsakoletna uspešna kandidatura na javnih 
razpisih 

Pridobivanje sredstev iz tržnih 
virov financiranja 

Pridobljena sredstva iz tržnih 
virov financiranja 

Do leta 2017/18 fakulteta ni 
pridobivala sredstev z organizacijo 
seminarjev,  poletnih in jesenskih 
šol.  

Poleg organizacije dogodkov bo fakulteta 
pridobivala sredstva tudi s pripravo 
pravnih mnenj in trženjem prostorov 
fakultete, namenjenim izobraževanju 

 

Cilj št. 8: JASNA IN UČINKOVITA ORGANIZIRANOST FAKULTETE   

Ukrepi (naloge) za uresničitev 
strateškega cilja 

Ime kazalnika Izhodiščna vrednost kazalnika 
(leto in vrednost) 

Končna vrednost kazalnika v 2021 
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Spodbujanje aktivnega 
delovanja organizacijskih enot 
in delovnih teles. 

Krepitev zasedbe obstoječih 
organov, delovnih teles in 
organizacijskih enot. 

  

Jasna in učinkovita 
organizacijska shema. 

Fakulteta do leta 2018 šele 
vzpostavlja organizacijske enote in 
delovna telesa.  

Izvedene organizacijske spremembe – 
jasnejše opredeljene obveznosti, 
spodbujanje njihovih aktivnosti. 

Sprejem ustreznih aktov, ki 
bodo jasno opredeljevali 
obveznosti organov oz. 
delovnih teles ter nadaljevanje 
z organizacijo sestankov. 

 Sprejem aktov  Do študijskega leta 2018/19 so bili 
sprejeti številni novi akti (Akt o 
ustanoviti FSMŠ, Cenik FSMŠ, 
Pravilnik FSMŠ, Statut FSMŠ).  

Sprejeti in objavljeni bodo vsi ustrezni akti.  
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Cilj št. 9: ZAGOTAVLJANJE KVALITETNIH PROSTORSKHI IN MATERIALNIH POGOJI   

Ukrepi (naloge) za uresničitev 
strateškega cilja 

Ime kazalnika Izhodiščna vrednost kazalnika 
(leto in vrednost) 

Končna vrednost kazalnika v 2021 

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

  

Primernost prostorov  

V letu 2018 je fakultete prenesla 
svoj sedež na novo lokacijo.  

Do študijskega leta 2018/19 bodo 
fakultetni prostori prenovljeni.   

Oprema (tako pohištvo, kot strojna in 
programska oprema) bo posodobljeni, 
skladno z zahtevami in standardi. 
 

Razvoj Univerzitetne knjižnice 
Nove univerze 

Primernost študijskega gradiva Do študijskega leta 2018/2019 je 
fakulteta nabavila osnovno 
temeljno literaturo za predmete 
razpisanega programa, ki je del 
fonda UKNU. 

Stalna in kontinuirana nabava primernih 
študijskih virov. 
Zagotovitev finančnih sredstev za 
dopolnjevanje zbirke UKNU. 
UKNU nudi ustrezne knjižnične, svetovanje 
in informacijske storitve za vse študente. 

Povečanje založniške 
dejavnosti fakultete. 

 

Založniška dejavost  

 

 

Do leta 2018 je fakulteta izdajala 
znanstveno revijo Dignitas 2x letno. 

V letu 2018 je izdala 1 študijsko 
gradivo . 

Izdan bo vsaj en učbenik oziroma izvod 
drugega študijskega gradiva letno. 
 
Izdani bodo zborniki prispevkov iz 
organiziranih mednarodnih konferenc. 
 
Izvedena bo prijava na razpis za 
sofinanciranje znanstvenih monografij. 
 

Izdane bodo 3 številke revije Dignitas 
letno, ki bo izšla v tiskani in e-verziji.  
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