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Samoevalvacijska skupina oziroma komisija za kakovost Fakultete za slovenske in mednarodne
študije (FSMŠ) je Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2018/19 pripravila na podlagi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Poslovnika kakovosti Fakultete za slovenske in mednarodne študije Nove univerze,
sprejetega dne 17. 4. 2019 na upravnem odboru FSMŠ NU;
Strategije Fakultete za slovenske in mednarodne študije Nove univerze in Tabele kazalnikov
za doseganje strateških ciljev, sprejetih dne 11. 10. 2018 na upravnem odboru FSMŠ NU;
Letnega poročila za leto 2018/2019;
Samoevalvacijskega poročila za leto 2017/18;
Rezultatov študentske ankete o kakovosti študija FSMŠ izvedene avgusta 2019;
Poročila o stanju knjižnice;
Podatkov iz evidenc, ki jih FSMŠ NU vodi skladno z ZviS;
Sklepov organov in delovnih teles, sprejetih v študijskem letu 2018/19.
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1

UVOD

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze (v nadaljevanju: FSMŠ oziroma
fakulteta) je samostojni visokošolski zavod, ki izvaja univerzitetno izobraževalno, znanstveno,
raziskovalno in študijsko dejavnost na interdisciplinarnem področju humanističnih, družboslovnih
in naravoslovnih znanosti. Fakulteta je edina in osrednja visokošolska ustanova v Republiki Sloveniji
in v svetu, katere prvo in osrednje znanstveno ter pedagoško poslanstvo predstavlja slovenoslovje,
ki ga utemeljujejo zgodovinska, kulturna, jezikoslovna, filozofska, narodna, ustavodajna,
geopolitična, etnična, sociološka, dediščinska, naravovarstvena in prostorska izhodišča.
Fakulteto je leta 2012 ustanovil Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice, d.o.o.. Svet
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je Fakulteti za slovenske in
mednarodne študije podelil akreditacijo 15. 11. 2012. Program Slovenski študiji prve stopnje (UN)
je bil prvič akreditiran 19. 11. 2015. Fakulteta je v študijskem letu 2017/2018 vpisala prvo
generacijo študentov dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Slovenski študiji.
Z dnem 23. 9. 2019 je fakulteta prejela odločbo Nakvis št. 6033-1/2019/5, s katero je Svet
Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu podelil akreditacijo študijskemu programu
Slovenski študiji druge in tretje stopnje za nedoločen čas.
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije je spremenila prvotno akreditiran sedež in lokacijo
izvajanja študijskega programa. Sedež fakultete je spremenila iz naslova Predoslje 39, Kranj na
naslov Cankarjevo nabrežje 11, Ljubljana.1 Fakulteta je dne 29. 10. 2018 obvestila Nakvis o
spremembi že akreditiranega sedeža. Fakulteta je vhod v stavbo premaknila iz naslova Cankarjevo
nabrežje 11, Ljubljana na naslov Mestni trg 23, Ljubljana.2
Nakvis je z odločbo št. 6033-19/2014/25, dne 21. februarja 2019, akreditiral spremembo
visokošolskega zavoda Nove univerze, in sicer spremembo lokacije izvajanja univerzitetnega
študijskega programa Slovenski študiji. Lokacija izvajanja na Šuceva 6, Kranj in sedež fakultete sta
se zamenjala za Mestni trg 23, Ljubljana.
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije Nove univerze je od 13. junija 2017 članica Nove
univerze.
1.1

SPLOŠNO O FAKULTETI ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE

FSMŠ ima jasno oblikovano poslanstvo in vizijo, iz katerih izhaja prizadevanje za kakovost v
slovenskem visokošolskem prostoru, ki gradi na sodobnih interdisciplinarnih znanstveno1

Sprememba je bila sprejeta na 12. korespondenčni seji upravnega odbora FSMŠ, dne 22. 2. 2018; na 6.
korespondenčni seji senata FSMŠ, dne 23. 2. 2018 in na 6. korespondenčni seji senata Nove univerze, dne 7. 3.
2018. Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je bil o spremembi obveščen z
dopisom dne 8. 3. 2018. Sprememba se je prvotno glasila na naslov Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana.
2 Gre za isto stavbo, le da je vhod z druge strani, na naslovu Mestni trg 23, 1000 Ljubljana.
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raziskovanih temeljih za uveljavitev in prepoznavnost slovenstva kot generičnega pojma v celovitem
pomenu slovenskega ozemlja, habitata, naravnega okolja, prebivalstva, etnije, ljudstva, naroda,
zgodovine, gospodarstva, infrastrukture, socialnih in javnih služb (kakršne so zdravstvo in šolstvo),
države (ter njenega ustroja) in državnosti, ustave (ter njene normativne zgradbe) in drugih pravnih
temeljev, jezika, kulture, vere in verstev, civilizacije, identitete ter zgodovinskega in kulturnega
(vrednostnega) izročila. Za njuno uresničitev je bila oblikovana Strategija razvoja FSMŠ 2018-2021
in Tabela kazalnikov za doseganje strateškiih ciljev, sprejeta dne 11. 10. 2018.
1.2

POSLANSTVO

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije bo imela osrednjo vlogo pri oblikovanju slovenske
identitete in bo v ta namen gradila ustrezne konceptualne podlage in podporne instrumente.
Slovenska identiteta se ne more oblikovati samo na osnovi poznavanja in širjenja slovenskega jezika,
temveč na poznavanju celovitega sistema slovenskega narodnega vprašanja, tako v njegovi
zgodovini kot v perspektivi njegovega razvoja. Fakulteta bo oblikovala in izvajala študije, kjer bodo
študenti humanistiko interdisciplinarno spoznavali in multidisciplinarno nadgrajevali svoje znanje z
različnih področij – podsistemov slovenske družbe. Pri tem bo namenjena velika pozornost
kompetencam in zaposlitvenim možnostim diplomantov.
Fakulteta bo predstavljala trdno jedro akademske skupnosti profesorjev, raziskovalcev, študentov
in drugih sodelavcev ter gradila na občutku pripadnosti ustanovi. S svojim raziskovanjem,
izobraževanjem, strokovnim in javnim delovanjem si bo prizadevala za uveljavitev doma in v svetu.
S sodelovanjem z organizacijami iz gospodarstva in storitvenih dejavnosti v javnem in zasebnem
sektorju, z državnimi organi, lokalnimi skupnostmi ter civilno družbo bo pospeševala uporabo svojih
raziskovalnih in izobraževalnih dosežkov ter prispevala k družbenemu razvoju.
1.3

VIZIJA

Vizija fakultete je postati kvalitetna mednarodno uveljavljena izobraževalna in znanstvenoraziskovalna visokošolska institucija na interdisciplinarnem področju slovenoslovja, ki bo
ustvarjalno prispevala h kakovosti humanističnih in interdisciplinarnih študij ter razvoju znanstvenih
disciplin slovenske družbe. Slednje želi fakulteta doseči prek 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.
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1.4

VREDNOTE IN STRATEŠKI CILJI

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

•
•

kakovosti in akademski odličnosti na podlagi mednarodno primerljivih standardov na vseh
področjih delovanja,
avtonomiji in neodvisnosti v odnosu do države, političnih strank, korporacij in verskih skupnosti,
akademski svobodi sodelavcev in študentov, posebej ustvarjalni svobodi ter razvijanju
civilizacijskih pridobitev humanizma in človekovih pravic vključujoč enakost možnosti in
solidarnost,
pripadnosti in odprtosti s sooblikovanjem zavesti o skupnih ciljih, pri svojem delu pa je odprta
v domači in mednarodni akademski ter širši družbeni prostor,
etičnem in odgovornem odnosu do akademske in znanstvene skupnosti.

Spoštovanje zgoraj navedenih vrednot bo Fakulteta v naslednjih letih – v obdobju 2018 – 2021 –
zagotavljala v skladu z naslednjimi strateškimi cilji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nenehno izboljševanje kakovosti študija in kakovosti študijskih programov fakultete;
Internacionalizacija fakultete;
Krepitev raziskovalne dejavnosti fakultete;
Spodbujanje vsestranskega razvoja zaposlenih;
Sodelovanje z okoljem;
Promocija fakultete in povečanje števila vpisanih;
Doseganje raznovrstnih virov financiranja;
Jasna in učinkovita organiziranost fakultete;
Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in materialnih pogojev.
DOLGOROČNI CILJI IN STRATEGIJA NJIHOVEGA DOSEGANJA

Cilj fakultete je postati mednarodno uveljavljena visokošolska institucija na področju slovenskih in
mednarodnih študijev, ki bo prek kvalitetno izvedene izobraževalne dejavnosti, povezovanja teorije
s prakso, združevanja pedagoškega in raziskovalnega dela ter mednarodnega sodelovanja
oblikovala diplomante, iskane na trgu dela. Poleg tega želi fakulteta postati zanesljiv partner tako
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domačega gospodarskega in negospodarskega sektorja kot tudi profitnih in neprofitnih institucij iz
tujine.
Cilji Fakultete so:
1. Postati odlična in prepoznavna humanistična in interdisciplinarna izobraževalna in raziskovalna
ustanova v slovenskem in mednarodnem prostoru.
2. Vzpostaviti učinkovite oblike sodelovanja in povezovanja s sorodnimi ustanovami po svetu.
3. Postati referenčna ustanova za prenos humanističnih in sorodnih interdisciplinarnih znanj ter
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.
Oblikovanje sistema znanja o slovenski identiteti ne bo omejeno na razvojne študije, temveč bodo
usklajeni poudarki na integrativnih elementih slovenske zgodovine po posameznih družbenih
področjih (gospodarstvo, tehnologija, politika, institucionalni podsistem, družbene dejavnosti in
kultura) in na integralno povezanih obdobjih, s posebnim poudarkom na prelomno obdobje
osamosvajanja slovenske države.
Širjenje znanj o slovenskem družbenem sistemu bo usmerjeno tudi na slovensko diasporo in tuje
študente slovenskega jezika, katerih spoznavanje slovenskega jezika in kulture ne bo omejeno le na
lingvistične vsebine, temveč se bodo seznanjali s slovenskim družbenim sistemom kot celoto v
njegovi zgodovini in perspektivi razvoja.
Fakulteta bo oblikovanje konsistentnega in integralnega sistema znanj o slovenski identiteti
dograjevala z intenzivnim teoretskim in empiričnim raziskovanjem ter pri tem sodelovala s
slovenskimi in tujimi znanstveno-raziskovalnimi ustanovami.
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije bo izobraževala študente na vseh treh stopnjah
univerzitetnega študija. Osrednje področje znanstvenega interesa fakultete je študij slovenoslovja.
Študij že v izhodišču ni oblikovan kot interdisciplinarni študij na podlagi mehanične povezave
posamičnih disciplin, ki preučujejo Slovenijo, na primer geografije, zgodovine, antropologije,
etnologije, ekologije, ekonomije, prava, religiologije, slovenistike, etike in drugih. Fenomen
raziskovanja in študija je tudi transdisciplinarne narave – je Slovenija, je slovenstvo in so Slovenci
kot naravni, socialni, proizvodno-tehnološki, kulturni in politični sistem, katerega samobitnost in
državnost je determinirala in ga trajno sodoloča centralna zona nacije.
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Slovenoslovje vključuje:
1. slovenski narod kot etnično, antropološko, sociološko, kulturno, jezikovno in historično
skupnost Slovencev, ki so »v večstoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo
narodno samobitnost« (Preambula Ustave Republike Slovenije),
2. slovensko državo kot samostojno, neodvisno in suvereno republiko, katere državnost v
smislu pravne in socialne države, izvira od »temeljne in trajne pravice slovenskega naroda
do samoodločbe« (Preambula Ustave RS),
3. slovensko ljudstvo kot skupnost državljanov Republike Slovenije ne glede na njihovo
narodnostno istovetnost, ki je temelj demokratične legitimitete državne oblasti (2.odst. 3.
člena Ustave RS), ter
4. Slovenijo kot zemljepisno območje evropskega celine, ki predstavlja sonaravni habitat
prebivalcev Slovenije ne glede na njihovo narodnost ali državljanstvo.
Posebnost študija slovenoslovja, ki ga bodo zagotavljali študijski programi fakultete, pa
predstavljata:
1. interdisciplinarno raziskovanje ter ustrezno pedagoško posredovanje štirih temeljnih
razsežnosti slovenstva na podlagi teorije socialnih sistemov, ter
2. slovenska narodna, državna, demokratična in prostorska identiteta znotraj ali na obrobjih
širših mednarodnih (sub)sistemov – Balkana, Srednje Evrope, Evropske unije,
panevropskih ter globalnih integracij.

TEMELJNI CILJI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV SLOVENSKI ŠTUDIJI
Cilj 1: Oblikovanje celostnih študijskih programov za pridobitev znanj o procesih, ki so formirali
slovensko kulturo in s tem nacionalno identiteto od zgodnjega srednjega veka do aktualne
sodobnosti. To je temelj, ki omogoča razumevanje identitetnih posebnosti slovenskega naroda in
njihovo mesto v kulturni identiteti Evrope kot celote. Za dosego tega cilja so nujne interdisciplinarne
študijske vsebine s področja humanistike, ki jo pomembno nadgrajujejo družboslovni in
naravoslovni predmeti ter programu dodajajo aplikativno vrednost.
Cilj 2: Poudarjati vedno večji pomen sodobnega interdisciplinarnega znanja ter teoretične in
aplikativne povezanosti zgodovinske, umetnostne, jezikoslovne, filozofske, kulturne, dediščinske,
etnične in okoljske teorije z družbeno, gospodarsko in pravno prakso za usposabljanje učinkovitih
ter kreativnih posameznikov za vključujočo družbo in trajen razvoj Slovenije znotraj EU.
Cilj 3: Raziskovati, ohranjati in poučevati o slovenoslovju, torej o slovenski identiteti kot posebnosti
v skupnosti EU. Samó znanja o izvoru in razvoju slovenske identitete ter slovenske kulture, na kateri
temelji tudi ustanovitev slovenske države, lahko dolgoročno prispevajo k ohranjanju raznolikosti v
združeni Evropi.
Cilj 4: Vzgajati in izobraževati strokovnjake, sposobne analize strukture slovenskega nacionalnega
sistema, razumevanja sestave, kohezije in razvoja Slovenije, ob teoretični predpostavki nacionalne
identitete kot odprte in dinamične vrednosti. Strokovnjake z znanji in vrlinami, ki jih zahtevajo
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spremenjene družbenopolitične in gospodarske razmere pri nas in v svetu. Strokovnjake, ki bodo
sposobni soočati se s še tako zapletenimi in nepredvidljivimi situacijami ter izzivi vse hitrejšega
razvoja in se bodo odlikovali po kritičnem razmišljanju in sposobnosti samostojnega (kreativnega)
dela.
Cilj 5: Izobraziti diplomante s širokim interdisciplinarnim humanističnim (zgodovina, jezik,
umetnost, filozofija in kultura ter teologija, kulturna dediščina), družboslovnim (sociologija, pravo,
geopolitika in mednarodni odnosi) in naravoslovnim (narava, gospodarstvo, infrastruktura in
trajnostni razvoj) znanjem za takojšnjo vključitev v kreativni delovni proces na delovna mesta, ki
zahtevajo temeljito poznavanje slovenske identitete, v diplomaciji, službah EU, novinarstvu,
kreativnih in kulturnih industrijah, javni upravi in državnih službah, v kulturnih in turističnih
organizacijah, v občinski upravi in pri nosilcih javnih pooblastil, v gospodarstvu in podjetniških
razvojnih projektih.
Cilj 6: Zagotavljati popolno mobilnost študentov na nacionalni in mednarodni ravni z jasno
zasnovano strukturo kreditnega sistema, v celoti izhajajočo iz evropskega kreditnega sistema
(ECTS).
Cilj 7: Poudarjati pomen individualnega samostojnega študijskega in raziskovalnega dela študentov
ob mentorstvu in v okviru študijskih obveznosti za razvoj aplikativne usposobljenosti in kreativnosti
diplomantov, ob zagotovljenem ovrednotenju samostojnega dela študentov v okviru kreditnega
sistema.
1.5

PREGLED POMEMBNEJŠIH SPREMEMB V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019 NA PODROČJU
SPREJETJA AKTOV

Tabela 1: Pregled pomembnejših sprememb
Akti sprejeti na Inštitutu za človekove pravice in ustavno ureditev, d.o.o.
(ustanovitelj)
Akt / dokument
Datum sprejetja in organ
Čistopis Akta o ustanovitvi zasebnega Inštitut za človekove pravice in ustavno
visokošolskega zavoda, Nova univerza, ureditev, 3. 1. 2019
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (novelacija Akta iz dne 13. 12. 2016 in Akta iz
dne 14. 11. 2017)
Aneks k Akt o ustanovitvi zasebnega
visokošolskega zavoda Fakultete za slovenske in
mednarodne študije Nove univerze o pravicah in
dolžnostih ustanovitelja
Akti, pravilniki in drugi dokumenti sprejeti na Novi univerzi
Akt / dokument
Tehnična navodila za izdelavo zaključnih del

Datum sprejetja in organ
Upravni odbor Nove univerze, 11. 10. 2018
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Pravilnik o nagrajevanju pedagoškega dela

Upravni odbor Nove univerze, 29. 10. 2018
(novelacija Pravilnika z dne 20. 6. 2017)
Pravilnik o izvajanju študijske prakse
Upravni odbor Nove univerze, 20. 2. 2019
Sprejme se besedilo razpisa za vpis na Upravni odbor Nove univerze, 28. 11. 2018
dodiplomski študijski program Fakultete za
slovenske in mednarodne Nove univerze,
Dodiplomski univerzitetni študijski program
Slovenski študiji 1. stopnje.
Akti, pravilniki in drugi dokumenti sprejeti na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije
Akt / dokument
Datum sprejetja in organ
Poslovnik kakovosti Fakultete za slovenske in Upravni odbor Fakultete za slovenske in
mednarodne študije
mednarodne študije, 17. 10. 2018
Pravilnik o študiju Fakultete za slovenske in Upravni odbor, 25. 2. 2019
mednarodne študije
(novelacija iz dne 28. 1. 2018)
Strategija
Fakultete
za
slovenske
in Upravni odbor Fakultete za slovenske in
mednarodne študije
mednarodne študije, 11. 10. 2018 in Senat
Fakultete za slovenske in mednarodne študije,
10. 10. 2018
Čistopis Poslovnika kakovosti Fakultete za Upravni odbor Fakultete za slovenske in
slovenske in mednarodne študije
mednarodne študije, 15. 4. 2019
Pravilnik o delovanju Kariernega centra Upravni odbor Fakultete za slovenske in
Fakultete za slovenske in mednarodne študije mednarodne študije, 15. 4. 2019
Poslovnik Študentskega sveta Fakultete za Upravni odbor Fakultete za slovenske in
slovenske in mednarodne študije
mednarodne študije, 26. 2. 2019
Pravilnik o volitvah v študentski svet Fakultete Upravni odbor Fakultete za slovenske in
za slovenske in mednarodne študije
mednarodne študije, 25. 2. 2019
Pravilnik o notranji organiziranosti in Upravni odbor Fakultete za slovenske in
sistemizaciji delovnih mest
mednarodne študije, 15. 4. 2019
Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in Upravni odbor Fakultete za slovenske in
delovnem času
mednarodne študije, 15. 4. 2019
Pravilnik o pisarniškem poslovanju na Fakulteti Upravni odbor Fakultete za slovenske in
za slovenske in mednarodne študije Nove mednarodne študije, 24. julij 2019
univerze.
Pravilnik o merilih za prehode Fakultete za Upravni odbor Fakultete za slovenske in
slovenske in mednarodne študije Nove univerze mednarodne študije, 26. 9. 2019
Statut Fakultete za slovenske in mednarodne Upravni odbor Fakultete za slovenske in
študije
mednarodne študije, 27. 9. 2019
(novelacija iz dne 25. 2. 2019)
Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019
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2

