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1. SPLOŠNO O FAKULTETI
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
»Slovenski študiji« v študijskem letu 2018/2019, zato se je v letu 2017 aktivno posvečala
promociji fakultete in vzpostavitvi VIS sistema.

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije je od leta 2017 članica Nove Univerze.
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 uspešno in racionalno poslovanje ter optimalne pogoje za študij ter znanstvenoraziskovalno delo na članicah univerze. Inštitucija ima naziv Univerzitetna knjižnica Nove
univerze.

1.1. Vizija, poslanstvo in strategija doseganja ciljev


Vizija

FSMŠ ima jasno oblikovano vizijo in poslanstvo, iz katerh izhaja prizadevanje po širšem
priznanju in kakovosti.

FSMŠ želi postati mednarodno priznana visokošolska institucija na področju slovenskih študij
ter interdisciplinarnem področju humanistike, ki bo preko kakovostno izvedene
izobraževalne dejavnosti, povezovanja teorije s prakso, združevanja pedagoškega in
raziskovalnega dela ter mednarodnega sodelovanja oblikovala diplomante, iskane na
domačem in mednarodnem trgu dela.



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.
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.

2. DEJAVNOSTI
Fakulteta se je v letu 2017 aktivno pripravljala na prvi razpis za vpis v študijski program prve
stopnje “Slovenski študiji” za leto 2018/2019, predvsem v obliki promocije fakultete in
vzpostavitve VIS sistema.

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 je načrtovala oblike mednarodnega sodelovanja z univerzitetnimi organizacijami, s
katerih bodo prihajali sodelujoči mednarodni profesorji ter z drugimi primerljivimi in
uglednimi mednarodnimi institucijami. Fakulteta je v postopku priprave sodelovanja preko
bilateralnih pogodb s številnimi evropskimi univerzami pri izmenjavi študentov in
profesorjev. Na takšen način fakulteta načrtuje tudi mednarodni oddelek.

FSMŠ je delavna pri prijavi projektov na razpise, in sicer:
-

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 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.

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).

