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1. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE  
 
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije ima jasno oblikovano poslanstvo in vizijo, iz katerih izhaja 
kakovostno oblikovanje študijskih in raziskovalnih programov ter prizadevanje za širše priznanje 
slovenoslovja v kontekstu akademske in znanstvene stroke.  
 

1.1 Poslanstvo  

Primarno poslanstvo fakultete je uveljavitev slovenskih študij – slovenoslovja – in zavedanja o 
pomembnosti slovenskih študij tako za preučevanje temeljev identitete slovenskega naroda v širšem 
domačem in mednarodnem okolju kot tudi za dolgoročni obstoj našega naroda znotraj multinarodne 
evropske skupnosti.  
 
Fakulteta za slovenske in mednarodne študije se od ustanovitve dalje trudi uveljaviti kot osrednja 
znanstveno-raziskovalna in izobraževalna ustanova, ki ima vidno vlogo v oblikovanju slovenske 
identitete in v ta namen gradi ustrezne konceptualne podlage in podporne instrumente.  
 
Slovenska identiteta se ne more oblikovati samo na osnovi poznavanja in širjenja slovenskega jezika, 
temveč na preučevanju in poznavanju razvoja celovitega sistema slovenske družbe, tako v njegovi 
zgodovini kot v perspektivi njegovega razvoja. Fakulteta zato oblikuje in izvaja študije, kjer študenti 
interdisciplinarno spoznavajo in multidisciplinarno nadgrajujejo svoje znanje z različnih humanističnih 
in povezanih področij – podsistemov slovenske družbe. Pri tem je velika pozornost namenjena 
kompetencam in zaposlitvenim možnostim diplomantov, ki jih Fakulteta vidi predvsem na delovnih 
mestih, kot so na primer (vendar ne omejeno na): 
 

- diplomati, 
- novinarji, 
- svetovalci v javni upravi in državnih službah,  
- sodelavci v kulturnih in turističnih organizacijah, 
- svetovalci v gospodarstvu in podjetniških razvojnih projektih, 
- strokovnjaki za jezikovna, kulturna in vprašanja slovenske dediščine (muzeji, arhivi, založbe, 

knjižnice), 
- učitelji, predavatelji in sodelavci v Sloveniji, v zamejstvu in po svetu, 
- raziskovalci na področju slovenskih študij. 

 
Oblikovanje sistema znanja o slovenski identiteti ni omejeno le na razvojne študije, temveč 
slovenoslovje združuje in usklajuje integrativne elemente slovenske podstati po posameznih družbeno 
relevantnih področjih – zgodovina, kultura in umetnost, jezik, filozofija, geografija, gospodarstvo, 
politika, institucionalni podsistem, družbene dejavnosti ipd. Področja opredeljuje na integralno 
povezanih obdobjih, s posebnim poudarkom na posameznih prelomnih obdobjih slovenske države.  
 
Širjenje znanj o slovenskem družbenem sistemu je usmerjeno tudi na slovensko diasporo in tuje 
študente slovenskega jezika, katerih spoznavanje slovenskega jezika in kulture ni omejeno le na 
lingvistične vsebine, temveč v seznanjanje s področjem slovenoslovja kot celoto, v njegovi zgodovini in 
perspektivi razvoja.  
 
Fakulteta oblikovanje konsistentnega in integralnega sistema znanj o slovenski identiteti gradi z 
intenzivnim teoretskim in empiričnim raziskovanjem ter pri tem sodeluje s slovenskimi in tujimi 
znanstveno-raziskovalnimi ustanovami. 
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Poslanstvo Fakultete je tako usmerjeno v izoblikovanje visoko izobraženih strokovnjakov, ki 
samostojno, učinkovito in kakovostno opravljajo zahtevne delovne naloge v javni upravi, institucijah 
Evropske Unije, v mednarodnih organizacijah, diplomatskih predstavništvih Republike Slovenije in 
drugje. V ta namen Fakulteta sodeluje z vodilnimi slovenskimi in tujimi akademski strokovnjaki, ki 
študentom posredujejo prvovrstna znanja in študijske vsebine. S študijskimi vsebinami prispeva tudi k 
razvoju kritičnega in ustvarjalnega znanja, ki naj služi za napredek v osebnem in poslovnem življenju, 
in znanja, ki naj usposabljajo za razvoj demokratične, pravne in socialne slovenske države ter za 
pravičneje urejen svet. 