URESNIČEVANJE DOSEGANJA CILJEV STRATEGIJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019 PO
PODROČJIH

2.1

ORGANIZIRANOST FAKULTETE
ORGANIZACIJSKA SHEMA

Organizacijsko shemo FSMŠ sestavljajo: (1) Organi fakultete: akademski zbor, senat, študentski svet,
upravni odbor, dekan direktor in tajništvo. (2) Delovna telesa fakultete: habilitacijska komisija,
študijska komisija, disciplinska komisija, komisija za kakovost. Finančno računovodska opravila ureja
računovodstvo.
V študijskem letu 2018/2019 so bili sprejeti številni novi akti Nove univerze in fakultete, ki urejajo
delovanje, organiziranost in študij na fakulteti. Nekateri dokumenti so bili sprejeti na ravni Nove
univerze, druge je fakulteta sprejela na ravni članice.
ORGANI FAKULTETE
Akademski zbor
Sestavljajo ga vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki v tekočem
študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno dejavnost na podlagi veljavnega
pogodbenega ali delovnopravnega razmerja s fakulteto. Pri njihovem delu sodelujejo tudi
predstavniki študentov, pri čemer je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora.
V študijskem letu 2018/19 akademski zbor šteje 29 predstavnikov.
Funkcijo predsednika Akademskega zbora je od 6. 6. 2017 do 15. 8. 2019 opravljal prof. dr. Darko
Darovec. Z dnem 16. 8. 2019 je mesto predsednika akademskega zbora prevzel prof. dr. Peter
Jambrek.
Senat
Člane senata voli akademski zbor. Mandat članov senata traja dve leti in so po preteku te dobe
lahko ponovno izvoljeni. Skladno s spremembo klasifikacijskega področja KLASIUS-P-16 iz
družboslovja v humanistiko, se je v akademskem letiu 2018/2019 na novo konstituirala zasedba
senata Fakultete za slovenske in mednarodne študije Nove univerze, z namenom povečanja
zastopanosti visokošolskih učiteljev s habilitacijo s področja humanistične smeri.
Tabela 2: Senat FSMŠ NU za obdobje 2017 – 2019
Člani
Datum imenovanja
prof. dr. Matej Avbelj
10. 6. 2017
prof. dr. Darovec Darko
10. 6. 2017
doc. dr. Griesser Pečar Tamara
10. 6. 2017
prof. dr. Jambrek Peter
10. 6. 2017
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Datum poteka
9. 6. 2019
9. 6. 2019
9. 6. 2019
9. 6. 2019

prof. dr. Kos Janko
doc. dr. Lampe Urška
prof. dr. Lovrenc Lipej
prof. dr. Rupel Dimitrij
prof. dr. Tratnik Polona
doc. dr. Vodopivec Ines
prof. dr. Mitja Žagar
Črnivec Oskar, student
Majda Potočnik, študentka
Klavdija Sitar, študentka
Martina Jasenc, študentka
Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019

10. 6. 2017
30. 3. 2018
10. 6. 2017
10. 6. 2017
30. 3. 2018
30. 3. 2018
11. 7. 2017
26. 11. 2018
26. 11. 2018
26. 11. 2018
26. 11. 2018

Tabela 3: Senat FSMŠ NU za obdobje 2019 – 2021
Člani
Datum imenovanja
prof. dr. Matej Avbelj
16. 8. 2019
prof. dr. Darovec Darko
16. 8. 2019
prof. dr. Rada Cossutta
16. 8. 2019
prof. dr. Jambrek Peter
16. 8. 2019
prof. dr. Kos Janko
16. 8. 2019
doc. dr. Lampe Urška
16. 8. 2019
doc. dr. Manca Erzetič
16. 8. 2019
prof. dr. Rupel Dimitrij
16. 8. 2019
prof. dr. Tratnik Polona
16. 8. 2019
doc. dr. Vodopivec Ines
16. 8. 2019
prof. dr. Mitja Žagar
16. 8. 2019
Črnivec Oskar, student
26. 11. 2018
Majda Potočnik, študentka
26. 11. 2018
Klavdija Sitar, študentka
26. 11. 2018
Martina Jasenc, študentka
26. 11. 2018

9. 6. 2019
29. 3. 2020
9. 6. 2019
9. 6. 2019
29. 3. 2020
29. 3. 2020
10. 7. 2019
25. 11. 2020
25. 11. 2020
25. 11. 2020
25. 11. 2020

Datum poteka
15. 8. 2021
15. 8. 2021
15. 8. 2021
15. 8. 2021
15. 8. 2021
15. 8. 2021
15. 8. 2021
15. 8. 2021
15. 8. 2021
15. 8. 2021
15. 8. 2021
25. 11. 2020
25. 11. 2020
25. 11. 2020
25. 11. 2020

Senat FSMŠ NU je v akademskem letu 2018/2019 imenoval svoje visokošolske učitelje v senat Nove
univerze v naslednji sestavi:
Tabela 4: Visokošolski učitelji FSMŠ, imenovani v senat Nove univerze
Člani
Datum imenovanja
prof. dr. Darovec Darko
1. 5. 2019
prof. dr. Kos Janko
1. 5. 2019
prof. dr. Rupel Dimitrij
1. 5. 2019
doc. dr. Ines Vodopivec
1. 5. 2019

Datum poteka
30. 4. 2021
30. 4. 2021
30. 4. 2021
30. 4. 2021

Na podlagi 39. člena Statuta Nove univerze (čistopis z dne 3. 12. 2018), člane senata univerze izvolijo
senati članic iz vrst svojih visokošolskih učiteljev in znanstvenih sodelavcev.
Število članov senata zagotavlja enakopravno zastopanost vseh znanstvenih in umetniških disciplin
ter strokovnih področji univerze.
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Študentski svet
Ima najmanj pet članov. Mandat članov študentskega sveta traja eno leto.
Tabela 5: Študentski svet FSMŠ za obdobje 2018-2019
Člani
Datum imenovanja
Črnivec Oskar, predsednik
24. 10. 2018
Majda Potočnik
24. 10. 2018
Klavdija Sitar
24. 10. 2018
Martina Jasenc
24. 10. 2018

Datum poteka
23. 10. 2019
23. 10. 2019
23. 10. 2019
23. 10. 2019

Upravni odbor
Upravni odbor je organ vodenja, poslovanja in upravljanja fakultete in ima najmanj dva člana. Število
članov upravnega odbora določi ustanovitelj. Vsak član ima en glas. Ustanovitelj imenuje člane za
dve leti. Ustanovitelj imenuje izmed članov upravnega odbora predsednika in namestnika
predsednika upravnega odbora. Predsednik je pristojen za sklicevanje in vodenje sej ter za
izvrševanje sklepov upravnega odbora. Namestnik predsednika upravnega odbora nadomešča
predsednika v času njegove odsotnosti.
Tabela 6: Upravni odbor FSMŠ NU za obdobje 2018 - 2020
Član
Datum imenovanja
dr. Peter Jambrek, predsednik UO 26. 2. 2018
Eva Jambrek, namestnica
26. 2. 2018
predsednika
Vir:
Tajništvo FSMŠ NU, 2019

Datum poteka
25. 2. 2020
25. 2. 2020

Dekan
Dekana imenuje in razrešuje upravni odbor za dobo dveh let in je lahko ponovno imenovan. Pred
imenovanjem ali razrešitvijo upravni odbor pridobi predhodno mnenje senata in soglasje
ustanovitelja. Dekan se imenuje izmed visokošolskih učiteljev fakultete, ki so nosilci najmanj enega
izmed pedagoško izvajanih predmetov. Fakulteta ima enega ali več prodekanov. Prodekani
pomagajo dekanu pri opravljanju nalog, ki jih določi dekan, in ga nadomeščajo v njegovi odsotnosti.
Za sklep o nadomeščanju mora dekan pridobiti soglasje upravnega odbora. Prodekane imenuje in
razrešuje upravni odbor. Za imenovanje in razrešitev prodekanov veljajo določbe statuta glede
dekana.
Dekan, prof. dr. Darko Darovec, je bil za opravljanje dveletnega mandata imenovan od 20. 3. 2017
– 19. 3. 2019. Po izteku mandata dekana, prof. dr. Darka Darovca, je bila za dveletno mandatno
obdobje od 20. 3. 2019 – 19. 3. 2021, za dekanjo imenovana doc. dr. Ines Vodopivec.
Prodekanja
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Prodekanja za študijske zadeve, doc. dr. Ines Vodopivec je bila za dveletni mandat imenovana od
27. 6. 2018 – 26. 6. 2019, ki pa je bila 20. 3. 2019 imenovana v dekanjo.
Mesto prodekanje za študijske zadeve za mandatno obdobje dveh let, od 15. 4. 2019 do 14. 4. 2021,
opravlja doc. dr. Manca Erzetič.
Direktor
Direktorja imenuje upravni odbor za dobo dveh let in je lahko ponovno imenovan. Direktorico
Fakultete za slovenske in mednarodne študije, Evo Jambrek, univ. dipl. soc. del, je upravni odbor
imenoval 20. 3. 2017 – 19. 3. 2019. Drugi mandat je nastopila 20. 3. 2019 – 19. 3. 2021.
Katedre
Fakulteta lahko ustanovi katedre s sklepom upravnega odbora. Katedre v študijskem letu
2018/2019 niso bile ustanovljene, saj gradi fakulteta inter- in transdisciplinarno povezanost med
posameznimi področji humanistike in drugih ved. S formiranjem kateder po posameznih področjih
fakulteta ne bi mogla graditi skupne nove vede slovenoslovja, temveč bi raziskovanje in razvoj
študijskega procesa ponovno potekal omejeno na posamezno vedo. V primeru novih študijskih
programov bi veljalo najprej vzpostaviti katedro za slovenoslovje.
Tajništvo
Za upravno-administrativne in strokovno-tehnične naloge je zadolženo tajništvo fakultete. Delo
tajništva fakultete vodi glavni tajnik fakultete, ki je podrejen dekanu in predsedniku upravnega
odbora. Glavna tajnica fakultete je Eva Jambrek, univ. dipl. soc. del. Prvi mandat je opravljala od 20.
3. 2017 – 19. 3. 2019, drugega pa je nastopila 20. 3. 2019 do 19. 3. 2021.

DELOVNA TELESA
Senat fakultete lahko za pomoč pri svojem delu imenuje stalne ali občasne komisije in delovna
telesa. Stalni delovni telesi senata sta študijska komisija in habilitacijska komisija.
Habilitacijska komisija
Habilitacijska komisija je delovno telo senata fakultete. Habilitacijsko komisijo sestavlja najmanj pet
članov, ki jih izvoli senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v
senat fakultete. V habilitacijsko komisijo je vključen tudi predstavnik študentov. V habilitacijski
komisiji so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline ter strokovna področja fakultete.3
Mandat članov habilitacijske komisije traja dve leti in so po preteku te dobe lahko ponovno
imenovani na to funkcijo.
3

37. člen Statuta FSMŠ.
17

Skladno s spremembo klasifikacijskega področja KLASIUS-P-16 iz družboslovja v humanistiko, se je
v akademskem letu 2018/2019 na novo konstituirala zasedba habilitacijske komisije Fakultete za
slovenske in mednarodne študije Nove univerze, z namenom povečanja zastopanosti visokošolskih
učiteljev s habilitacijo humanistične smeri.
Tabela 7: Habilitacijska komisija FSMŠ NU v obdobju 2017-2019
Član
Datum imenovanja
prof. dr. Darko Darovec
10. 6. 2017
prof. dr. Peter Jambrek
10. 6. 2017
prof. dr. Dimitrij Rupel
10. 6. 2017
izr. prof. Matej Avbelj
10. 6. 2017
prof.1.dr. Andrej Rahten
10. 6. 2017
Klavdija
28. 11. 2018
2. Sitar, študentka

Datum poteka
9. 6. 2019
9. 6. 2019
9. 6. 2019
9. 6. 2019
9. 6. 2019
27. 11. 2020

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019
Tabela 8: Habilitacijska komisija FSMŠ NU v obdobju 2019 – 2021
Član
Datum imenovanja
prof. dr. Darko Darovec
19. 4. 2019
prof. dr. Peter Jambrek
19. 4. 2019
prof. dr. Dimitrij Rupel
19. 4. 2019
prof. dr. Polona Tratnik
19. 4. 2019
doc.1.dr. Ines Vodopivec
19. 4. 2019
doc.2.dr. Tina Rožac
19. 4. 2019
Klavdija Sitar, študentka
28. 11. 2018

Datum poteka
18. 4. 2021
18. 4. 2021
18. 4. 2021
18. 4. 2021
18. 4. 2021
18. 4. 2021
27. 11. 2020

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019

Študijska komisija
Študijsko komisijo in njenega predsednika imenuje upravni odbor za dobo dveh let z možnostjo
ponovnega imenovanja. Sestavljajo jo najmanj štirje člani, izmed katerih mora biti najmanj en
predstavnik smeri Slovensko zgodovinopisje, en predstavnik smeri Slovenska umetnost in kultura,
en predstavnik smeri Slovenski jezik in književnost ter en predstavnik študentov.
Tabela 9: Študijska komisija FSMŠ NU v obdobju 2018 - 2020
Član
Datum imenovanja
prof. dr. Darko Darovec
13. 7. 2018
doc. dr. Ines Vodopivec
13. 7. 2018
izr. prof. dr. Vojko Strahovnik
13. 7. 2018
doc. dr. Urška Lampe
13. 7. 2018
Oskar Črnivec, študent
30. 11. 2018
Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019
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Datum poteka
12. 7. 2020
12. 7. 2020
12. 7. 2020
12. 7. 2020
29. 11. 2020

Disciplinska komisija
Disciplinska komisija obravnava primere kršitev izpitnega reda in odloča o izreku sankcije.
Disciplinsko komisijo sestavljajo najmanj trije člani, ki jih imenuje upravni odbor za mandatno dobo
dveh let. V disciplinsko komisijo je vključen tudi predstavnik študentov. 4
Tabela 10: Disciplinska komisija NU FSMŠ v obdobju 2018 - 2020
Član
Datum imenovanja
doc. dr. Tina Rožac
5. 12. 2018
doc. dr. Urška Lampe
5. 12. 2018
Majda Potočnik, študentka
5. 12. 2018
Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019

Datum poteka
4. 12. 2020
4. 12. 2020
4. 12. 2020

Komisija za kakovost
Podlaga za delo komisije za kakovost FSMŠ je Poslovnik Kakovosti Fakultete za slovenske in
mednarodne študije NU (upravni odbor Fakultete za slovenske in mednarodne študije, 15. 4.
2019)in Strategija razvoja FSMŠ NU (upravni odbor Fakultete za slovenske in mednarodne študije,
11. 10. 2018 in Senat Fakultete za slovenske in mednarodne študije, 10. 10. 2018), ki sta bila
sprejeta v študijskem letu 2018/2019.
Z namenom takojšnje vzpostavitve kakovostnega delovanja FSMŠ in ob upoštevanju zgledne
ureditve na ostalih članicah Nove univerze je bila dne 29. 1. 2019 imenovana komisija za kakovost
FSMŠ, ki jo je imenoval senat fakultete na predlog dekanje. Sestavlja jo najmanj šest članov, izmed
katerih je s strani senata fakultete imenovan predsednik komisije. Za predsednico Komisije za
kakovost je bila imenovana doc. dr. Ines Vodopivec.
Na 1. redni seji, ki je bila izvedena 28. marca 2019, je komisija pregledala delovanje FSMŠ po
področjih in za vsakega zapisala ugotovljeno stanje ter podala predloge za izboljšanje in nadaljnji
razvoj.
Na 2. redni seji, ki je bila izvedena 5. decembra 2019, je komisija pregledala delovanje FSMŠ po
področjih in za vsakega zapisala ugotovljeno stanje ter podala predloge za izboljšanje in nadaljnji
razvoj. Prav tako je določila potek priprave Samoevalvacijskega poročila.

4

43. člen Statuta FSMŠ.
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Tabela 11: Komisija za kakovost NU FSMŠ v obdobju 2019 – 2020 (konstituirana 28. januarja 2019)
Področje
Član
Visokošolski učitelji in raziskovalci
Visokošolski učitelji
učitelj in raziskovalci
doc. dr. Ines Vodopivec, dekanja
Raziskovalka
prof. dr. Polona Tratnik, raziskovalka
Študenti
Študentka
Strokovno in administrativno osebje
Tajnik
Referat
Knjižnica
Računovodstvo
Zunanji deležniki
Predstavnik delodajalcev
Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019

Martina Jasenc, študentka 1. letnika
Eva Jambrek, tajnica fakultete
Suzana Dejić, referentka za študentske in
študijske zadeve
Tina Kalan, bibliotekarka
Irena Knific, računovodkinja
dr. Boris Pleskovič, Svetovni slovenski kongres
slovenskikongres

Tabela 12: Komisija za kakovost NU FSMŠ v obdobju 2019 – 2020 (konstituirana 19. septembra
2019)
Področje
Član
Visokošolski učitelji in raziskovalci
Visokošolski učitelji
učitelj in raziskovalci
prof. dr. Rada Cossutta
Raziskovalka
doc. dr. Manca Erzetič
Študenti
Študentka
Strokovno in administrativno osebje
Tajnik
Referat
Knjižnica
Računovodstvo
Zunanji deležniki
Predstavnik delodajalcev
Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019

Martina Jasenc, študentka 1. letnika
Eva Jambrek, tajnica fakultete
Suzana Dejić, referentka za študentske in
študijske zadeve
Tina Kalan, bibliotekarka
Irena Knific, računovodkinja
dr. Boris Pleskovič, Svetovni slovenski kongres
slovenskikongres

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. Pri svojem delu je podrejen
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predsedniku upravnega odbora, v njegovi odsotnosti ali po njegovem pooblastilu pa
podpredsedniku upravnega odbora. Glavna računovodkinja fakultete je Irena Knific.
REFERAT ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE
Referat za študijske zadeve je začel z delovanjem s pričetkom študijskega leta 2018/2019, z 1.
oktobrom 2018. V ta namen se je zaposlilo referentko za študijske zadeve, Suzano Dejić.

