POSLOVNO POROČILO

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije je samostojni visokošolski zavod, ki je bil akreditiran dne,
15.11.2015 z odločbo NAKVIS št. 0141-18/2010/27 in je v postopku akreditacije njenih študijskih
programov.

CILJ FAKULTETE:
Cilj fakultete je postati mednarodno priznana 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.

IZOBRAŽEVANJE:
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije bo izobraževala 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.
Izobraževanje in usposabljanje na področju slovenskih in mednarodnih študij je pomemben del
procesov vseživljenjskega učenja ter vpliva na razvoj storitev, na gospodarsko rast države in na odpiranje
novih delovnih mest. V poostrenih gospodarskih in finančnih razmerah postaja vlaganje v znanje in
izobraževanje ena od alternativ za prihodnji razvoj posameznih držav.
Nova delovna mesta lahko zagotovijo predvsem razvijajoči se posamezniki. Naši diplomanti bodo
zasedali pomembne položaje v gospodarstvu in tudi na področju neprofitnega sektorja.
Izobraževanje bo imelo učinke na socialno vključenost posameznikov, razvoj trga dela v smislu večje
fleksibilnosti posameznikov in dvigovanja nivoja kompetenc.
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
narodnem, državnem, sociološkem in prostorskem pomenu.

DEJAVNOSTI:
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.
Pripravlja pa tudi sodelovanje preko bilateralnih pogodb s številnimi evropskimi univerzami pri
izmenjavi študentov in profesorjev. Na takšen način fakulteta načrtuje tudi mednarodni oddelek.

ZALOŽBA:
Fakulteta je od leta 2013 izdajatelj revije DIGNITAS. Več o tem si lahko preberete na naslednji
povezavi: dignitas.si