 

1.2 Vizija  
Vizija fakultete je postati vrhunska mednarodno uveljavljena izobraževalna in znanstveno-

raziskovalna ustanova na področju slovenoslovja, ki ustvarjalno prispeva h kakovosti humanističnih 

in interdisciplinarnih študij ter razvoju priznanih znanstvenih disciplin slovenske družbe.  

 

1.3 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 in 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 ter 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; 
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 Zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in materialnih pogojev.  

 

2. DOLGOROČNI CILJI IN STRATEGIJA NJIHOVEGA DOSEGANJA  
 
Fakulteta je svoje delovanje zastavila na vrednotah kakovosti in akademske odličnosti na podlagi 
mednarodno primerljivih standardov na vseh področjih delovanja. 
 
Poglavitni strateški cilj fakultete je: 
Postati odlična in prepoznavna humanistična in družboslovna izobraževalna in raziskovalna ustanova 
v Slovenskem in mednarodnem prostoru. 
 
Dolgoročne cilje in strategijo njihovega doseganja je FSMŠ oblikovala skladno s svojim poslanstvom in 
vizijo.  
 

2.1 IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŠTUDIJA TER KAKOVOSTI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

FAKULTETE  

1. Cilj fakultete je vzpostavitev celovitega sistema stalnega in sistematičnega izobraževanja in 

izpopolnjevanja znanj s področja slovenoslovja. Izobraževanje je poglavitna dejavnost FSMŠ, zato se 

strateške usmeritve fakultete nanašajo na zagotavljanje visoke kakovosti v izobraževalni dejavnosti, 

praktične vidike med samim študijem, aktivno vključevanje v izobraževalne mreže in osredotočenost 

na študente z osebnim obravnavanjem vsakega posameznika.  

 

Študenti FSMŠ imajo možnost pridobivati znanje po akreditiranih študijskih programih. Predavanja, 

seminarje in vaje v sodobno opremljenih predavalnicah izvajajo predavatelji, ki so teoretiki in praktiki, 

s strokovnimi izkušnjami doma in na tujem. Prav tako imajo študenti možnost individualne obravnave, 

konzultacij ter govorilnih ur.  

 

V izvajanje študijskih programov že vključuje in bo vključevala tudi v prihodnosti različne 

strokovnjake, ki delujejo na posameznih področjih slovenoslovja. 

 
2. 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.  

 

Fakulteta si bo tudi v prihodnje prizadevala študentom ponuditi vrhunske, edinstvene in narodno ter 

strateško pomembne nove študijske programe na ravni fakultete oz. univerze, ki bodo pokrivali bodisi 

specialna področja slovenoslovja bodisi druga povezana interdisciplinarna področja. 

 

3. 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.  
 
Ključnega pomena je tudi povezovanje fakultete z gospodarstvom in proizvodnim sektorjem, kjer je 
mogoče zaznati velik delež tujcev, ki stalno delajo v Sloveniji in bi potrebovali izobraževanje s področja 
slovenoslovja za lažjo orientacijo in povezovanje z okoljem, v katerem bivajo.  
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4. Jezik je eden od temeljev fakultetnih študijskih programov, zato si bo fakulteta prizadevala 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.  

 

5. Za izboljšanje kakovosti študija si bo fakulteta prizadevala z izborom in znanstvenim ter pedagoškim 

usposabljanjem članov svojega akademskega zbora. Visokošolske učitelje ter strokovne sodelavce bo 

usmerjala na mednarodne izmenjave in izobraževanja. Spodbujala bo raziskovalno dejavnost 

zaposlenih. Osebje, ki se ves čas strokovno izobražuje, krepi svoje znanje ter spoznava nove metode 

poučevanja, je bistven element izboljšanja kakovosti študija. 

 

6. FSMŠ si bo prizadevala vzpostaviti, urediti in aktivno voditi sodelovanje s Študentskim svetom 
fakultete. Študenti so v izobraževalnem procesu pomemben dejavnik, ki zagotavlja povratne 
informacije o kakovosti, pomanjkljivostih in primernosti izvedbe študija na fakulteti.  
 
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 obštudijskimi dejavnostmi.  
 