ORGANIGRAM FAKULTETE

DIREKTOR
DISCIPLINSKA KOMISIJA
RAČUNOVODSTVO

UPRAVNI ODBOR

KOMISIJA ZA KAKOVOST
AKADEMSKI ZBOR

SENAT*
HABILITACIJSKA KOMISIJA

ŠTUDENTSKI SVET*
ŠTUDIJSKA KOMISIJA
PRODEKAN
TAJNIK

REFERAT

INŠTITUT

RAZISKOVALNA SKUPINA

DEKAN

UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
NOVE UNIVERZE

KARIERNI CENTER

Slika 1: Organigram FSMŠ, VIR: Tajništvo FSMŠ 2019
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CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU ORGANIZIRANOSTI
Ključna strateška cilja v okviru Strategije razvoja FSMŠ 2018 – 2021 na področju organiziranosti in
razvoja sta:
1. Jasno zastavljena in oblikovana strategija razvoja zavoda in organizacijska shema, katere
udeleženci hitro, učinkovito in kakovostno izvajajo svoje naloge, sta ključni prvini, ki
pripomoreta k splošni kakovosti izvajanja dejavnosti na fakulteti. Pristojne službe bodo na
letni ravni izvajale stalno institucionalno in programsko samoevalvacijo delovanja in razvoja
zavoda ter ves čas spremljale potrebe po oblikovanju novih organizacijskih enot in delovnih
teles z namenom zagotavljanja kvalitete.
2. Za doseganje odličnosti in prepoznavnosti fakultete in NU je potrebno zagotoviti učinkovit
sistem odločanja, izvajanja razvojnih strategij in uresničevanja nujnih sprememb v
delovanju in organizaciji visokošolskega zavoda. Fakulteta bo pri zagotavljanju kakovosti
upoštevala smernice mednarodnih standardov ESG (European Standards and Guidelines for
Quality Assurance).
Ključna ukrepa za uresničitev strateških ciljev sta:
1. Sprejem ustreznih aktov, ki bodo jasno opredeljevali obveznosti organov oz. delovnih teles
ter nadaljevanje z organizacijo sestankov.
2. Spodbujanje aktivnega delovanja organizacijskih enot in delovnih teles. Krepitev zasedbe
obstoječih organov, delovnih teles in organizacijskih enot.
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Tabela 13: Uresničevanje doseganja ciljev Strategije razvoja fakultete 2018-2021 v študijskem letu
2018/2019 na področju organiziranosti
STRATEŠKI
CILJI
(DO
LETA
2021)
Jasno
zastavljena in
oblikovana
strategija
razvoja zavoda
in
organizacijska
shema.

UKREP

CILJ V LETU 2018/19

RELIZACIJA (1. 10. 2018 – 30. 9. 2019)

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

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

1. Sprejeti so bili naslednji novi akti:
− Pravilnik
o
nagrajevanju
pedagoškega dela
− Akt o ustanovitvi zasebnega
visokošolskega zavoda, Nova
univerza, Fakulteta za slovenske
in mednarodne študije ter Aneks
k Akt o ustanovitvi zasebnega
visokošolskega zavoda Fakultete
za slovenske in mednarodne
študije Nove univerze o pravicah
in dolžnostih ustanovitelja
− Poslovnik kakovosti Fakultete za
slovenske in mednarodne študije
− Statut Fakultete za slovenske in
mednarodne študije
− Pravilnik o volitvah v študentski
svet Fakultete za slovenske in
mednarodne študije
− Poslovnik študentskega sveta
Fakultete za slovenske in
mednarodne študije
− Pravilnik o delovanju Kariernega
centra Fakultete za slovenske in
mednarodne študije
− Pravilnik
o
notranji
organiziranosti in sistemizaciji
delovnih mest
− Pravilnik o poslovnem času,
uradnih urah in delovnem času.
− Pravilnik
o
pisarniškem
poslovanju na Fakulteti za
slovenske in mednarodne študije
Nove univerze.
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2. Na Nakvis je bila 30. 9. 2019 v
sklopu
reakreditacije
Nove
univerze oddana vloga za
podaljšanje akreditacije članice –
Fakultete za slovenske in
mednarodne
študije
Nove
univerze.
Sprejem vseh 1. Vzpostavitev
ustreznih
Komisije za
ukrepov, ki
kakovost,
bodo okrepili
študentskega sveta
delovanje
in disciplinske
fakultete in
komisije skladno s
njenih
Pravilnikom
organov ter
fakultete in Novo
delovnih
univerzo.
teles.
2. Cilj FSMŠ
je konstruktivno in
aktivno
sodelovanje ter
vključevanje
predstavnikov
študentov v telesa
fakultete, kar bo
dolgoročno
pripomoglo k
izboljšanju same
kakovosti
študijskega
procesa. FSMŠ si
bo prizadevala za
promocijo
aktivnosti
študentskega sveta
in za obveščanje
študentov o
pomembnosti
njihove
participacije pri
zadevah,
povezanih s
študijem in
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1. Vzpostavitev organov in teles na
fakultete: komisija za kakovost
FSMŠ NU, študentski svet FSMŠ,
disciplinska komisija.
2. S prvim vpisom študentov
imenovati predstavnike v senat
FSMŠ NU, študijsko komisijo,
komisijo
za
kakovost,
habilitacijsko komisijio.
3. Vzpostavitev
referata
za
študentske in študijske zadeve.
4. Vzpostavitev Kariernega centra.
5. Tajništvo fakultete se z novelacijo
Statuta preoblikuje v organ
fakultete.
6. Zaposlitev nove prodekanje za
študijske zadeve.
7. Narejen je bil pregled mandatnih
dob članov organov FSMŠ ter
izpeljana nova oziroma ponovna
imenovanja tistih, ki jim je
mandatna doba potekla.
8. Okrepitev
AZ
z
novimi
pedagoškimi sodelavci.
9. Fakulteta je dne 15. 4. 2019
sprejela Pravilnik o delovanju
Kariernega centra Fakultete za
slovenske in mednarodne študije
in formalno vzpostavila karierni
center na ravni fakultete.

obštudijskimi
dejavnostmi.
3. S prvim vpisom
študentov
imenovati
predstavnike v
senat FSMŠ NU,
študijsko komisijo,
komisijo za
kakovost,
habilitacijsko
komisijio.
4. S prvim vpisom
študentov
vzpostaviti referat
za študentske
zadeve FSMŠ NU.
5. Vzpostavitev
Kariernega centra.
Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019

POVZETEK STANJA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019 NA PODROČJU ORGANIZIRANOSTI
FAKULTETE
Premiki po zadnji samoevalvaciji:
•

•

•
•
•
•
•
•

Na ravni fakultete so bili sprejeti novi (pravni) akti in dokumenti, ki urejajo študij in
organiziranost fakultete, tudi skladno s polnopravnim članstvom v NU. Za razvoj in
samoevalvacijo fakultete je še posebej poglavitno sprejetje Strategije razvoja FSMŠ 20182021 in Kazalnikov kakovosti za doseganje strateških ciljev 2018-2021 (senat FSMŠ, 10. 10.
2018).
Na Nakvis je bila 30. 9. 2019 v sklopu reakreditacije Nove univerze oddana vloga za
podaljšanje akreditacije članice – Fakultete za slovenske in mednarodne študije Nove
univerze.
Okrepitev akademskega zbora z novimi pedagoškimi in raziskovalnimi sodelavci.
Vzpostavitev organov (študentski svet FSMŠ) in delovnih teles fakultete (komisija za
kakovost FSMŠ, študijska komisija) ter preoblikovanje tajništva v status organa fakultete.
Vzpostavitev referata za študentske in študijske zadeve.
Vzpostavitev Kariernega centra.
Imenovanje članov akademskega zbora FSMŠ v senat NU.
Narejen je bil pregled mandatnih dob članov organov FSMŠ ter izpeljana ponovna
imenovanja tistih, ki jim je mandatna doba potekla.

25

•
•

•

V organe fakultete (senat) in delovna telesa (habilitacijska komisija) so bila izpeljana nova
imenovanja članov s habilitacijo s področja humanistične smeri.
Študentje so uspešno zastopani v vseh organih fakultete, kjer je predvideno njihovo
sodelovanje. V študijskem letu 2018/2019 so bili študentje imenovani v naslednje organe
fakultete: senat fakultete, akademski zbor, habilitacijska komisija, disciplinska komisija ter v
komisijo za kakovost.
Fakulteta je dne 15. 4. 2019 sprejela Pravilnik o delovanju kariernega centra Fakultete za
slovenske in mednarodne študije in formalno vzpostavila karierni center na ravni fakultete.

Slabosti:
•

Pomanjkanje aktivnega sodelovanja znotraj organov in delovnih teles fakultete.

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:
•
•
•

Rednejši sestanki in komunikacija med organi (senat, študentski svet) in delovnimi telesi
fakultete (komisija za kakovost).
Sprejem novih pravnih aktov.
Vzpostavitev aktivnega delovanja kariernega centra FSMŠ in uspešno zagotavljanje sredstev
za dodatno sofinanciranje dejavnosti.
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2.2

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST FAKULTETE
SPLOŠNO O ŠTUDIJSKIIH PROGRAMIH

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije je edina in osrednja visokošolska ustanova v
Republiki Sloveniji in v svetu, katere prvo in osrednje znanstveno ter pedagoško poslanstvo
predstavljajo slovenske študije – slovenoslovje – v njegovem najširšem narodnem, državnem in
meddržavnem pomenu.
Osrednje področje pedagoškega kot tudi znanstvenega interesa fakultete je študij slovenoslovja, ki
ga razumemo kot generični pojem v celovitem pomenu slovenskega ozemlja, habitata, naravnega
okolja, prebivalstva, etnije, ljudstva, naroda, zgodovine, umetnosti, jezika, kulture, vere in verstev,
gospodarstva, infrastrukture, socialnih in javnih služb (kakršne so zdravstvo in šolstvo), države (ter
njenega ustroja) in državnosti, ustave (ter njene normativne zgradbe) in drugih pravnih temeljev,
identitete v zgodovinskem in kulturnem (vrednostnem) izročilu.
Študij je že v izhodišču oblikovan kot interdisciplinarni študij, vendar ne le na podlagi mehanične
povezave posamičnih disciplin, ki preučujejo (tudi) Slovenijo, na primer geografije, zgodovine,
antropologije, etnologije, ekologije, ekonomije, prava, religiologije, slovenistike, etike in drugih.
Fenomen raziskovanja in študija je več kot to, transdisciplinarne narave – je Slovenija, je slovenstvo
in so Slovenci kot naravni, socialni, proizvodno-tehnološki, kulturni in politični sistem, katerega
samobitnost in državnost je determinirala in ga trajno sodoloča centralna zona nacije.
Na dodiplomski ravni so v študijski program vključena specifična znanja o fenomenih slovenstva
glede na njegove mnogotere razsežnosti. Na magistrskem in doktorskem študiju se v program
vključuje možnost individualne usmeritve študentov glede na specifične zahteve posameznika.
SLOVENSKI ŠTUDIJI I
Tabela 14: Osnovni podatki o dodiplomskem študijskem programu Slovenski študiji
Vrsta študijskega programa: Univerzitetni
Stopnja: Prva (dodiplomska) stopnja
Trajanje študijskega programa: 3 leta
Število ECTS: 180 ECTS
Datum sprejetja študijskega programa na visokošolskem zavodu: 17. april 2014
Datum akreditacije študijskega programa na Nakvisu: 19. november 2015
Začetek izvajanja programa: ak. leto 2018/2019
Način izvajanja študija: Izredni študij
Opredelitev področja po klasifikaciju KLASIUS-P-16:
Široko področje: Umetnost in humanistika (02)
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Ožje področje: Interdiscipliarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika
(028)
Podrobno področje: Interdiscipliarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in
humanistika (0288)
Raziskovalno področje (Frascati): Humanistiščne vede (6-000)
Razvrstitev v SOK, EOK in EOVK:
SOK: 7. raven
EOK: 6. raven
EOVK: Prva stopnja
Strokovni naslov: diplomantka slovenskih študijev (UN), diplomant slovenskih študijev (UN), univ.
dipl. slov. štud. (UN).

SLOVENSKI ŠTUDIJI II

Tabela 15: Osnovni podatki o magistrskem študijskem programu Slovenski študiji
Vrsta študijskega programa: Magistrski
Stopnja: Druga stopnja
Trajanje študijskega programa: 2 leti
Število ECTS: 120 ECTS
Datum sprejetja študijskega programa na visokošolskem zavodu: 22. avgust 2018
Datum akreditacije študijskega programa na Nakvisu: 19. september 2019
Začetek izvajanja programa: ak. leto 2020/21
Način izvajanja študija: Izredni študij
Opredelitev področja po klasifikaciju KLASIUS-P-16:
Široko področje: Umetnost in humanistika (02)
Ožje področje: Interdiscipliarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika
(028)
Podrobno področje: Interdiscipliarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in
humanistika (0288)
Razvrstitev v SOK, EOK in EOVK:
SOK: 7. raven
EOK: 7. raven
EOVK: Druga stopnja
Strokovni naslov: magistra slovenoslovja oziroma magister slovenoslovja / mag. slovenoslovja

SLOVENSKI ŠTUDIJI III
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Tabela 16: Osnovni podatki o doktorskem študijskem programu Slovenski študiji
Vrsta študijskega programa: Doktorski
Stopnja: Tretja stopnja
Trajanje študijskega programa: 3 leta
Število ECTS: 180 ECTS
Datum sprejetja študijskega programa na visokošolskem zavodu: 18. september 2018
Datum akreditacije študijskega programa na Nakvisu: 19. september 2019
Začetek izvajanja študija: ak. leto 2020/21
Način izvajanja študija: Izredni študij
Opredelitev področja po klasifikaciju KLASIUS-P-16:
Široko področje: Umetnost in humanistika (02)
Ožje področje: Interdiscipliarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika
(028)
Podrobno področje: Interdiscipliarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in
humanistika (0288)
Razvrstitev v SOK, EOK in EOVK:
SOK: 10. raven
EOK: 8. raven
EOVK: Tretja stopnja
Strokovni naslov: doktorica znanosti s področja slovenoslovja / doktor znanosti s področja
slovenoslovja / dr. (pred imenom)

CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI
Ključni strateški cilji v okviru Strategije razvoja FSMŠ 2018 – 2021 na področju izobraževalne
dejavnosti so:
1. Vzpostavitev celovitega sistema stalnega in sistematičnega izobraževanja ter izpopolnjevanja
znanj s področja slovenoslovja.
2. Izboljšanje kakovosti študija in kakovosti študijskih programov fakultete.
Ključni ukrepi za uresničitev strateških ciljev so:
1. Vzpostavitev celovitega sistema stalnega in sistematičnega izobraževanja ter izpopolnjevanja
znanj s področja slovenoslovja.
a. Razvoj študijskih programov fakultete.
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Akreditacija II in III. stopnje študijskih programov Slovenski študiji.
b. Vključitev domačih strokovnjakov v študijski proces.
Za izboljšanje kakovosti študija si bo fakulteta prizadevala z izborom in znanstvenim ter
pedagoškim usposabljanjem članov svojega akademskega zbora. Visokošolske učitelje in
strokovne sodelavce bo usmerjala na mednarodne izmenjave in izobraževanja. Spodbujala bo
raziskovalno dejavnost zaposlenih. Osebje, ki se ves čas strokovno izobražuje, krepi svoje znanje
in spoznava nove metode poučevanja, je bistven element izboljšanja kakovosti študija.
c. Razvoj novih učnih metod za posredovanje znanja.
Fakulteta poudarja vključevanje sodobnih in kreativnih oblik poučevanja in učenja ter
spodbujanje uporabe IKT v učnem procesu skozi teoretsko-strokovne podlage kot tudi z
vključevanjem učnih vsebin fakultete v podporne študijske instrumente univerze. Fakulteta se
s tem dejavno usmerja v uporabo modernih tehnologij na področju študija, kot na primer
uvedba e-predavanj, nabava podatkovnih baz ter povečanje e-gradiva, ki je na voljo študentom.
2. Izboljšanje kakovosti študija ter kakovosti študijskih programov fakultete.
a. Fakulteta redno pregleduje, dopolnjuje in vrednoti kakovost študijskih programov,
predmetnikov in učnih načrtov ter na tak način zagotavlja aktualnost in primerno
znanstveno raven učnih vsebin.
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Tabela 17: Uresničevanje doseganja ciljev Strategije razvoja fakultete 2018-2021 v študijskem letu
2018/2019 na področju izobraževanja
STRATEŠKI CILJI
(DO LETA 2021)

UKREP

CILJ V LETU RELIZACIJA (1. 10. 2018 – 30. 9. 2019)
2018/19

Vzpostavitev
celovitega sistema
stalnega
in
sistematičnega
izobraževanja ter
izpopolnjevanja
znanj s področja
slovenoslovja.

Kontinuiran in
kakovosten
razvoj
študijskih
programov.

Kontinuirano
izvajanje 1.
stopnje št.
programa.

1. Oddaja razpisa za vpis študentov v
št. letu 2019/2020 (december
2018).
2. Promocija
dodiplomskega
študijskega
programa
prek
razliičnih medijskih kanalov.

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

1. Oddaja vlog za akreditacijo 2. in 3.
stopnje št. programa (avgust 2018).
Dne 23. 9. 2019 je s strani Nakvisa
pridobljena akreditacija za 2. in 3.
stopnjo Slovenki študiji.

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

1. Sprejeti ali privzeti (Nova univerza)
so naslednji akti:
−
−
−

−

−

Priprava
učnega načrta
za izvajanje
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Tehnična navodila za izdelavo
zaključnih del Nove univerze.
Pravilnik o izvajanju študijske
prakse.
Noveliran Pravilnik o študiju
Fakultete za slovenske in
mednarodne študije.
Pravilnik o disciplinski
odgovornosti študentov Nove
univerze
Pravilnik o merilih za prehode na
Fakulteti za slovenske in
mednarodne študije Nove
univerze

1. Prof. dr. Rada Cossutta je v
sodelovanju z Lucijo Mandić,

tečaja z
Slovenščina kot
drugi ali tuj
jezik.

Vključitev
domačih
strokovnjakov
v študijski
proces.

Vključitev vsaj
treh novih
domačih
strokovnjakov.

Razvoj novih
učnih metod
za
posredovanje
znanja.

Nove metode
dela.
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lektorico, pripravila Učni načrt
Slovenščina kot drugi ali tuj jezik.
Pripravljen je bil načrt izvedbe
tečaja in posredovan v realizacijo
Novi univerzi.

1. V akademski zbor in pedagoški
proces na dodiplomski stopnji so
vključeni štirje novi visokošolski
učitelji: izr. prof. dr. Liliana Brožič
(Metodologiija v slovenoslovju),
doc. dr. Tatiana Bajuk Senčar, doc.
dr. Mateja Šmid Hribar (Naravna in
kulturna dediščiina Slovenije v
evropskem kontekstu), izr. prof. dr.
Aleš Gabrič (Od kulture do države:
narodni/nacionalni
koncepti,
programi in ideologije).
S pridobljeno akreditacijo se v
akademski zbor na 3. stopnji vključi
prof. dr. Janez Bogataj in prof. dr.
Milan Jazbec.
1.

Na podlagi predloga Študentskega
sveta so bile uvedene terenske vaje
in s tem nove didaktične metode, in
sicer na dodiplomskem študiju
Slovenski študiji pri naslednjih
predmetih: (1. letnik) Okoljski vidiki
trajnostnega razvoja Slovenije v
evropskem
in
globalnem
kontekstu, Slovenska in evropska
sodobna zgodovina, Kultura na
Slovenskem; (2. letnik) Slovenska
zgodovina umetnosti, Slovenska
filozofija.

Izboljšanje
kakovosti študija
ter kakovosti
študijskih
programov
fakultete.

Kakovostna
izvedba
študija,
prilagojena
vsem
skupinam
študentov.

Skrb za
kakovostne
študijske
vsebine.
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1. Posodobitev predmetnika skladno
s
KLASIUS P-16 oziroma
usmeritvijo študijskega področja
fakultete: humanistiko.
• V predmetnik na dodiplomskem
študijskem programu Slovenski
študiji, ki se bo začel izvajati v ak.
letu 2020/21, se doda izbirni
predmet »Slovenske varnostne
študije«, nosilka izr. prof. dr. Liliana
Brožič
(področje
izvolitve:
varnostne študije).
• Obvezni predmet se v 5. semestru
dodiplomskega
študijskega
programa Slovenski študiji z
naslovom
Demografija
se
nadomesti s predmetom Etnologija
in antropologija na Slovenskem,
nosilka doc. dr. Tatiana Bajuk
Senčar.
• Izbirni predmet na dodiplomskem
študijskem programu Slovenski
študiji z naslovom Institucionalna
mreža socialne države: šolstvo,
zdravstvo, kultura, zaposlovanje,
socialno varstvo se nadomesti z
izbirnim predmetom Demografija:
Kvantitativni in kvalitativni pristopi,
nosilka doc. dr. Tatiana Bajuk
Senčar.
2. Izvedba anket o kakovosti
študijskega programa med študenti
1. letnika dodiplomskega študija
Slovenski študiji in analiza anktet, ki
so podlaga za uvedbo sprememb:
• Na podlagi predloga Študentskega
sveta so bile uvedene terenske vaje
in s tem nove didaktične metode, in
sicer na dodiplomskem študiju
Slovenski študiji pri naslednjih
predmetih: (1. letnik) Okoljki vidiki

•

Uvedba eštudija ter
ponudba
gradiv in
posnetkov
izven študijskih
programov
fakultete.
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1.
2.

3.
3.

trajnostnega razvoja Slovenije v
evropskem
in
globalnem
kontaktstu, Slovenska in evropska
sodobna zgodovina, Kultura na
Slovenskem; (2. letnik) Slovenska
zgodovina umetnosti, Slovenska
filozofija.
Nekoliko slabše je bilo preko anket
o zadovoljstvu študentov ocenjeno
zadovoljstvo z dostopom do
informacij prek oglasne deske, saj
jih je 75 % odgovorilo z zelo dobro
(4) in 25 % z dobro (3). Skladno s
tem je Fakulteta v plan aktivnosti v
študijskem letu 2019/2020
določila nov letni cilj – in sicer
izboljšanje dostopa do informacij
prek oglasne deske fakultete.
Izvedba
izobraževanja
za
visokošolske učitelje (Moodle).
Vzpostavitev
e-vaj
na
dodiplomskem študiji Slovenski
študiji preko Moodle-a.
Posodobitev video vsebin na
portalu e-izobraževanja E-univerza.
Odobrilo se je snemanje vseh
predmetov 2. letnika študijskega
programa Slovenski študiiji za
namen objave na portalu eizobraževanja E-univerza.

RAZVOJ ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
I. Dodiplomski študijski program 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.

•

V študijskem letu 2017/18, 12. 4. 2018, je bila na Nakvis vložena sprememba akreditacije
dodiplomskega študijskega programa Slovenski študiji in področja fakultete. Klasifikacija
KLASIUS P16 je bila iz družboslovnih ved (3100) spremenjena na široko področje: Umetnost in
humanistika (02) / Ožje področje: Interdiscipliarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno
umetnost in humanistika (028) / Podrobno področje: Interdiscipliarne izobraževalne
aktivnosti/izidi, pretežno umetnost in humanistika (0288). Skladno s spremembo so bili aprila
2018 spremenjeni cilji in predmetnik študijskega programa, splošne pridobljene kompetence
in predmetno-specifične pridobljene kompetence in epistemska konjuktura.
Skupina strokovnjakov v postopku vzorčne evalvacije univerzitetnega študijskega programa
Slovenski študiji je v svojem evalvacijskem poročilu iz dne 25. 11. 2019 ugotavovila: »Presojani
program je bil najprej po Klasius – P – 16 akreditiran in uvrščen v družbene vede. Še pred prvim
izvajanjem so spremenili tako program, kakor tudi področje – v humanistične vede. Program
sedaj vsebuje pretežno vsebine s področja humanistike. Program nudi kvalitetno in smiselno
povezanost humanističnih predmetnih skupin, njihovo razmerje do temeljnih znanj iz
predvidenega področja in disciplin ter ima jasno opredeljene razvojne trende. Iz same vloge je
razvidno, da je glavna smer humanistična disciplina, iz česar izhaja tudi sama programska
zasnova.«

•

Sprememba akreditacije dodiplomskega študija Slovenski študiji je bila urejena v novo
sprejetem Pravilniku o merilih za prehode na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije
Nove univerze in se nanaša na dve točki:
− pogoje za vpis v študijski program, ki se spreminjajo skladno s pozivom MIZŠ, da je
potrebno urediti vpisne pogoje na univerzitetne študijske programe prve stopnje za
kandidate s poklicno maturo in izpitom iz enega od predmetov splošne mature,
− pogoje za prehode med študijskimi programi, ki se usklajujejo z Merili za prehode med
študijskimi program z dne 21. 2 2019 in določajo, da se v študijskih programih, ki so bili
akreditirani pred začetkom veljavnosti teh meril, uskladijo pogoji za prehode med
študijskimi programi s temi merili najkasneje do 30. 9. 2019. Visokošolski zavodi jih
javno objavijo.

•

Sprejet je bil drugi razpis za vpis, ki ga je fakulteta objavila v jeseni 2018 za drugi vpis študentov
v študijski program Slovenski študiji (UN) v študijskem letu 2019/2020.
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II. Magistrski in doktorski študijski program Slovenski študiji
•

Fakulteta je 22. 8. 2018, tik pred začetkom študijskega leta 2018/19, oddala vlogi za akreditacijo
dveh študijskih programov: Slovenski študiji 2. stopnje in Slovenski študiji 3. stopnje. Z dnem
23. 9. 2019 je fakulteta prejela odločbo Nakvis št. 6033-1/2019/5, s katero je Svet Nacionalne
agencije RS za kakovost v visokem šolstvu podelil akreditacijo študijskemu programu Slovenski
študiji druge in tretje stopnje za nedoločen čas. Z akreditacijo druge in tretje stopnje se je
vzpostavila potrebna študijska vertikala za razpis študijskih programov na vseh treh stopnjah.

POVZETEK STANJA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019 NA PODROČJU IZOBRAŽEVALNE
DEJAVNOSTI
Premiki po zadnji samoevalvaciji:
•
•
•

•

Vpis prve generacije študentov dodiplomskega študijskega programa Slovenski študiji v
študijskem letu 2018/19.
Posodobitev predmetnika dodiplomskega študijskega programa Slovenski študiji.
S strani Nakvisa v poročilu vzorčne evalvacije odobrena sprememba akreditacije
dodiplomskega študijskega programa Slovenski študiji in področja fakultete, in sicer iz
družboslovja v humanistiko.
Izvedba izobraževanja za visokošolske učitelje za izvedbo e-vaj preko Moodle-a in
posledično priprava e-gradiv pri izbranih predmetih 1. in 2. semestra dodiplomskega
študija.
V letu 2019 je fakulteta pristopila h pripravam za delo v e-učilnicah. V ta namen je univerza
za visokošolske učitelje in strokovne sodelavce članic v septembru 2019 organizirala IKT
izobraževanje za uporabo sistema Moodle, da se udeleženci seznanijo z načini
komuniciranja in sodelovanja v spletnem učnem okolju, da udeleženci razvijajo veščine
aktivnega skupinskega dela v spletnem učnem okolju, udeleženci razvijajo veščine
moderiranja diskusije v forumu, udeleženci pridobijo veščine urejanja spletne učilnice v
Moodlu ter razvijejo kritični odnos do uporabe posameznih virov in dejavnosti, da
udeleženci pridobijo veščine vključevanja udeležencev v spletno učilnico in njihovega
razporejanja v skupine.

•
•
•

Po predlogu Študentskega sveta, uvedba novih didaktičnih metod poučevanja (terenske
vaje) na dodiplomskem študijskem programu Slovenski študiji.
Posodobitev video vsebin na portalu e-izobraževanja E-univerza (akademski forumi).
Oddaja vlog za akreditacijo 2. in 3. stopnje študijskega programa (avgust 2018) in dne 23.
9. 2019 s strani Nakvisa pridobljena akreditacija za 2. in 3. stopnjo Slovenski študiji.
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•
•

Sprememba pravilnika Pravilnik o merilih za prehode na Fakulteti za slovenske in
mednarodne študije Nove univerze.
V akademski zbor je vključenih šest novih visokošolskih učiteljev (od tega štirje v pedagoški
proces na 1. stopnji).

Slabosti:
•
•

Nizka udeležba visokošolskih učiteljev na izobraževanju za Moodle.
V okviru vzorčne evalvacije Nakvis je skupino strokovnjakov predlagala natančno analizo
pridobljenih kompetenc ob zaključku univerzitetnega študijskega programa.

Predlog aktivnosti za izboljšanje:
•
•
•
•

Posodobitev video vsebin na portalu e-izobraževanja E-univerza z vsebinami predavanj.
Vključiti terensko delo tudi pri predmetu Kontktno slovensko jezikoslovje v alpskojadranskem prostoru.
Izboljšanje dostopa do informacij preko oglasne deske fakultete.
Naredi se natančna analiza pridobljenih kompetenc ob zaključku univerzitetnega
študijskega programa.
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2.3

RAZISKOVALNA DEJAVNOST
OSNOVI PODATKI O RAZISKOVALNEM INŠTITUTU

V obdobju od prve akreditacije FSMŠ NU razvija znanstveno-raziskovalno dejavnost v okviru
Inštituta za slovenoslovje (angl. Institut of Slovene Studies). Inštitut za slovenoslovje je vpisan v
evidenco raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Inštitut
skladno s članstvom FSMŠ v Novi univerzi sodeluje tudi z Znanstveno-raziskovalnim centrom NU.
Cilj raziskovalnega dela Inštituta za slovenoslovje je zlasti skrb za temeljni in aplikativni razvoj
znanstvenih področij slovenoslovja. Aktivnosti inštituta so bile v zadnjih letih usmerjene v uspešno
pridobitev in izvajanje temeljnega ARRS projekta, intenzivnejše sodelovanje med inštitutom in
fakulteto ter objavljanje doseženih rezultatov v obliki znanstvenih člankov in knjig.
Tabela 18: Osnovni podatki o Inštitutu za slovenoslovje
Evidenčna številka
3270-001 - iz evidence ARRS
Raziskovalna organizacija

Nova Univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne
študije

Vodja skupine

Darovec Darko

Raziskovalna skupina - raziskovalna 5.00.00 Družboslovje
dejavnost
6.00.00 Humanistika
Upoš. tč.

2728,87

Citiranost

WoS
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Scopus 47
Projekti ARRS

Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in
države

Vir: Sicris, 2019
V študijskem letu 2018/19 ima Inštitut štiri (4) raziskovalce registrirane pri ARRS, ki delujejo v okviru
slovenoslovja in predstavljajo interdisciplinarno jedro znanstveno-raziskovalnega dela inštituta:
− prof. dr. Darko Darovec, št. r. 10728, področje delovanja: zgodovinopisje.
− prof. dr. Polona Tratnik: št. r. 29337, področje delovanja: filozofija.
− doc. dr. Ines Vodopivec, št. r. 31712, področje delovanja: umetnostna zgodovina, Informacijska
znanost in bibliotekarstvo.
− doc. dr. Manca Erzetič: št. r. 37533, področje delovanja: filozofija, interdisciplinarne raziskave.
V obdobju od zadnje akreditacije ter v petletnem ocenjevalnem obdobju po metodologiji ARRS
(2014-2019) so sodelavci Inštituta skupaj objavili 158 del.
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V letu 2018/19 je bilo izdanih skupaj 20 znanstvenih del, od tega 3 izvirni znanstveni članki, ki so
indeksirani v SCI Expanded, SSCI, Scopus (d) ali Scopus (h) (glede na faktor vpliva JCR oz. SNIP) oz.
v revijah, ki jih indeksira A&HCI ali Scopus (razen d in h). Izdali so 3 znanstvene monografije, objavili
2 poglavji v knjigah.
PRIJAVA DOMAČIH IN MEDNARODNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV
V študijskem letu 2018/19 so bile aktivnosti inštituta usmerjene v izvajanje in uspešno pridobivanje
ARRS projektov, intenzivnejše sodelovanje med inštitutom in fakulteto ter objavljanje doseženih
rezultatov v obliki znanstvenih člankov.
2.3.2.1 Nacionalni razpis za raziskovalne projekte ARRS 2017
Projekt Gradniki slovenske državnosti: Enciklopedija osamosvojitve in državnosti Slovenije je bil pri
prijavi uspešen (ARRS št. J6-9354 – Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države).
Izvajati se je pričel 1.7. 2018 in traja do 30. 6. 2021.
VRSTA RAZVOJNEGA PROJEKTA:
Raziskovanje in razvoj, nacionalni projekt ARRS.
OPIS RAZVOJNEGA PROJEKTA:
V zadnjih 20 letih se na področju družboslovnih in humanističnih znanosti pospešeno raziskuje
fenomen etničnosti, moderne nacije, nacionalizma in etnične identitete. Kljub temu, da slovenski
zgodovinarji sledijo raziskovalnim trendom, še vedno ni prišlo do sistematičnih raziskav etničnosti
in razvoja nacije/države na Slovenskem. Prav tako se teoretični izsledki na področju etničnih študij
in nacionalizma ne odražajo v zadostni meri v sintezah zgodovine Slovencev. Izvirnost projekta je v
tem, da bomo s pomočjo kompleksne analize in interdisciplinarnih humanistično-družboslovnih
metodoloških izhodišč (re)interpretirali korpus nacionalne memorije, kot se kaže v tekstih
nacionalne zgodovine, v literaturi, ljudskem slovstvu, medijih, ki predstavljajo temelje nacionalne
identitete. V ta namen bo izdelana posebna Enciklopedija osamosvojitve in državnosti Slovenije.
Namen predlaganega projekta je proučiti proces formiranja slovenske države in izgradnje nacije
(state formation and nation-building) s poudarkom na sklepni fazi tega procesa, ko je v 80. in 90.
letih 20. st. Slovencem uspelo v procesu dolgega trajanja formirati svojo državo. Izoblikovanje
moderne nacije lahko spremljamo v okviru modernega meščanskega gibanja, ki se je podobno kot
po Evropi razvijalo od 18. st.. Oblikovalo se je kot politično, gospodarsko in kulturno gibanje.
Raziskave se osredotočajo na interdisciplinarno proučevanje različnih vidikov (zgodovinskega,
kulturološkega, antropološkega, pravnega) oblikovanja slovenske etnične in nacionalne identitete.
Dosedanja spoznanja na tem področju je potrebno osvetliti in (re)interpretirati s sodobnimi
teoretskimi in metodološkimi pristopi, ki obravnavajo oblikovanje etničnih identitet in nacionalnih
držav, t. i. nation building process. Ob zavedanju, da se zgodovina, nacionalna identiteta in kultura
tvorijo retrogradno prek interpretacije v sodobnosti lociranega subjekta, izhajamo iz hipoteze, da
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so simboli, miti, podobe, spomini, in komunikacije odločilni za oblikovanje identitete tako skupnosti
kot posameznikov, zato bo posebna pozornost namenjena raziskovanju njihove reprezentacije in
konstrukcije v smislu njihove integracijske vloge pri povezovanju skupnosti in konstruiranju
»zgodovinske resnice«, in sicer zlasti na primerih kulturnih proizvodov (umetnost, književnost,
zgodovinopisna dela, popularna kultura, sredstva množičnega obveščanja, reklame itd.).
Zaradi heterogenosti kulture, jezika in družbe je bil slovenski prostor v 19. in 20. st. pogosto prostor
konfliktnih soočenj med tu živečimi etnijami. Zato bomo v raziskavi posebno pozornost posvetili
razmerjem med nacionalno identiteto in »drugim« v smislu razmerij, ki oblikujejo, utrjujejo, izzivajo
oz. so na kakršen koli način bistveni za konsolidacijo identitete, zlasti nacionalne. Pri tem bomo
gradili na hipotezi, da se slovenska etničnost zaradi zgodovinsko-političnih in družbenoekonomskih pojavov ni gradila zgolj esencialno, temveč tudi v razmerjih do »drugega«.
Posebne pozornosti bo deležen mit o uporu, ki se kaže kot spor v razmerju do tradicije in dotlej
uveljavljenega pojma nacionalne identitete, a igra v slovenski nacionalni historiografiji in
kolektivnem spominu po našem mnenju osrednjo vlogo v procesu oblikovanja slovenske
nacionalne zavesti in državnosti.
S tematološko analizo bomo identificirali reprezentacije zgodovinskih mitov, ki igrajo ključno vlogo
pri oblikovanju identitete skupnosti (mit o sui generis, ante murales, antiquity, o uporu ter mit o
skupnem trpljenju) in jih s primerjalnim interdisciplinarnim pristopom preučevali skozi
najpomembnejše mejnike slovenske kolektivne memorije, ki imajo vsi obenem uporniški značaj.
Izvirnost projekta je v tem, da bomo s pomočjo kompleksne analize in interdisciplinarnih
humanistično-družboslovnih metodoloških izhodišč kritično (re)interpretirali korpus slovenskega
nacionalnega kulturnega spominjanja, kot se kaže v tekstih nacionalne zgodovine, v literaturi,
ljudskem slovstvu, umetnosti, ritualih, mitih, medijih idr., in tako raziskati temeljne značilnosti
slovenskega nacionalnega kulturnega spominjanja v petih izbranih prelomnih tranzicijskih
zgodovinskih obdobjih v zadnjem četrt tisočletju, ki tvorijo korpus na katerem temelji izgradnja
slovenskega naroda in države Slovenije.
Osrednji cilj raziskovalnega projekta je priprava izvirnih raziskav ter pojmovnika in gesel za
Enciklopedijo slovenske samoodločbe in osamosvojitve.
Nacionalni konzorcij partnerjev je sestavljen iz naslednjih organizacij: Univerza v Mariboru;
Filozofska fakulteta; Nova Univerza, Evropska pravna fakulteta; Nova Univerza, Fakulteta za
slovenske in mednarodne študije; Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in
okolja, Koper; Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko, Ljubljana.
2.3.2.2 Druge projektne prijave
V študijskem letu 2019 je fakulteta prijavila ARRS CRP projekt Virtualizacija premične kulturne
dediščine in njena vključitev v sodobne vzgojno-izobraževalne procese, ki pa žal ni bil uspešen.
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CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

Ključni strateški cilji v okviru Strategije razvoja FSMŠ 2018 – 2021 na področju raziskovalne
dejavnosti so:
1. Krepiti razvoj raziskovalne skupine – Inštituta za slovenoslovje.
2. Spodbujanje pedagoškega osebja k individualnemu raziskovalnemu delu.
Ključni ukrepi za uresničitev strateških ciljev so:
1. Vključevanje novih članov v raziskovalno skupino FSMŠ.
2. Financiranje raziskovalnega dela z novimi projekti.
3. Povečevanje števila izvirnih znanstvenih člankov, izdanih s strani članov raziskovalne
skupine FSMŠ.
4. Okrepitve znanstvene odmevnosti raziskovalne skupine.
5. Udeležbe na domačih in tujih konferencah.
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Tabela 19: Uresničevanje doseganja ciljev Strategije razvoja fakultete 2018-2021 v študijskem letu
2018/2019 na področju raziskovalne dejavnosti
STRATEŠKI CILJI
UKREP
CILJ V LETU RELIZACIJA (1. 10. 2018 – 30. 9. 2019)
(DO LETA 2021)
2018/19
Krepiti razvoj
raziskovalne
skupine – Inštituta
za slovenoslovje.
.