7. 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 sledi tehnološkemu razvoju univerze, ki poudarja večjo odgovornost pri uporabi nove 
informacijske tehnologije. V okviru svojih študijskih programov  se povezuje z drugimi članicami 
univerze pri soustvarjanju elektronskih gradiv ter spodbujanju študentov in predavateljev k smotrni 
uporabi pridobitev. Gre za razvojno strategijo v smeri elektronsko podprtega študijskega modela, ki 
zagotavlja akademske programe po sodobnih tehnoloških standardih. Vsebine morajo biti dostopnejše 
vsem skupinam uporabnikov ob upoštevanju načel enakopravnosti in nediskriminacije. Skladno z 
navedenim bo FSMŠ aktivno sodelovala pri vključevanju in nadgradnji univerzitetnega sistema oz. 
platforme e-Univerza za namen podpore e-študija in kombiniranih oblik študija. 
 
8. 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. 

Dodatna sredstva bodo fakulteta investirana v modernizacijo fakultetne in univerzitetne knjižnice. 

Knjižnica bo zagotavljala oddaljen dostop do e-virov, ki bodo na voljo vsem študentom. Z navedeno 

dejavnostjo se bo fakulteta približala priznanim tujim fakultetam in univerzam, ki že omogočajo e-

študij. Na podlagi metod in tehnik digitalne tehnologije bo študij približala mladim generacijam, 

zaposlenim študentom in študentom s posebnimi potrebami.  

 

E-predavanja v slovenskem jeziku s področja slovenoslovja naj bi bila namenjena vsem zainteresiranim 

posameznikom, tudi tujim študentom, saj želi fakulteta s tem prispevati k razumevanju razlik med 

slovenščino in slovenoslovjem. Dalje je dejavnik razvoja e-predavanj tudi ohranjanje slovenščine, kot 

znanstveno-raziskovalnega jezika v humanistiki in interdisciplinarnih znanostih.  

 

2.2 INTERNACIONALIZACIJA FAKULTETE IN SODELOVANJE Z OKOLJEM 

1. Oblikovanje strategije na področju internacionalizacije študija v domačem in mednarodnem okolju 
je eden temeljnih stebrov razvoja obstoječe izobraževalne dejavnosti fakultete. V ta namen se 
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fakulteta že sedaj dejavno povezuje z zamejskimi organizacijami, organizacijami Slovencev po svetu ter 
drugimi ustanovami, ki se navezujejo na preučevanje slovenoslovja v širšem smislu. 
 
2. 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. Oblikovati mora pogoje za okrepitev že obstoječega sodelovanja z 
relevantnimi domačimi in tujimi institucijami. Ključno pa je povečati aktivnosti namenjene 
internacionalizaciji fakultete ter s tem večanja zaupanja v samo institucijo.  
 
3. FSMŠ si prizadeva svoje delovanje odpreti tudi v mednarodni visokošolski prostor. V prihodnjih letih 
bo fakulteta poskušala povečati število tujih študentov prek dodatnih ponudb visokošolskega 
transnacionalnega izobraževanja (VTI), ter vpeljati in izvajati kakovostno visokošolsko transnacionalno 
izobraževanje. 
 
4. 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, ter se vključiti v Erasmus programe skozi univerzitetno podporno 
službo in samostojno. Erasmus univerzitetna listina je predpogoj za podpis bilateralnih sporazumov s 
tujimi institucijami, izvajalkami programa Erasmus. Cilj FSMŠ je omogočiti mobilnost čim večjemu 
številu študentov, diplomantov, visokošolskih učiteljev in osebja. Fakulteta si stalno prizadeva 
povečati nabor bilateralnih sporazumov ter ponuditi tudi dodatne oblike mobilnosti izven programov 
Erasmus.  
 
5. 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. Dolgoročno bo s tem 
fakulteta okrepila lastno promocijo in prepoznavnost ter priznavanje programov z znanosti in stroki. 
 
6. Pomemben cilj fakultete je tudi vzpostavitev učinkovitega sodelovanja z delodajalci, s čimer želi 

fakulteta nuditi pomoč študentom pri sklepanju dogovorov o opravljanju študentske prakse ter 

diplomantom pri iskanju kariernih možnosti.  

 

2.3 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 

1. V obdobju 2018 – 2021 si bo fakulteta prizadevala za krepitev raziskovalne dejavnosti predvsem: 
- s krepitvijo raziskovalne skupine fakultete - Inštituta za slovenoslovje, 
- z vključevanjem novih članov v raziskovalno skupino fakultete, 
- s pridobivanjem novih temeljnih in aplikativnih ter drugih razvojnih projektov fakultete, 
- ter z usmerjanjem in uveljavljanjem raziskovalnega dela študentov na vseh ravneh študija.  
 