Spodbujanje
pedagoškega
osebja k
individualnemu
raziskovalnemu
delu.

Krepiti razvoj
raziskovalne
skupine.

Povečanje št.
raziskovalcev
vključenih v
RO.

1. Raziskovalna skupina se je v
študijskem letu povečala za dve
članici: doc. dr. Ines Vodopivec in
doc. dr. Manco Erzetič.

Financiranje
raziskovalnega
dela z novimi
projekti.

Priprava novih
domačih in
tujih
raziskovalnih in
razvojnih
projektov.

1. Uspešna prijava ARRS projekta J69354 - Kultura spominjanja
gradnikov slovenskega naroda in
države (1.7.2018―30.6.2021).
2. Oddan je bil ARRS CRP projekt
Virtualizacija premične kulturne
dediščine in njena vključitev v
sodobne vzgojno-izobraževalne
procese, ki pa žal ni bil sprejet.

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

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

1. Cilj ni bil realiziran.

Okrepitve
znanstvene
odmevnosti
raziskovalne
skupine.
Udeležbe na
domačih in
tujih
konferencah.

Povečanje št.
citatov
raziskovalne
skupine FSMŠ.

1. Povečanje števila citatov je
realizirano.

Raziskovalci se
skupaj
udeležijo vsaj
10-ih
konferenc.

−

Udeležba na konferencah:

−

Udeležba na mednarodni
konferenci EARMA, Malta,
Udeležba na mednarodni
konferenci SGEM Vienna 2018,
Avstrija,
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−

−

−

−

−
−

−

−

−

−
−
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Udeležba na mednarodni
konferenci SGEM Conference on
Social Sciences and Arts, Italija,
Udeležba na mednarodni
konferenci Slovenski dialekti v
stiku 7,
Udeležba na mednarodni
konferenci 28. Primorski
slovenistični dnevi,
Udeležba na mednarodni
konferenci People of Print, UK,
Udeležba na mednarodni
konferenci Raziskovalni dan ItalijaSlovenija,
Znanstvena konferenca
Kontemporalnost
razumevanjskega konteksta v
interdiciplinarni humanistiki, 2018,
Ljubljana
Art and biology, biomedia lecture:
convergences and divergence: art,
science, and philosophy: vabljeno
predavanje na Marist College, the
Department of Film, TV, Games, and
Interactive Media, the Department
of Art & Digital Media and the
Marist Honors Program,
Poughkeepsie, New York, 24. 4.
2019. Vabljeno predavanje na tuji
univerzi brez natisa.
Convergences and divergences of
art, science, and philosophy:
vabljeno predavanje na the
Rensselaer Institute, School of
Humanities, Arts, and Social
Sciences, Troy, New York, 25. 4.
2019. Vabljeno predavanje na tuji
univerzi brez natisa.
Konferenca: Goli otok - Scars of
history; Goli otok, 21.-28.07.2019
Konferenca: Goli otok po
sedemdesetih letih; Ljubljana,
29.11.2019

−

−

Konferenčna okrogla miza: Teden
Filozofske fakultete UL v
knjigarni Konzorcij; Ljubljana,
26.09.2018
Konferenčna okrogla miza:
Humanistične korespondence;
Ljubljana, 04.06.2019

− Vabljeno predavanje na konferenci
brez natisa: From design thinking in
art to design thinking in science:
presented at the 4th International
Design Talk, organised by Faculty of
Design, Trzin, 20th March 2019.
[COBISS.SI-ID 1640333]
− TRATNIK, Polona. The projectability of
the engagements in art and science:
invited lecture at the Interdisciplinary
Conference Taboo - transgression transcendence in art & science, 1113 November 2018, UNAM, Mexico
City. [COBISS.SI-ID 2048802826]
− Objavljen prispevek na konferenci:
TRATNIK, Polona. Challenging the
biopolitical through animal-human
hybridization. Proceedings of the
European Society for Aesthetics, ISSN
1664-5278, Proceedings of the
European Society for Aesthetics,
2018, vol. 10, str. 643-658.
http://www.eurosa.org/wpcontent/uploads/Complete-Volume2018.pdf. [COBISS.SI-ID 1638797].
− Idr.

Sodelovanje
fakultete in
visokošolskih
učiteljev na
projektih Nove
univerze.

Sodelovanje pri
−
projektih.
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Sodelovanje pri projektu Pravna
digitalna enciklopedija in učilnica
slovenije (DEUS), in sicer v
segmentu E-enciklopedija
slovenske osamosvojitev,
državnosti in ustavnosti. Sodelujoči
visokošolski učitelji so: prof. dr.

Dimitrij Rupel, prof. dr. Janko Kos,
prof. dr. Ernest Petrič, prof. dr.
Milan Jazbec in doc. dr. Ines
Vodopivec so sodelovali pri
pripravi geselskih sestavkov.

POVZETEK STANJA NA PODROČJU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
Premiki po zadnji samoevalvaciji:
•

•

•
•
•

Uspešna prijava ARRS projekta J6-9354 - Kultura spominjanja gradnikov slovenskega
naroda in države (1.7.2018―30.6.2021) in zagotovitev sredstev za raziskovalno delo,
konference in delo na projektih v deležu sodelovanja.
Aktivna RO skupina s štirimi raziskovalci, dve raziskovalki (doc. dr. Ines Vodopivec in doc.
dr. Manca Erzetič) sta se vključili v raziskovalno skupino v akademskem letu 2018/2019,
omogoča razvoj znanstveno-raziskovanega dela in področja slovenoslovja ter krepitev
znanstvene odličnosti RO.
Aktivno sodelovanje pedagoškega osebja na domačih in tujih konferencah.
Oddan projekt ARRS CRP projekt Virtualizacija premične kulturne dediščine in njena
vključitev v sodobne vzgojno-izobraževalne procese, ki pa žal ni bil sprejet.
Sodelovanje fakultete in visokošolskih učiteljev na projektih Nove univerze – npr. Pravna
digitalna enciklopedija in učilnica slovenije (DEUS).

Slabosti:
•
•
•
•

Premajhno število raziskovalnih objav.
Premajhno število domačih in tujih projektov.
Raziskovalna skupina še nima oblikovane strategije razvoja.
Slabo definirano interdisciplinarno raziskovalno polje slovenoslovja.

Predlog aktivnosti za izboljšanje:
•
•

•

Večja spodbuda pedagoškega osebja k individualnemu raziskovalnemu delu in tesnejše
sodelovanje fakultete in pedagoškega ter raziskovalnega osebja.
Večja spodbuda pedagoškega osebja k prijavam raziskovalnih in aplikativnih projektov
doma in v EU, z negospodarstvom in gospodarstvom in posledično k promociji oziroma
popularizaciji slovenoslovja v znanstveni in strokovni javnosti.
Izdelava strategije raziskovalnega inštituta, ki je osnova za razvoj raziskovalne skupine.
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•

2.4

Prizadevanje za razvoj slovenske terminologije na področju slovenoslovja ter za opredelitev
študijskega področja in priznavanje le-tega v širši humanistični oz. interdisciplinarni
znanstveni in akademski stroki.
UPRAVLJANJE S KADRI IN VSESTRANSKI RAZVOJ ZAPOSLENIH
ZAPOSLENI

Člani akademskega zbora fakultete so visokošolski učitelji, s katerimi ima fakulteta sklenjene
ustrezne pogodbe o delu oziroma redno delovno razmerje. V študijskem letu 2018/19 je s fakulteto
na izobraževalnem, raziskovalnem in strokovnem področju sodelovalo 26 visokošolskih učiteljev na
dodiplomskem izobraževanju ter 5 študentov. Med visokošolskimi učitelji je bilo 11 rednih, 4
izrednih profesorjev in 11 docentov.
Tabela 20: Člani akademskega zbora fakultete v študijskem letu 2018/19
Zap. št. Ime in priimek

Naziv

1.

Avbelj Matej

redni profesor

2.

Bajuk Senčar Tatiana

docent

3.

Brezigar Sara

docent

4.

Brožič Liliana

izredni profesor

5.

Cossuta Rada

redni profesor

6.

Černič Letnar Jernej

izredni profesor

7.

Darovec Darko

redni profesor

8.

Erzetič Manca

docent

9.

Gabrič Aleš

izredni profesor

10. Griesser Pečar Tamara

docent

11. Jambrek Peter

redni profesor

12. Kirbiš Dušan

redni profesor

13. Kos Janko

redni profesor

14. Lampe Urška

docent

15. Lovrenc Lipej

redni profesor

16. Maček Anita

docent

17. Rožac Tina

docent
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18. Rupel Dimitrij

redni profesor

19. Sovinc Andrej

docent

20. Strahovnik Vojko

docent

21. Šmid Hribar Mateja

docent

22. Temeljotov Salaj Alenka

izredni profesor

23. Tratnik Polona

redni profesor

24. Vodopivec Ines

docent

25. Zajc Drago

redni profesor

26. Žagar Mitja

redni profesor

27. Klavdija Sitar

študentka

28. Oskar Črnivec

študent

29. Martina Jasenc

študentka

30. Majda Potočnik

študentka

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019
Tabela 21: Št. visokošolskih učiteljev in raziskovalcev v študijskem letu 2018/19, ki sodelujejo pri
izobraževalnem in raziskovalnem delu fakultete
Visokošolski učitelji
Število
Redni profesorji
11
Izredni profesorji
4
Docenti
11
Visokošolski učitelji skupaj
26
Visokošolski sodelavci
Raziskovalci
4
Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019
Upravno-administrativni in strokovno-tehnični kader v študijskem letu 2018/19 šteje pet
zaposlenih, in sicer: dekana, prodekanjo, glavno tajnico in zastopnico, referentko v referatu in
računovodjo.
Tabela 22:Upravno-administrativen kader v študijskem letu 2018/19
Upravno-administrativni in strokovno-tehnični Število
kader
Glavna tajnica
1
Računovodja
1
Referentka v referatu
1
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Dekanja
Prodekanja
Skupaj
Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019

1
1
5

Ustreznost in usposobljenost kadrov upravno-administrativnih področij delovanja fakultete določa
Pravilnik o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na Fakulteti za slovenske in
mednarodne študije Nove univerze, sprejet dne 15. 4. 2019. Kader, ki je v rednem delovnem
razmerju, vodi glavna tajnica fakultete s strokovnimi sodelavci. Vsi zaposleni v upravno–
administrativnih službah imajo visokošolsko izobrazbo, omogoča pa se jim dodatna izobraževanja
za uporabo sistemov VIS (npr. Talpas). Finančno poslovanje fakultete vodi računovodstvo, ki se
udeležuje izobraževanj. V okviru Univerzitetne knjižnice Nove univerze sta zaposleni dve ustrezno
izobraženi bibliotekarki z diplomo in doktoratom znanosti bibliotekarske ali druge ustrezne smeri s
strokovnim bibliotekarskim izpitom in licenco za vnos del v sistem COBISS ter vodenje bibliografij.
Zaposleni se redno udeležujeta usposabljanj za uporabo sistema COBISS3 ter dodatna
izobarževanja za delo v knjižnicah, npr. COBISS3/Katalogizacija in format COMARC – dopolnitve in
novosti; Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj, itd.
CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU KADROV IN VSESTRANSKEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH
Ključni strateški cilji v okviru Strategije razvoja FSMŠ 2018 – 2021 na področju kadrov in
vsestranskega razvoja zaposlenih so:
1. Kakovostna kadrovska sestava pedagoškega, upravno-administrativnega in strokovnotehničnega osebja.
2. Zadovoljstvo in delovna zavzetost zaposlenih.
Ključni ukrepi za uresničitev strateških ciljev so:
1. Zaposlovanje novega upravno-administrativnega kadra.
2. Zaposlovanje novega pedagoškega kadra in spodbujanje zaposlenih k obnovi habilitacijskih
nazivov oziroma k napredovanju.
3. Spodbujanje zaposlenih k nadaljnjemu izobraževanju.
Tabela 23: Uresničevanje doseganja ciljev na področju kadrov in vsestranskega razvoja zaposlenih
STRATEŠKI CILJI
UKREP
CILJ
V
LETU RELIZACIJA (1. 10. 2018 – 30. 9.
(DO LETA 2021)
2018/19
2019)
Kakovostna
kadrovska sestava
pedagoškega,
upravnoadministrativnega
in strokovno-

Zaposlovanje
novega
pedagoškega
kadra in
spodbujanje
zaposlenih k

Zaposliti
nov pedagoški
kader in
spodbujanje
zaposlenih k
obnovi
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1. Pregled vseh habilitacij
visokošolskih učiteljev in
pravočasno opominjanje o
poteku habilitacij.
2. UKNU je v letu 2018 vključila
tudi Izpis za habilitacije

tehničnega
osebja.

obnovi
habilitacijskih
nazivov oziroma k
napredovanju.

habilitacijskih
nazivov oziroma k
napredovanju.

3.

4.

5.

6.

Zaposlovanje
novega upravnoadministrativnega
kadra.

visokošolskih učiteljev NU
preko sistema Sicris
bibliografij, ki predavateljem
na NU omogoča neposredni
izpis točkovalnika po Merilih
za izvolitev v nazive
visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev,
visokošolskih sodelavcev in
raziskovalnih sodelavcev na
Novi univerzi ter s tem
enostavnejšo pripravo
habilitacijskih vlog.
Sprejeta Merila za izvolitev v
nazive visokošolskih
učiteljih, znanstvenih
delavcev in visokošolskih
sodelavcev na Novi univerzi.
Sprejeta Merila za določanje
obsega in oblik pedagoške
obveznosti visokošolskih
učiteljev in sodelavcev.
V pedagoški proces na
dodiplomskem študiju so
vključeni štirje (4) novi
visokošolski učitelji.
Funkcijo prodakanje je 15.
4. 2019 prevzela doc. dr.
Manca Erzetič.

Uspešne izvolitve
v habilitacijske
nazive.

1. V naziv docent je bila
izvoljena doc. dr. Manca
Erzetič.

Učinkovito
delovanje
organov ter nove
zaposlitve
administrativnega
in strokovnotehničnega
osebja.

1. Sprejeti akti:
• Pravilnik o pisarniškem
poslovanju.
• Pravilnik o prepovedi dela
pod vplivom alkohola, drog
in drugih prepovedanih
substanc.
• Pravilnik
o
notranji
organiziranosti
in
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•

Zadovoljstvo in
delovna zavzetost
zaposlenih.

Spodbujanje
zaposlenih k
nadaljnjemu
izobraževanju.

Napotitev kadra
na izobraževanje.

Izvedena je
analiza anket o
zadovoljstvu
zaposlenih na
fakulteti.

sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o poslovnem času,
uradnih urah in delovnem
času.

Zaposlitev referentke v referatu
za študentske in študijske
zadeve.
1. Na ravni Nove univerze
izdelan Načrt izobraževanja
in usposabljanja
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev nepedagoških
delavcev v študijskem letu
2019/2020.
2. Kader se redno izobražuje:
referentka za študijske in
študentske zadeve je bila na
izobraževanju za upravljanje
s spletnimi stranmi,
bibliotekarki se redno
udeležujeta usposabljanj za
uporabo sistema COBISS3
ter dodatna izobraževanja
za delo v knjižnicah, npr.
COBISS3/Katalogizacija in
format COMARC –
dopolnitve in novosti;
Uporaba programske
opreme
COBISS3/Katalogizacija
nadaljevalni tečaj, itd.
3. Analiza anket
administrativnih in
strokovnih sodelavcev je
pokazala, da:
•

•
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Je kader z zaposlitvijo na
fakulteti 100%
zadovoljen.
Da je kader z delom
vodstva v povprečju
zadovoljen.

•

•

•

•

•

•
•

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019
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Da niso v celoti
seznanjeni z vizijo in
poslanstvom fakultete;
pri tem pa menijo, da
nekateri cilji fakultete in
strategija niso jasno
zastavljeni.
V povprečju menijo, da
so njihove naloge
(nekateri bi si želeli več
jasnih napotkov
nadrejenih) in delo jasno
opredeljeni, da spadajo
v delo institucije in da
kot zaposleni sodelujejo
pri sooblikovanju
institucije.
Anketa je pokazala, da
nekateri strokovni
delavci ocenjujejo, da
jim delovno mesto ne
omogoča socialne
varnosti.
Odnosi med zaposlenimi
so ocenjeni z odlično
oceno, z izjemo
komunikacije in
pomanjkanjem zaupanja
med nekaterimi
sodelavci.
Vsi sodelujoči menijo, da
so za dobro opravljeno
delo pohvaljeni oziroma
nagrajeni.
Predlagajo letne
razgovore z nadrejenimi.
Želeli bi si več
pridobivanja ustreznega
znanja za delo
(seminarji,
izobraževanja).

POVZETEK STANJA NA PODROČJU KADRA IN VSESTRANSKEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH
Premiki po zadnji samoevalvaciji:
•
•
•

•
•
•
•

Pregled vseh habilitacij visokošolskih učiteljev in pravočasno opominjanje o poteku
habilitacij.
Habilitirana v naziv docent in vključena v pedagoški proces je bila docentka: Manca Erzetič.
V pedagoški proces na dodiplomskem študiju Slovenski študiji so bili vključeni štirje novi
visokošolski učitelji (doc. dr. Tatiana Bajuk Senčar, doc. dr. Mateja Šmid Hribar, izr. prof. dr.
Aleš Gabrič in izr. prof. dr. Liliana Brožič).
Zaposlitev referentke v referatu za študentske in študijske zadeve, s čimer se je okrepil
upravno-administrativni kader.
Na ravni Nove univerze izdelan Načrt izobraževanja in usposabljanja visokošolskih učiteljev
in sodelavcev nepedagoških delavcev v študijskem letu 2019/2020.
Administrativni kader je z zaposlitvijo na fakulteti 100% zadovoljen.
Odnosi med zaposlenimi so ocenjeni z odlično oceno,

Slabosti:
•
•

Slabša povezanost akademskega zbora in slabša odzivnost visokošolskih učiteljev.
Anketa je pokazala, da nekateri strokovni delavci ocenjujejo, da jim delovno mesto ne
omogoča socialne varnosti.

Predlog aktivnosti za izboljšanje:
•
•
•
•
•

Krepljenje pripadnosti fakulteti.
Povečanje samoiniciativnosti visokošolskih učiteljev in posledično večja vpetost v fakulteto
(organizacija akademskih forumov in poletnih šol).
Organizacija neformalnega druženja akademskega zbora.
Opravljeni bodo letni razgovori z zaposlenimi.
Fakulteta bo omogočila več dodatnih izobraževanj za zaposlene administrativne delavce.
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2.5

PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI
PROSTORI IN OPREMA

Fakulteta je v študijskem letu 2017/18 svoj sedež in prenesla na naslov Cankarjevo nabrežje 11,
1000 Ljubljana, kjer je začela fakulteta izvajati tudi izobraževalno dejavnost. Dne 8. 3. 2018 je bila
na Nakvis vložena vloga za spremembo sedeža in naslov izvajanja študijskega programa Fakultete
za slovenske in mednarodne študije Nove univerze. Fakulteta je dne 29. 10. 2018 obvestila Nakvis
o spremembi že akreditiranega sedeža. Fakulteta je vhod v stavbo premaknila iz naslova Cankarjevo
nabrežje 11, Ljubljana na naslov Mestni trg 23, Ljubljana. 5 Dne 21. 2. 2019 je Nakvis izdal odločbo
o spremembi lokacije izvajanja študija na naslovu Mestni trg 23, 1000 Ljubljana.
V Ljubljani študijski proces poteka v najetih prostorih, ki so bili v letu 2018 popolnoma prenovljeni
in posodobljeni. Novi prostori nudijo kakovostno izvajanje študijskih programov v skladu z
normativi in standardi, ki so opredeljeni v višjem in visokem šolstvu. V študijskem centru v Ljubljani
je pet predavalnic in dve sejni sobi, ki so sodobno opremljene z mizami, stoli, tablami, računalniki
in projektorji. V odnosu do bogate slovenske in mednarodne kulture imajo predavalnice imena po
znanih osebnostih, in sicer predavalnica Jožeta Pučnika, Leona Štuklja, Jožeta Wojtyle, Roberta
Schumana in predavalnica Franceta Bučarja. Avla nosi ime po znanem slovenskem politiku,
bančniku diplomatu in publicistu Ivanu Hribarju. Pedagoškim sodelavcem je poleg profesorskih
kabinetov namenjena tudi klubska soba - Klub Profesorjev Nove univerze. V celotni zgradbi je na
voljo internet. Predavalnice in sejni sobi se nahajajo v štirih nadstropjih, do katerih je omogočen
dostop z dvigalom. Za študente s posebnimi potrebami je narejena klančina, prilagojene so
sanitarije, na voljo je tudi dvigalo. Napisov v Braillovi pisavi in glasovnih opozoril (še) ni. Prostori
fakultete vključujejo prenovljeno knjižnico, ki se nahaja v četrtem nadstropju, in učne prostore, ki
so opremljeni z računalniki.
INFORMACIJSKI SISTEM
Na vseh osebnih računalnikih je nameščena vsa standardna oprema, potrebna za pisarniško delo z
antivirusnimi programi in sistemom za arhiviranje podatkov. Fakulteta uporablja visokošolski
informacijski sistem (VIS), ki je bil uveden dne 22. 2. 2018. Računovodstvo in založba za svoje delo
uporabljata program VASCO in COBISS za blagajno. Za preverjanje plagiatov se uporablja slovenski
program DPV v okviru repozitorija Revis.
UNIVERZITETNA KNJIŽNICA NOVE UNIVERZE (UKNU)
Ob združitvi knjižnic članic v skupno univerzitetno knjižico v letu 2017 so bili doseženi osnovni
pogoji za delovanje visokošolske knjižnice in postavljeni temelji za razvoj nove univerzitetne
knjižnice v Sloveniji. 19. 06. 2017 je bila z vpisom v razvid knjižnic po veljavnem Pravilniku o razvidu
knjižnic realizirana ustanovitev Univerzitetne knjižnice Nove univerze (UKNU). Dne 26. 09. 2017 je
NU sklenila Pogodbo o sodelovanju in polnopravnem članstvu UKNU v sistemu COBISS.SI z
Inštitutom informacijskih znanosti, Maribor. UKNU deluje v prostorih Nove univerze na Mestnem
5

Gre za isto stavbo, le da je vhod z druge strani, na naslovu Mestni trg 23, 1000 Ljubljana.
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trgu 23, v Ljubljani. Knjižnica ima leto licenco UDCMRF 2011 (dostop do elektronske izdaje tabel
UDK) in naročene strokovne revije.
2.5.3.1 Vizija
Univerzitetna knjižnica Nove univerze želi vsem študentom, zaposlenim, sodelavcem in zunanjim
brez omejitev omogočiti najširši možen dostop do slovenske in svetovne znanstvene ter strokovne
literature s področji delovanja univerze v fizični in elektronski obliki. Za uporabnike želimo
vzpostaviti in zagotoviti dostop kar se da široke baze znanja, jih voditi pri njeni uporabi in razvijati
knjižnične storitve po meri ter skladno z uporabniškimi potrebami in pričakovanji. Knjižnična zbirka
in relevantni slovenski in svetovni spletni viri ter baze podatkov morajo biti dostopni vsakemu
uporabniku ne le v prostorih knjižnice in fakultet, temveč prek oddaljenega dostopa tudi iz drugih
želenih lokacij.
2.5.3.2 Poslanstvo
Univerzitetna knjižnica Nove univerze zbira, obdeluje, hrani in posreduje slovensko in tujo
znanstveno literaturo, ki pokriva študijska področja članic univerze, vsem študentom, članom
akademskega zbora, raziskovalcem in drugim zaposlenim na univerzi ter drugim uporabnikom.
S svojo dejavnostjo podpira študijski proces na članicah NU:
− Fakulteta za državne in evropske študije (FDŠ)
− Evropska pravna fakulteta (EVRO-PF)
− Fakulteta za slovenske in mednarodne študije (FSMŠ);
in raziskovalno dejavnost inštitutov ter raziskovalnih skupin:
− Inštitut za raziskovanje v pravu
− Inštitut za management nepremičnin,
− Inštitut za slovenoslovje,
− Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice,
− Raziskovalna skupina FDŠ.
2.5.3.3 Storitve knjižnice
Kot univerzitetna knjižnica skrbi za:
− temeljno zbirko strokovne literature, potrebne za izvajanje pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega procesa na univerzi,
− zbirko visokošolskih del in drugih dokumentov matične univerze oziroma njenih zaposlenih,
− pridobivanje in obdelavo obveznih izvodov gradiv, ki nastajajo in se objavljajo v okviru univerze,
− dvig informacijske pismenosti študentov in zaposlenih na univerzi z organizacijo izobraževanj o
iskanju, izbiri in uporabi različnih vrst in oblik informacijskih virov ter s sodelovanjem na
fakultetah članicah pri predavanjih o metodologiji raziskovanja in znanstvenega pisanja.
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Kot osrednja znanstvena knjižnica skrbi za:
− zagotavljanje informacijskih virov in informacij za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela,
− zbiranje in trajno ohranjanje dosežkov znanstvenoraziskovalne dejavnosti,
− pomoč znanstveni skupnosti pri zagotavljanju prostega dostopa do rezultatov
znanstvenoraziskovalnega dela.
2.5.3.4 Informacijski viri
UKNU je v letu 2017 postala članica konzorcijev v NUK in CTK in s tem zagotovila dostop do
pomembnejših svetovnih informacijskih virov, za katere knjižnica vsem članom omogoča oddaljen
dostop s podporo Instituta informacijskih znanosti Maribor.
EBSCO Academic Search Premier pokriva področje humanistike, družboslovja, naravoslovja in
tehnike. Poleg znanstvene literature vključuje tudi aktualna dogajanja iz sveta politike, ekonomije,
kulture, tehnologije, zabave itd.
Zbirka SAGE Journals Online je namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature ter branju
člankov s področij družbenih ved in humanistike, medicine, tehnike in naravoslovja.
SpringerLink servis obsega dostop do približno 1900 znanstvenih in strokovnih revij ter preko
30.000 knjig različnih založb, združenih v skupini Springer Science+Business Media. Pokrivajo
različna strokovna področja: pravo, poslovne vede in ekonomijo, biomedicinske, naravoslovne in
tehnične vede, humanistiko, psihologijo, sociologijo itd.
UKNU je nosilec gradnje in razvoja zbirke univerzitetnega repozitorija v okviru Repozitorija
samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij ter s tem prispeva elektronske
verzije zaključnih del študentov NU v Nacionalni portal odprte znanosti. Tako deluje skladno z
Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji
2015−2020. Omogoča tudi odprti dostop do elektronskih učbenikov in zbornikov
2.5.3.5 Knjižnični fond
Univerzitetna knjižnica Nove univerze (UKNU) zbira, obdeluje, hrani in posreduje slovensko in tujo
znanstveno literaturo, ki pokriva študijska področja članic univerze, vsem študentom, članom
akademskega zbora, raziskovalcem in drugim zaposlenim na univerzi. Za študijske programe
fakultete na študijskih področjih Slovenskih študij zagotavlja UKNU temeljno literaturo za
predmete, slovenske in tuje znanstvene monografije, zakone s komentarji, ter domače in tuje
periodične publikacije. Natančneje, UKNU ima v prostem pristopu za področja slovenoslovja 979
enot za Človekove pravice; 997 enot za področje Politike; 304 enote za Sociologijo; 1150 enot za
Mednarodno prvo; 329 enot za Urbanizem in Arhitekturo; 799 enot za področje Javna uprava; 113
enot za Vojaško politiko; 997 enot za področje Politike; 109 enot za področje Socialne varnosti; 362
enot za Zgodovino; 218 enot za Umetnost ter 195 enot za področje Evropske unije.
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CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU PROSTORSKIH IN MATERIALNIH POGOJEV
Fakulteta s ciljem zagotavljati optimalne pogoje za izvajanje študijskega procesa, skrbi za primerno
raven prostorov in opreme. Poglavitna naloga fakultete je skrb za primerno in nenehno sodelovanje
z Univerzitetno knjižnico Nove univerze za zagotavljanje primernih študijskih gradiv in
informacijskih virov za kvaliteten študijski proces na fakulteti. Tudi v prihodnje si bo fakulteta
prizadevala pridobiti nove enote knjižničnega gradiva in znanstvenih ter strokovnih periodičnih
publikacij za vsa podpodročja slovenoslovja.
Ključni strateški cilji v okviru Strategije razvoja 2018-2021 na področju prostorskih in materialnih
pogojev so:
1. FSMŠ bo sistematično skrbela za primerne prostore za opravljanje raziskovalne, pedagoške in
svetovalne dejavnosti. Fakulteta bo zagotavljala učinkovito podporo študijskega procesa z
zagotavljanjem primerne računalniške opreme in se vključevala v razvoj IKT tehnologije na ravni
univerze.
2. Fakulteta bo dejavno vsebinsko, finančno in strateško sodelovala pri razvoju Univerzitetne
knjižnice Nove univerze, saj je njen cilj zagotoviti študentom, profesorjem in raziskovalcem
dostop do sodobne univerzitetne knjižnice z bogatim naborom znanstvene in strokovne
literature. FSMŠ si bo konstantno prizadevala za pridobivanje dodatnih enot domačega in
tujega knjižničnega gradiva ter dodatnih elektronskih virov, ki bodo služili kot temeljna ali
dopolnilna študijska literatura oz. viri za pisanje seminarskih, zaključnih in drugih del fakultete.
3. Univerzitetna knjižnica je hkrati tudi znanstvena založba univerze. Fakulteta bo spodbujala
pedagoško osebje k pripravi študijske literature, znanstvenih virov in drugega gradiva za
študente, saj je cilj FSMŠ tudi povečanje založniške dejavnosti na letni ravni. S tem bo FSMŠ
zagotavljala kakovostno študijsko literaturo in vire za profesorje. Fakulteta bo za uresničitev
cilja usmerjena v pridobivanje javnih sredstev za sofinanciranje založniške dejavnosti. Prav tako
bo izdajala publikacije v so-založništvu z drugimi znanstvenimi založbami.
Ključni ukrepi za uresničitev strateških ciljev so:
1. Zagotavljanje primernih razmer za prvi vpis študentov v študijski program in zagotovitev
pogojev za kasnejše nemoteno izvajanje.
2. Povečanje fonda knjižničnega gradiva.
3. Povečanje lastne študijske literature v fizični in elektronski obliki.
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Tabela 24: Uresničevanja doseganja ciljev Strategije razvoja 2018-2021 v študijskem letu 2018/19
na področju upravljanja s prostorskimi in materialnimi pogoji
STRATEŠKI
UKREP
CILJ
V
LETU RELIZACIJA (1. 10. 2018 – 30. 9. 2019)
CILJI
2018/19
(DO
LETA
2021)
Ustrezni
Zagotavljanje Skrb, da je
1. Tekoče urejanje pogodbenih
prostorski in
primernih
študijski center
obveznosti za najem prostora na
materialni
prostorov in
fakultete ustrezno
lokaciji v Ljubljani.
pogoji.
stalna skrb za opremljen in
posodabljanje dostopen za
2. Z odločbo Nakvis št. 6033strojne in
študente.
19/2014/25 z dne 21. 2. 2019 se je
programske
akreditirala lokacija izvajanja študija
opreme.
na Mestnem trgu 23, Ljubljana, kjer
je tudi sedež fakultete.
Skrb za
posodabljanje
1. Pregled obstoječega stanja in
strojne in
zagotovitev nove ustrezne opreme za
programske
snemanje v povezavi z ostalimi
opreme.
članicami NU (nakup nove kamere in
mikrofonov).
Sodelovanje
Pridobitev
1. Proti koncu študijskega leta
pri razvoju
knjižničnega
2018/2019 je bil opravljen nakup
Univerzitetne gradiva in
novega knjižničnega gradiva na
knjižnice
znanstvene ter
podlagi predloga akademskega zbora.
Nove
strokovne
univerze, ki
periodične
2. Podatkovne baze (EBSCO Academic
bo ustrezala
publikacije,
Search Premier, Zbirka SAGE Journals
vsem
povečanje za
Online, SpringerLink servis) se
zahtevam, ki
10%.
dopolnjujejo vsako leto.
jih določajo
3. UKNU gradi lastne elektronske vire za
predpisi.
podporo študijskih programov članic
NU na vseh stopnjah: E-KURS.si Komentar ustave Republike Slovenije
(2002, 2011, 2019) in E-Dignitas Revija za človekove pravice.
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Sodelovanje
pri razvoju
založniške
dejavnosti
Nove
univerze.

Izdani bodo
zborniki
prispevkov iz
organiziranih
mednarodnih
konferenc.

Izšel je zbornik mednarodne znanstvene
doktorske konference.

Izvedena bo
prijava na razpis
za sofinanciranje
znanstvenih
monografij.

Izvedeni sta bili 2 prijavi na ARRS razpis za
sofinanciranje znanstvenih monografij.
Izdani sta bili 2 monografiji:
•
Bomo Prusi ali Rusi? : geopolitični
vidiki slovenske osamosvojitve in
državnosti / Rupel, Dimitrij, 2018,
•
Vivitur ingenio : renesančni
mojstri knjižne grafike na Slovenskem /
Vodopivec, Ines, 2018.

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

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019
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V letu 2018/2019 sta bili izdani dve dvojni
številki revije Dignitas 79/80 in 81/82.

POVZETEK STANJA NA PODROČJU PROSTORSKIH IN MATERIALNIH POGOJEV
Premiki po zadnji samoevalvaciji:
•

•

•
•

Fakulteta je dne 29. 10. 2018 obvestila Nakvis o spremembi že akreditiranega sedeža.
Fakulteta je vhod v stavbo premaknila iz naslova Cankarjevo nabrežje 11, Ljubljana na
naslov Mestni trg 23, Ljubljana.6 Dne 21. 2. 2019 je Nakvis izdal odločbo o spremembi
lokacije izvajanja študija na naslovu Mestni trg 23, 1000 Ljubljana.
Na sedežu v Ljubljani so bili prenovljeni in ustrezno opremljeni dodatni prostori, s tem
posledično pa je omogočeno več prostora za izvajanje študijskega procesa, ter novi,
prostornejši knjižnični prostori.
UKNU je za podporo študijskega programa fakultete pridobila ok. 2.000 enot študijskega
gradiva humanističnih ved z darovi (knjige, revije, zborniki, elektronski viri).
UKNU je za študente, visokošolske učitelje in raziskovalce članic NU v letu 2018/19 v okviru
članstva v konzorcijih COSEC (NUK) in CTK (ARRS) pridobila naslednje tuje podatkovne baze:
EBSCO Academic Search Premier, Zbirka SAGE Journals Online, SpringerLink servis).

•

UKNU gradi tudi lastne elektronske vire za podporo študijskih programov članic NU na vseh
stopnjah: E-KURS.si - Komentar ustave Republike Slovenije (2002, 2011, 2019) in E-Dignitas
- Revija za človekove pravice.

•

UKNU je v letu 2018 vključila tudi Izpis za habilitacije visokošolskih učiteljev NU preko
sistema
Sicris bibliografij, ki predavateljem na NU omogoča neposredni izpis točkovalnika po
Merilih za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih
sodelavcev in raziskovalnih sodelavcev na Novi univerzi ter s tem enostavnejšo pripravo
habilitacijskih vlog.
Proti koncu študijskega leta 2018/2019 je bil opravljen nakup novega knjižničnega gradiva
na podlagi predloga akademskega zbora.

•
•

Opravljen je bil pregled obstoječega stanja in zagotovitev nove ustrezne opreme za
snemanje v povezavi z ostalimi članicami NU (nakup nove kamere in mikrofonov).

Slabosti:
•

Pred začetkom študijskega leta 2018/2019 na dodiplomskem študijskem programu
Slovenski študiji ni bilo zadostnih finančnih sredstev za nakup vse obvezne literature pri
vseh predmetih, zato posledično nakup ni bil izveden.

Predlog aktivnosti za izboljšanje:
•

6

Vpeljava sistema vsakoletnega pozivanja profesorjev k dopolnitvi učnih načrtov (tudi
literature).

Gre za isto stavbo, le da je vhod z druge strani, na naslovu Mestni trg 23, 1000 Ljubljana.
59

•

•
2.6

Na predlog študentskega sveta fakultete in Evalvacijskega poročila Nakvisa bo opravljen
pregled obvezne literature, ki je predpisana z učnimi načrti za vse tri stopnje študija
Slovenski študiji, in dopolnitev knjižničnega gradiva skladno z učnimi načrti po vedah, ki se
združujejo znotraj slovenoslovja.
Namenitev več sredstev za obvezno študijsko literaturo.
FINANCIRANJE DEJAVNOSTI

Fakulteta se financira iz sredstev pridobljenih na trgu ter iz sredstev pridobljenih na podlagi
razpisov (ARRS ipd.). Med smernicami za izboljšanje financiranja dejavnosti so:
− krepitev delovanja lastne založniške dejavnosti s pridobivanjem sredstev za sofinanciranje
izdajanja znanstvenih publikacij in revije;
− aktivnosti na področju ustvarjanja večjih prihodkov iz drugih virov z iskanjem dodatnih
možnosti pridobivanja sredstev oz. virov financiranja na podlagi sponzorstev, donacij ter
drugih sodelovanj za sofinanciranje dejavnosti;
− krepitev delovanja na področju internacionalizacije študijskih programov in ureditev
Erasmus+;
− krepitev prijav na projektne razpise za pridobitev sredstev oz. virov financiranja
znanstveno-raziskovalnega dela na domačih in mednarodnih razpisih.
CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU FINANCIRANJA DEJAVNOSTI
Ključni strateški cilj v okviru Strategije razvoja 2018 - 2021 na področju financiranja dejavnosti je
zagotoviti ustrezne vire financiranja dejavnosti.
Fakulteta zagotavlja ustrezne vire financiranja in primerno ter racionalno uporabo finančnih
sredstev. Dolgoročni cilj fakultete je povečanje pridobivanja zunanjih virov financiranja, predvsem
prek uspešnih prijav na domačih in mednarodnih javnih in drugih projektnih razpisih ter z
razširitvijo tržne dejavnosti FSMŠ. Načrtovani strateški razvoj fakultete je ključnega pomena za
varčno poslovanje fakultete.
Ključni ukrepi za uresničitev strateških ciljev so:
1. Zagotovljeni bodo zunanji viri financiranja (projektna sredstva, razvojni skladi, povezovanje z
gospodarstvom, ipd.).
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Tabela 25: Uresničevanja doseganja ciljev Strategije razvoja 2018-2021 študijskem letu 2018/19 na
področju financiranja
STRATEŠKI
UKREP
CILJ V
LETU RELIZACIJA (1. 10. 2018 – 30. 9. 2019)
CILJI
2018/19
(DO
LETA
2021)
Zagotoviti
Zagotovljeni
Razširiti
1. Računovodstvo fakultete je
ustrezne vire bodo zunanji
dejavnost
pripravilo Finančni načrt za leto 2020
financiranja
viri financiranja fakultete s
– 2025.
dejavnosti.
(projektna
ponudbami za
sredstva,
zunanje
2. Zunanji finančni viri niso bili
razvojni skladi,
deležnike
zagotovljeni.
povezovanje z
(izobraževanja,
gospodarstvom, konference,
ipd.).
poletne šole itd.).
Sodelovanje z
1. Fakulteta je v sodelovanju z doc. dr.
drugimi članicami
Manco Erzetič pripravila načrt za
NU pri
izvedbo pomladne šole v študijskem
organizaciji
letu 2019/2020 na temo
dogodkov na
totalitarizmov.
univerzi pridobivanje
sredstev z
organizacijo
seminarjev,
poletnih in
jesenskih šol.
Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019
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POVZETEK STANJA NA PODROČJU FINANCIRANJA DEJAVNOSTI
Premiki po zadnji samoevalvaciji:
•

•

•
•

Z obstoječimi viri sredstev je imela fakulteta zagotovljena sredstva za delovanje in
realizacijo načrtovanih stroškov. Fakulteta je lahko nemoteno delovala in nadaljevala razvoj
visokošolske dejavnosti.
Zagotavljanje financiranja znanstveno-raziskovalne in založniške dejavnosti prek razpisov
ARRS in posledično nemoteno izvajanje znanstveno-raziskovalne in založniške dejavnosti
ter Iskanje novih finančnih možnosti s prijavami na razpise.
Fakulteta je v sodelovanju z doc. dr. Manco Erzetič pripravila načrt za izvedbo pomladne
šole 2019/2020 na temo totalitarizmov.
Računovodstvo fakultete je pripravilo Finančni načrt za leto 2020 – 2025.

Slabosti:
•
•
•

V tem letu je fakulteta ustvarila presežek odhodkov nad prihodki. Kljub temu je fakulteti
denarni tok omogočal nemoteno delovanje ne glede na poslovni izid, ki je bil negativen.
V študijskem letu 2018/19 slabše zmožnosti financiranja za izvajanje študijskega procesa.
Majhen delež financiranja iz raziskovalne dejavnosti.

Predlog aktivnosti za izboljšanje:
•

•
•

Za dosego ključnega strateškega cilja v okviru Strategije razvoja 2018 - 2021 na področju
financiranja dejavnosti in zagotovitve ustreznih virov financiranja dejavnosti mora fakulteta
tudi v prihodnje dati večji poudarek zunanjim virom financiranja dejavnosti (projektna
sredstva, razvojni skladi, povezovanje z gospodarstvom, ipd.).
Pospeševanje tržne dejavnosti fakultete.
Povečati delež iz raziskovalne dejavnosti.

62

2.7

INTERNACIONALIZACIJA IN SODELOVANJE Z OKOLJEM

Vpetost v okolje je pomemben element delovanja fakultete tako z razvojnega vidika kot z vidika
njene vloge v ožjem in širšem okolju. Zato je v študijskem letu 2018/19 pozornost fakultete
usmerjena v promocijske aktivnosti v domačem in mednarodnem okolju ter povezovanje z
zamejskimi organizacijami, organizacijami Slovencev po svetu ter drugimi ustanovami, ki se
navezujejo na preučevanje slovenoslovja v širšem smislu.
Fakulteta izpolnjuje svoje poslanstvo in izkazuje svojo javno družbeno odgovornost z/s:
− aktivno vključenostjo v slovenski ter evropski raziskovalni in visokošolski prostor;
− promocijo sodelovanja na področju raziskovanja in izobraževanja;
− medinstitucionalnim povezovanjem in sodelovanjem v domačem in mednarodnem
kontekstu.
Fakulteta je podpisala in/ali sklenila dodatne pogodbe o sodelovanju in pisma o nameri oz.
vzpostavila sodelovanje v neformalni obliki (v obliki medsebojnega obveščanja, sodelovanja ali
posredovanja različnih oblik informacij, sodelovanje na okroglih mizah, ipd.).

CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU INTERNACIONALIZACIJE IN SODELOVANJA Z OKOLJEM
Ključni strateški cilji v okviru Strategije razvoja 2018 - 2021 na področju sodelovanja z okoljem in
internacionalizacije so:
1. Cilj FSMŠ je razvijati sodelovanje s sorodnimi pedagoškimi in raziskovalnimi institucijami
doma in v tujini ter skrbeti za družbeno odgovorno in tvorno sodelovanje fakultete z
domačim in tujim okoljem prek študentov in predavateljev. Fakulteta poleg klasičnega
izobraževanja skrbi tudi za vseživljenjsko izobraževanje, v okviru katerega se dejavnosti
kariernega centra razvijajo na nivoju univerze za vseobsegajoče in vključujoče možnosti
podpornih izobraževanjih programov. Preko kakovostnega izvajanja vseživljenjskega učenja
bosta fakulteta in univerza še bolj vpeti v domače in mednarodno okolje.
2. Mednarodna mobilnosti oziroma vključevanje študentov v študij na tujih institucijah ima
prav tako velik pomen za priznanje in prepoznavnost slovenoslovja doma in v tujini. FSMŠ
si prizadeva vzpostaviti sodelovanje z Erasmus programi in se vključiti v Erasmus programe
prek univerzitetne podporne službe oziroma samostojno.
3. Dalje bo FSMŠ poskušala svoje poslanstvo, vizije in strateške cilje širiti na osnovi aktivnega
sodelovanja z mednarodnimi institucijami. FSMŠ se trudi za večjo prepoznavnost v
mednarodnem okolju in za večje sodelovanje s partnerji v evropskem in globalnem
prostoru.
4. Pomemben cilj fakultete je tudi vzpostavitev učinkovitega sodelovanja z delodajalci, s čimer
želi fakulteta nuditi pomoč študentom pri sklepanju dogovorov o opravljanju študentske
prakse in diplomantom pri iskanju kariernih možnosti.

63

Ključni ukrepi za uresničitev strateških ciljev so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spodbujanje mednarodne mobilnosti v okviru programa Erasmus+.
Vključevanje tujih strokovnjakov v študijske procese fakultete.
Krepitev mednarodnega znanstveno-raziskovalnega in razvojnega sodelovanja.
Učinkovito sodelovanje z delodajalci pri opravljanju študentske prakse.
Organizacija strokovnih dogodkov namenjenih širši javnosti.
Razprava z delodajalci o načrtovanih spremembah in izvedbi študijskih programov
fakultete.

Tabela 26: Uresničevanja doseganja ciljev Strategije razvoja 2018-2021 v študijskem letu 2018/19
na področju sodelovanja z okoljem
STRATEŠKI CILJI
UKREP
CILJ V LETU RELIZACIJA (1. 10. 2018 –
(DO LETA 2021)
2018/19
30. 9. 2019)
Internacionalizacija Spodbujanje mednarodne
fakultete in
mobilnosti v okviru
sodelovanje z
programa Erasmus.
okoljem.

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

1. Oddaja vloge za
pridobitev ECHE listine
(27. 3. 2019) in
pridobitev ECHE listine
(30. 9. 2019).

Navezovanje
1. Fakulteta je bila
stikov s
pozvana k podpisu
fakultetami in
sporazuma s strani
univerzami ter
AGH University of
na podlagi
Science and
stikov
Technology v Krakowu
podpisati
(Poljska), ter Universit
sporazume
degli Studi "G.
oziroma pisma
d'Annunzio"Chieti –
o nameri.
Pescara (Italija).
Karierni center
deluje v okviru
fakultete in v
sodelovanju z
NU.
Vključevanje tujih
strokovnjakov v študijske
procese fakultete.
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Povečanje št.
tujih
strokovnjakov,
ki bodo

1. V letu 2019 (27. 5 –
11. 6.) je fakulteta
izvedla tri gostujoča
predavanja v okviru

sodelovali pri
spomladanskih
šolah, okroglih
mizah in
akademskih
forumih, za
30%.

Krepitev mednarodnega
znanstvenoraziskovalnega
in razvojnega
sodelovanja.

Organizacija
vsaj ene
mednarodne
konference
letno.

Učinkovito sodelovanje z
delodajalci pri opravljanju
študentske prakse.

Podpisani
bodo novi
sporazumov,
pisem o
nameri oz.
drugih
dokumentov z
delodajalci.
Fakulteta bo
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dogodka Humanistične
korespondence in v
sodelovanju z
Inštitutom Nove revije,
Zavod za humanistiko
in s Forumom za
humanistko: prof. dr.
Jeff Malpas: “In What
Kind of a World Do We
Live”; prof. dr. Ramsey
Eric Ramsey:
“Enduring the
Humanities Again and
Again” in Harry
Lehman: “The Political
Polarization of Liberal
Democracies. A Model
for the Analysis of the
Current Situation”.
1. V letu 2019 (27. 5 –
11. 6.) je fakulteta
organizirala
mednarodni dogodek
Humanistične
korespondence in v
sodelovanju z
Inštitutom Nove revije,
Zavod za humanistiko
in s Forumom za
humanistko.

1. Fakulteta je v
študijskem letu
2018/2019 podpisala
sporazume z
institucijami.

1. Fakulteta je
organizirala vrsto
Akademskih forumov v

Organizacija strokovnih
dogodkov namenjenih
širši javnosti.

organizirala
vsaj tri
dogodke
letno.

Razprava z delodajalci o
načrtovanih spremembah
in izvedbi študijskih
programov fakultete.

Organizacija
1. Organiziran je bil
delovnega
sestanek s Svetovnim
sestanka med
slovenskim kongresom
predstavniki
in z Inštitutom Nove
fakultete in
revije, Zavod za
delodajalci
humanistiko.
pred pripravo
nove strategije
fakultete.

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019
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sodelovanju z Novo
univerzo, še posebej
izpostavljamo
dogodek: Nova
univerza in katedrala
svobode, na katerem
je dekanja fakultete
FSMŠ posebej
predstavila delovanje
fakultete.

POVZETEK STANJA NA PODROČJU INTERNACIONALIZACIJE IN SODELOVANJA Z OKOLJEM
Premiki po zadnji samoevalvaciji:
•
•

•

Oddaja vloge za pridobitev ECHE listine (27. 3. 2019) in pridobitev ECHE listine (30. 9. 2019).
Fakulteta je bila pozvana k podpisu sporazuma s strani AGH University of Science and
Technology v Krakowu (Poljska), ter Universit degli Studi "G. d'Annunzio"Chieti – Pescara
(Italija).
Podpis in/ali sklenitev dodatnih pogodb o sodelovanju in pisem o nameri oz. vzpostavitev
sodelovanja v neformalni obliki, s čimer se je krepila prepoznavnost fakultete in študijskega
programa ter krepila mreže sodelovanja z domačimi visokošolskimi in raziskovalnimi
institucijami: IRRIS – Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja
(podpis sporazuma 27. 8. 2018); ZDJP – Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper
(podpis sporazuma o znanstveno-raziskovalnem sodelovanju 21. 8. 2018); ILU – Inštitut za
likovno umetnost (fakulteta se z inštitutom povezuje aplikativno, npr. otvoritve razstav, na
katere so vabljeni študenti kot je Andreja Peklar: Svetloba-tema-svetloba, 27. 3. 2019);
ŠCND – Študijski center za narodno spravo (fakulteta se z inštitutom povezuje aplikativno,
npr. sodelovanje na dogodkih in predstavitvah knjig ter izmenjava izdanih gradiv ipd.);
Svetovni slovenski kongres (podpis sporazuma 11.04.2019); Združenje za vrednote
slovenske osamosvojitve (26. 6. 2019).

•

V letu 2019 (27. 5 – 11. 6.) je fakulteta organizirala mednarodni dogodek Humanistične
korespondence v sodelovanju z Inštitutom Nove revije, zavod za humanistiko in s Forumom
za humanistko V letu 2019 (27. 5 – 11. 6.), v okviru katerega je fakulteta izvedla tri gostujoča
predavanja: prof. dr. Jeff Malpas: “In What Kind of a World Do We Live”; prof. dr. Ramsey
Eric Ramsey: “Enduring the Humanities Again and Again” in Harry Lehman: “The Political
Polarization of Liberal Democracies. A Model for the Analysis of the Current Situation”.

•

Organizirana je bila razprava oziroma delovni sestanek s Svetovnim slovenskim kongresom
o načrtovanih spremembah in izvedbi študijskih programov fakultete.

•

Sodelovanje z drugimi članicami NU pri organizaciji dogodkov in aktivnosti, s čimer se je
fakulteta aktivno povezovala z ostalimi članicami univerze in pridobivala izkušnje z
organizacijo promocijskih aktivnosti. Npr. organizacija Akademskih forumov: Akademski
forum »Država in svobodna podjetniška pobuda« (25. 10. 2018, Ljubljana), Akademski
forum »Mednarodni položaj Slovenije« (13. 11. 2018, Ljubljana), Akademski forum
»Corporate Accountability under Socio-Economic Rights« (14. 11. 2018, Kranj), Akademski
forum »Legal Pluralism and EU Law« (22. 11. 2018, Ljubljana), 15) Akademski forum
»Podjetništvo, davki in vladavina prava« (23. 11. 2018, Maribor), Akademski forum: “Vpliv
svetovnonazorskih in družbenih stališč sodnikov na njihove odločitve” (30. 11. 2018,
Ljubljana), Akademski forum "Zahodni Balkan in vladavina prava" (25. 2. 2019, Ljubljana),
Akademski forum Nove univerze: Kriza zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji (25. 3.
2019, Ljubljana), Akademski forum Nove univerze na temo uresničevanja človekovih pravic
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(8. 5. 2019), Akademski forum ne temo šeriata v Evropi (23. 5. 2019), Akademski forum
Nove univerze in Katedrale svobode (20. 6. 2019).
•

Študente fakulteta spodbuja k samoiniciativnosti in proaktivnosti z obveščanjem in vabili za
aktivno udeležbo v obštudijskih dejavnostih (npr. jesenska šola, konference ipd.). Hkrati
fakulteta redno spodbuja študente k podajanju samoiniciativnih predlogov za izboljšanje
študija. V ta namen ima fakulteta na spletni strani objavljen tudi Obrazec za predloge
izboljšav na FSMŠ.

Slabosti:
•
•
•
•

Premajhno število gostujočih tujih strokovnjakov, ki bi sodelovali pri izvedbi posameznih
predmetov.
Premajhen delež v soavtorstvu s tujimi državljani.
Premajhno sodelovanje FSMŠ na dogodkih v tujini.
Pomanjkljivo vzpostavljene vezi z delodajalci, ki študentom Fakultete za slovenske in
mednarodne študije omogočajo prakso.

Predlog aktivnosti za izboljšanje:
•
•
•

Povečanje št. gostujočih tujih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi posameznih
predmetov.
Povečanje št. tujih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri spomladanskih šolah, okroglih
mizah in akademskih forumih.
Organizacija mednarodnih konferenc s tujimi mednarodnimi partnerji.
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2.8

PROMOCIIJA FAKULTETE IN POVEČANJE ŠTEVILA VPISANIH

Fakulteta je v 2018/2019 organizirala izdatne promocijske aktivnosti z objavami na Facebooku, s
sodelovanjem na Akademskih forumih, z organizacijo Tedna humanistike, snemanjem promocijskih
videofilmov, natisom zloženk in brošur, prenovo spletne strani itd.
CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU PROMOCIJE IN POVEČANJA ŠTEVILA VPISANIH
Ključni strateški cilji v okviru Strategije razvoja 2018 - 2021 na področju promocije in povečanja
števila vpisanih:
Fakulteta bo obveščala javnost o dejavnostih fakultete in o študijskih programih fakultete ter
skrbela za aktivno promocijo fakultete skozi celoletne promocijske aktivnosti na ravni fakultete in
univerze. Fakulteta namerava letno organizirati ali soorganizirati dogodke, kot so: konference,
informativni dnevi, akademski forumi, znanstveni simpoziji, projektne delovne skupine,
izobraževalne delavnice ipd. Dejavnosti bodo promovirane prek objav v različnih medijih, na spletu
in na socialnih omrežjih. Fakulteta se bo promovirala tudi z udeležbo zaposlenih na različnih sejmih,
ki so namenjeni študentski populaciji, založniški dejavnosti idr. S promocijskimi aktivnostmi želi
fakulteta uveljaviti lastne specifične in edinstvene študijske programe ter povečati lastno
prepoznavnost. Slednje bo vplivalo tudi na število vpisanih na fakultetne študijske programe.
Fakulteta želi z leti povečati število vpisanih.
Promocija fakultete v domačem in mednarodnem okolju (sprotno obveščanje javnosti o dejavnosti
in študijskih programih ter izmenjavah fakultete v vseh večjih medijih, vsakoletna uspešna
organizacija informativnih dni in posledična informiranost bodočih študentov, stalna prisotnost na
sejmih (Informativa, Študentska arena, Karierni sejem v Ljubljani in Velenju, Knjižni sejem v
Mariboru, vzpostavljeno oglaševanje).
Ključni ukrepi za uresničitev strateških ciljev so:
1.
2.
3.
4.
5.

Obveščanje javnosti o dejavnosti fakultete in o študijskih programih.
Organizacija informativnih dni.
Udeležba na sejmih v Sloveniji.
Promocija v ciljni regiji.
Povečanje števila vpisanih.

Tabela 27: Uresničevanja doseganja ciljev Strategije razvoja 2018-2021 v študijskem letu 2018/19
na področju promocije in povečanja števila vpisanih
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STRATEŠKI CILJI
(DO LETA 2021)

UKREP

CILJ V LETU RELIZACIJA (1. 10. 2018 – 30. 9.
2018/19
2019)

Promocija
fakultete v
domačem in
mednarodnem
okolju.

Obveščanje
javnosti o
dejavnosti
fakultete in o
študijskih
programih.

Obveščanje
javnosti o
svojih
dejavnostih
preko večjih
medijev:
radia,
časopisov in
interneta ter
svoje spletne
strani.

1. Izdatne promocijske aktivnosti:
FB, AF, okrogle mize, poletne
šole, teden humanistike,
promocijski videofilmi, natis
zloženk in brošur.
2. Nova spletna stran fakultete.
3. Nov promocijski video
fakultete.
4. Objava članka v Reporterju
(doc. dr. Manca Erzetič),
objava na spletni strani
Študent.si.

Organizacija
informativnih dni.

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

1. Uspešno izvedeni informativni
dnevi.

Udeležba na
sejmih v Sloveniji.

Stalna
1. Fakulteta se je v sklopu
prisotnost na
promocije Nove univerze
sejmih
udeležila sejmov v Sloveniji.
(Informativa,
Študentska
arena,
Karierni sejem
v Ljubljani in
Velenju,
Knjižni sejem
v Mariboru).

Promocija v ciljni
regiji.

Udeležba na
visokošolskih
sejmih v vseh
državah, kjer

70

1. Cilj ni bil reazliziran.

živijo Slovenci
v zamejstvu.
Povečanje števila
vpisanih.
10 vpisanih
študentov v
prvi letnik
vsakega
študijskega
programa.

Znižanje
šolnine in
plačilo šolnine
na več
obrokov.

1. V študijskem letu je bil v 1.
letnik dodiplomskega
študijskega programa vpisan
en študent, v 2. letnik pa štirje
študentje.

1. Fakulteta je v letu 2018/2019
za študente 1. letnika
omogočila znižanje šolnine.
2. Vsem vpisanim študentom je
fakulteta omogočila plačilo
šolnine na več obrokov.

Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019

POVZETEK STANJA NA PODROČJU PROMOCIJE IN POVEČANJA ŠTEVILA VPISANIH
Premiki po zadnji samoevalvaciji:
•
•
•
•
•
•

Izvedene so bile izdatne promocijske aktivnosti: FB, okrogle mize, teden humanistike,
promocijski videofilmi, natis zloženk in brošur, nova spletna stran itd.
Nova spletna stran fakultete.
Nov promocijski video fakultete.
Objava članka v Reporterju (doc. dr. Manca Erzetič), objava na spletni strani Študent.si.
Uspešno izvedeni informativni dnevi.
Vsem vpisanim študentom je fakulteta omogočila plačilo šolnine na več obrokov.

Slabosti:
•
•
•
•

Nizko število študentov na informativnih dneh.
Majhno število vpisanih.
Udeležba na visokošolskih sejmih v vseh državah, kjer živijo Slovenci v zamejstvu ni bila
realizirana.
Načrt strategije promocije ni bil pripravljen.

Predlog aktivnosti za izboljšanje:
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•

•
•

2.9

Pripraviti načrt strategije promocije v študijskem letu 2019/20 in izvedene primerne
promocijske aktivnosti za prepoznavnost fakultete in študija v javnosti z vključitvijo
zamejskega prostora.
Povečanje sredstev za financiranje promocijskih aktivnosti.
Povečati prisotnost na sejmih.

SKRB ZA KAKOVOST

Skrb za kakovost delovanja fakultete in njenega dodiplomskega študijskega programa Slovenski
študiji izhaja primarno iz poslanstva in vizije kot tudi strateških ciljev fakultete ter temeljnih ciljev
študijskega programa. V obdobju od prve akreditacije je fakulteta skadno z usmeritvami in
dokumenti Nove univerze razvila nove mehanizme in dokumente za spremljanje in zagotavljanje
kakovosti na fakultetni ravni. Fakulteta je hkrati tudi vključena v zagotavljanje sistema kakovosti na
ravni univerze.
Načrtovanje samoevalacije na fakulteti je skladno s tem razvidno iz Poslovnika kakovosti Nove
univerze (sprejet 9. 2. 2018) in novo sprejetega Poslovnika kakovosti Fakultete za slovenske in
mednarodne študije (sprejet dne 17. 10. 2018). Poslovnik kakovosti Nove univerze ureja sistem
spremljanja, vrednotenja in zagotavljanja kakovosti na ravni univerze. Poslovnik kakovosti Fakultete
za slovenske in mednarodne študije pa ureja sistem spremljanja kakovosti na fakultetni ravni, s
katerim je fakulteta natančno določila načine in postopke dela, pristojnosti in ukrepe za spremljanje
svojega delovanja ter vzpostavila še bolj učinkovit sistem zagotavljanja kakovosti. Fakultetni sistem
kakovosti temelji na modelu Demingovega kroga (PDCA): načrtovanje (Plan-P), izvajanje (Do – D),
preverjanje (Check – C) in ukrepanje (Act – A) in je podprt s pripravo dokumentov (načrtov, poročil,
samoevalvacije ipd.) za vsako fazo v procesu načrtovanja. S Poslovnikom kakovosti je fakulteta
vzpostavila še bolj učinkovit sistem zagotavljanja kakovosti, pri čemer uporablja kvalitativne in
kvantitativne metode, evalvacije ter orodja za spremljanje notranje in zunanje kakovosti, ki ji bolje
služijo pri pripravi in oblikovanju njenih razvojnih usmeritev. Velik razvojni korak je naredila
fakulteta pri spremljanju kakovosti oz. t.i. zapiranju zanke kakovosti, saj le-ta poteka dvostopenjsko,
in sicer poleg fakultetne ravni, se zanka kakovosti zapira tudi na ravni univerze.
Fakulteta je sprejela novo Strategijo razvoja za obdobje 2018-2021 in Kazalnike za doseganje
strateških ciljev (11. 10. 2018), ki vsebuje podrobni opis posameznega strateškega področja s cilji
in ukrepi za njihovo dosego. Z namenom sledenja in doseganja strateških ciljev je za vsak strateški
cilj postavila kazalnike za merjenje opredeljene ciljne vrednosti, ki jih spremlja z rednim pregledom.
Komisija za kakovost Fakultete za slovenske in mednarodne študije je bila s sklepom senata
oblikovana 29. 1. 2019. Letni program dela za leto 2018/2019 je potrdil upravni odbor dne 25. 4.
2019. V obdobju aktivnega delovanja fakultete so bila pripravljena tri samoevalvacijska poročila
(2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019). Slednje poročilo je bilo pripravljeno ob zaključku izvajanja
1. letnika prve vpisne generacije z namenom evalvacije načrtovanega izvajanja študijskega
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programa ter priprave nadaljnjih smernic izvedbe. Ob tem so bili upoštevani tudi rezultati prve
ankete med študenti FSMŠ, ki se je izvedla v okviru Študentskega sveta
Načrt ukrepov za prihodnje samoevalvacijsko obdobje je razviden v Letnem programu dela in
akcijskem načrtu za uresničitev vizije in poslanstva. Iz Samoevalvacijskega poročila 2018/2019 je
razvidna analiza vseh strateških področij zavoda in njihovo uresničevanje doseganja ciljev strategije
s ključnimi ugotovitvami, prednostmi, pomanjkljivostmi in predlogi izboljšav ter ukrepov. Osnova
sprememb in njihove implementacije so predlogi in ukrepi iz preteklega samoevalvacijskega
poročila ter rezultati formalnega in neformalnega spremljanja odziva deležnikov (študentov,
visokošolskih učiteljev, strokovnega osebja).
S ciljem izboljšanja povratne zanke kakovosti je fakulteta vzpostavila delovanje Komisije za kakovost
na fakultetni ravni in univerzitetni ravni. Cilj fakultete je intenzivirati redne sestanke Komisije za
kakovost, izboljšati obveščanje deležnikov s strani fakultete, večjo pozornost nameniti pridobivanju
povratnih informacij in predlogov deležnikov (visokošolski učitelji, raziskovalci, strokovno in
administrativno osebje, študenti in izvajalci e-Univerze) glede dokumentacije s formalnimi (ankete,
fokusne skupine, analize ipd.) in neformalnimi pristopi (osebna srečanja, pogovori izmenjave mnenj
ipd). Glede na celovitost in zahtevnost posameznih področij fakulteta po potrebi imenuje tudi nove
komisije (v letu 2018 je bila imenovana Komisija za (re)akreditacijo Nove univerze in njenih članic),
ki skrbijo tudi za kakovost vsebin študijskih programov.
V proces samoevalvacije je fakulteta vključila strateško in izvedbeno raven deležnikov: zaposlene,
študente, vodstvo in zunanje okolje, s katerimi je vzpostavila tudi redno komunikacijo. Ugotovitve
samoevalvacijskega poročila so javno objavljene na spletni strani in s pisnim dopisom posredovane
akademskemu zboru, zaposlenim, študentskemu svetu ter drugim deležnikom.
Kot je razvidno iz povzetka razvoja in napredka, je imelo velik vpliv pri uvedbi spremembe na
področju zagotavljanja kakovosti članstvo fakultete v Novi univerzi. Na univerzitetni ravni je bila
tako v letu 2019 ustanovljena Komisija za kakovost in evalvacije Nove univerze, ki med drugim
obravnava samoevalvacijska poročila članic in je pristojna tudi za izvajanje evalvacij posameznih
študijskih programov članic. V letu 2019 je Komisija za kakovost in evalvacije Nove univerze
obravnavala samoevalvacijsko poročilo fakultete in pripravila priporočila za izboljšanje kakovosti
njenega delovanja.
Za kakovostno izvedbo in nenehni razvoj svojega delovanja Fakulteta za slovenske in mednarodne
študije NU redno spremlja in analizira svoje delo. Koraki in mehanizmi kakovosti, ki jih pri tem
uporablja, so v skladu z načrtovanjem (letni program dela, akcijski načrt), izvajanjem (mnenjsko
anketiranje, fokusne skupine, analize dokumentov), preverjanjem (samoevalvacijsko poročilo s
podrobno evalvacijo zavoda in študijskih programov, letno poročilo in analize) in ukrepanjem
(razprave, javne obravnave, strateški kolegiji dekana, sestanki študentskega sveta, delovanje
komisij ipd).
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Fakulteta pripravi Letni program dela in akcijski načrt, s katerim opredeli aktivnosti za dosego
zastavljenih strateških ciljev fakultete in temeljnih ciljev študijskega programa. Predlog akcijskega
načrta pripravi tajništvo fakultete v sodelovanju z drugimi organi oz. delovnimi telesi fakultete. Na
osnovi Letnega progama dela se pripravi akcijski (operativni) načrt aktivnosti za prihajajoče
študijsko leto. Akcijski načrt je izhodišče za uresničevanje nalog zadolženih organov fakultete. Z
različnimi načini spremljanja uresničevanja nalog, kot so mnenjske ankete, fokusne skupine,
razgovori, testi znanja, podatki visokošolskega informacijskega sistema in analiziranja dokumentov,
fakulteta sproti spremlja napredek.
Točna in kritična stanja, ki so vključena v samoevalvacijsko poročilo, so rezultat rednega
spremljanja odzivov deležnikov, ki poteka na formalni in neformalni ravni. Sodelovanje deležnikov
je razvidno tudi iz Poslovnika kakovosti, ki opredeljuje pristojnosti in odgovornosti deležnikov za
spremljanje, presojanje in zagotavljanje kakovosti na fakulteti.
Na formalni ravni fakulteta letno izvaja študentske ankete o zadovoljstvu s študijem, predmeti in
pedagoškem delu učiteljev. Pedagogi skladno z akcijskim načrtom spremljajo svoje delo, ob tem
spremljajo tudi dogajanje študentov (kako napredujejo, kako dejavno se vključujejo v načrtovane
dejavnosti, kako se kažejo rezultati ipd.). Akademski zbor sodeluje in obravnava Samoevalvacijsko
poročilo ter skrbi za izboljševanja sistema kakovosti. Odzive zaposlenih (strokovno-administrativni
in tehnični delavci) fakulteta spremlja in analizira na letni ravni z anketo o zadovoljstvu zaposlenih.
Dekan fakultete je odgovoren za kakovost delovanja fakultetne in sistema kakovosti ter spremlja,
ugotavlja oz. predlaga ukrepe za izboljšanje kakovosti na vseh področjih delovanja fakultete. Senat
fakultete je pristojen za spremljanje, presojanje in zagotavljanje kakovosti vseh dejavnosti
fakultete, obravnava in sprejema Poslovnik kakovosti, Samoevalvacijsko poročilo, Letni program
dela in Letno poročilo ter Akcijski načrt.
Razvoj dejavnosti in spremljanje stanja presojajo tudi fakultete komisije (Habilitacijska komisija,
Študijska komisija, Disciplinska komisija in Komisija za kakovost), ki se redno srečujejo in sproti
spremljajo, kako poteka izvajanje načrtovanih dejavnosti. Na sestankih se izmenjujejo primeri
dobrih praks in se ugotavljajo spremembe. Komisija za kakovost FSMŠ pripravlja samoevalvacijsko
poročilo fakultete. Komisija za kakovost fakultete in univerze, v kateri so vključeni tudi zunanji
deležniki (zaposlovalci), sproti spremlja izvedbo Akcijskega načrta ter pripravlja povzetke ter
izhodišča za razpravo z vodstvom fakultete. Izvedba načrtovanega se preverja tudi na strateških
kolegijih dekana. Uresničevanje načrtov je tudi del skupnih sestankov zaposlenih. Študentski svet
na rednih mesečnih sestankih podaja predloge za izboljšave in videnja ter jih v pisni obliki posreduje
vodstvu fakultete.
Na podlagi sprotnega spremljanja se pripravijo izhodišča za razprave, ki potekajo na različnih
ravneh fakultete (razprave z vodstvom in dekanom, sestanki komisij, sestanki s študentskim svetom
ipd.). Komisija za kakovost konec leta pripravi Samoevalvacijsko poročilo, pri čemer za izhodišče
upošteva načrtovane izboljšave skladno s cilji, ki jih je opredelila v Letnem programu dela in v
akcijskem načrtu. Samoevalvacijsko poročilo v prvem delu vsebuje analizo vseh strateških področij
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delovanja fakultete in njihovo uresničevanje doseganja ciljev strategije s ključnimi ugotovitvami,
prednostmi, pomanjkljivostmi in predlogi izboljšav ter ukrepov na posameznem področju. V
drugem delu poročila sledi predstavitev in samoevalvacija študijskih programov s skupnimi
ključnimi ugotovitvami samoevalviranih študijskih programov.
V prilogi sledi:
− Samoevalvacijska poročila Fakultete za slovenske in mednarodne študije NU za leta
2016/2017, 2017/2018. Spletna povezava, na kateri je objavljena dokumentacija:
https://fsms.nova-uni.si/fakulteta/o-fakulteti/porocila/.
− Evalvacija univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Slovenski študiji, ki je bila
oddana na Nakvis v sklopu Vzorčne evalvacije, kjer je opisan podrobnejši načrt ter izsledki
evalvacije študijskega programa.
− Etični kodeks Nove univerze.

CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI
Ključni strateški cilj v okviru Strategije razvoja fakultete 2018 - 2021 na področju kakovosti je
zagotoviti učinkovit sistem odločanja, izvajanja razvojne strategije in uresničevanje nujnih
sprememb za doseganje odličnosti in prepoznavnosti.
Za vzpostavitev relevantnega izobraževalnega programa, je znotraj delovanja Fakultete pomembno
in nujno zagotavljati primeren nivo kakovosti.
Ključni strateški cilji v okviru Strategije razvoja 2018 - 2021 na področju zagotavljanja kakovosti
Fakulteta si kot članica Nove univerze prizadeva za spremljanje kakovosti na podlagi sprejetih
smernic in Poslovnika kakovosti Nove univerze, Etičnega kodeksa Nove univerze ter Poslovnika
kakovosti Fakultete za slovenske in mednarodne študiije. Tudi fakulteta sama je v letu 2018/19
pripravila lastne strateške dokumente za spremljanje kakovosti skladno s temeljnimi dokumenti
univerze na tem področju.
Ključni ukrepi za uresničitev strateških ciljev so:
1. Zbiranje in analiza ključnih informacij o študijskih programih in študentih.
2. Spremljanje kakovosti v skladu s Poslovnikom kakovosti fakultete.
3. Participacija študentov.
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Tabela 28: Uresničevanja doseganja ciljev Strategije razvoja 2018-2021 v študijskem letu 2018/19
na področju skrbi za kakovost
STRATEŠKI
UKREP
CILJ
V
LETU RELIZACIJA (1. 10. 2018 – 30. 9. 2019)
CILJI
2018/19
(DO
LETA
2021)
Spremljanje
Zbiranje in
Izvedba anket o
Analizirana je bila anketa o zadovoljstvu
kakovosti
analiza ključnih zadovoljstvu med študentov in anketa o zadovoljstvu
informacij o
visokošolskimi
zaposlenih, ki je bila upoštevana tekom
študijskih
učitelji in
priprave samoevalvacijskega poročila
programih in
študenti na
2018/19.
študentih.
Fakulteti za
slovenske in
mednarodne
študije.
Poslovnik kakovosti Fakultete za
Spremljanje
Sprejet Poslovnik slovenske in mednarodne študije Nove
univerze je bil sprejet dne 17. 4. 2019 na
kakovosti v
kakovosti FSMŠ
upravnem odboru FSMŠ NU;
skladu s
NU.
Poslovnikom
kakovosti NU in
Poslovnikom
kakovosti
Fakultete za
slovenske in
mednarodne
šudije.

Realizirani
bodo vsi
kratkoročni cilji
za uresničitev
vizije in
poslanstva
fakultete.

Participacija
študentov.

Strategija Fakultete za slovenske in
mednarodne študije Nove univerze in
Tabela kazalnikov za doseganje
strateških ciljev, so bilii sprejeti dne 11.
10. 2018 na upravnem odboru FSMŠ NU;
Letno poročila za leto 2018/2019 je bilo
pripravljeno aprila 2019.

Realizacija vseh
kratkoročnih
ciljev.

Konstituiran
Študentski svet
FSMŠ.
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Vsi kratkoročni cilji niso bili realizirani.

1. Fakulteta aktivno sodeluje s
Študentskim svetom FSMŠ in pridobiva
povratne informacije o zadovoljstvu
študentov s študijem na fakulteti.

2. Povratno informacijo o zadovoljstvu
fakulteta pridobiva tudi prek njihove
vključenosti v ostale organe in telesa
fakultete.
Vir: Tajništvo FSMŠ NU, 2019

POVZETEK STANJA NA PODROČJU KAKOVOSTI
Premiki po zadnji samoevalvaciji:
•

•

•

•

V študijskem letu 2018/19, 4. 12. 2018, smo s strani Nakvisa prejeli obvestilo, da je bil
dodiplomski študij Slovenski študiji na Fakulteti za slovenske in mednarodne študije Nove
univerze izbran v postopek vzorčne evalvacije. Fakulteta je 25. 4. 2019 uspešno oddala
vlogo (Obrazec za evalvacijo študijskega programa in Obrazec za akreditacijo študijskega
programa). Strokovnjaki so 2. 10. 2019 obiskali sedež fakultete in v novembru napisali
evalvacijsko poročilo. Fakulteta smatra poročilo vzorčne evalvacije kot pomemben
doprinos pri razvijanju samoevalvacije in izboljševanju kakovosti študijskih programov. Zato
je predloge stokovovnjakov vključila v samoevalvacijsko poročilo.
V sklopu akreditacije Nove univerze in akreditacije njene članice Fakultete za slovenske in
mednarodne študije smo temeljito evalvirali delovanje fakultete z izpolnjevanjem Obrazca
za akreditacijo študijskega programa.
Fakulteta je Izvedla ankete o zadovoljstvu med visokošolskimi učitelji in študenti in pridobila
povratne informacije, ki jih je vključevala tekom Samoevalvacijskega poročiila.
Analiza anket študentov je pokazala, da:
− Z delom/odnosom delavcev/delavk referata za študijske zadeve fakultete do študentov
so študenti zadovoljni, saj so ocene zelo visoke. Dva (2) namreč ocenjujeta njihovo delo
z zelo dobro (4) in dva (2) z odlično (5).
− Študenti so prav tako zelo zadovoljni z delom/odnosom vodstva fakultete do
študentov, saj so trije (3) dali odgovor odlično (5) in eden (1) odgovor zelo dobro (4).
Fakulteta aktivno sodeluje s Študentskim svetom FSMŠ in pridobiva povratne informacije o
zadovoljstvu študentov s študijem na fakulteti. Zadovoljstvo z delom Študentskega sveta
sta ocenila dva (2) študenta, kar predstavlja polovico vseh vprašanih. Odgovorila sta kot
zelo dobro (4) in kot odlično (5).

Slabosti:
•
•

Vsi kratkoročni cilji niso bili realizirani.
Tekom samoevalvacije so se Strategija fakultete, cilji fakultete in kazalniki kakovosti izkazali
za pomanjkljivo določene.

Predlog aktivnosti za izboljšanje:
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•

Posodobitev strategije fakultete, kazalnikov kakovosti in kratkoročniih ciljev.
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