Člane raziskovalne skupine bo fakulteta spodbujala k pridobivanju sredstev iz projektov Agencije za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, iz razpisov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
ter iz razpisov z naslova evropskih sredstev. Dodatna sredstva za financiranje raziskovalne dejavnosti 
bo namenila tudi fakulteta.  
 
Tudi v prihodnje bo fakulteta spodbujala pedagoško osebje k individualnemu raziskovalnemu delu in 
objavljanju raziskovalnih dosežkov v uglednih domačih in tujih periodičnih publikacijah in zbornikih ali 
v obliki znanstvenih monografij.  
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2.4 SPODBUJANJE VSESTRANSKEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH 

1. Cilj FSMŠ je zagotoviti kakovostno kadrovsko sestavo tako pedagoškega kot upravno-
administrativnega in strokovno-tehničnega osebja. Fakulteta bo spodbujala zaposlene k dejavnemu 
vseživljenjskemu izobraževanju skozi domače in tuje programe vseživljenjskega učenja, strokovnega 
izpopolnjevanja, pridobivanja in razširjana znanj na tečajih, konferencah in drugih dogodkih. Prav tako 
bo fakulteta spodbujala dejavno vključevanje zaposlenih v dogodke na univerzi in na drugih 
znanstveno-raziskovalnih in akademskih dejavnostih doma in v tujini. 
 
2. Pedagoški kader fakultete sestoji iz akademskega zbora habilitiranih profesorjev za posamezna 
področja slovenoslovja. Fakulteta si bo prizadevala z leti v predmetnik vključiti dodatne izbirne 
predmete, s katerimi bi programi še celoviteje obravnavali področje slovenskih študij – tj. 
slovenoslovja. V ta namen bo k sodelovanju tudi v prihodnje vabila ugledne strokovnjake s področja 
slovenoslovja.  
 
3. V okviru zagotavljanja kakovostnih kadrov bo FSMŠ spodbujala najboljše študente in diplomante k 
vključevanju v pedagoški in raziskovalni proces fakultete. Dolgoročno se bo FSMŠ zavzemala 
za zaposlovanje novih kadrov iz vrst diplomantov in drugih primernih strokovnih delavcev, z 
upoštevanjem povečanega obsega dela zaradi akreditacij novih študijskih programov in polnopravnega 
članstva v NU.  
 

4. Sestava pedagoškega kot upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega osebja bo prilagojena 
kadrovski in organizacijski strukturi fakultete in NU. Skrb fakultete kot tudi NU bo usmerjena v 
zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih in krepitev njihove delovne zavzetosti. 
 

2.5 PROMOCIJA FAKULTETE IN POVEČANJE ŠTEVILA VPISANIH  

1. Fakulteta bo obveščala javnost o dejavnostih fakultete ter 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 preko 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. 
 
2. 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.  
 

2.6 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU FINANCIRANJA DEJAVNOSTI 

1. Fakulteta zagotavlja in bo tudi v prihodnosti zagotavljala 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 s razširitvijo tržne dejavnosti FSMŠ. Načrtovani strateški razvoj fakultete je 
ključnega pomena za varčno poslovanje fakultete.  
 

2.7 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU ORGANIZIRANOSTI 

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 



9 
 

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).  
 

2.8 CILJI IN STRATEGIJA NA PODROČJU PROSTOROV IN OPREME 
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 ter 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.  
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    Tabela 1: Cilji ter dolgoročna in kratkoročna strategija za njihovo doseganje 

DOLGOROČNI 

STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Kazalnik Ukrepi (naloge) za 

uresničitev kratkoročnega 

cilja 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev dolgoročnega 

strateškega cilja  

SC1: Izboljšanje 

kakovosti študija 

ter kakovosti 

študijskih 

programov 

fakultete 

1a. Fakulteta vsako 

leto pregleda in po 

potrebi posodobi 

študijske programe. 

1b. Pred začetkom 

vsakega študijskega 

leta fakulteta 

posodablja učne 

načrte. 

1c. Fakulteta izvaja 

samoevalvacijo 

študijskih programov.     

 

1a. Pregled študijskih 

programov in 

morebitna priprava 

vlog za spremembe 

akreditacij študijskih 

programov. 

 1b. Vpeljava sistema 

vsakoletnega pozivanja 

profesorjev k 

dopolnitvi obstoječih 

učnih načrtov. 

1c. Do konca vsakega 

koledarskega leta 

priprava 

Samoevalvacijskega 

poročila za preteklo 

študijsko leto, ki 

vključuje 

samoevalvacijo 

študijskih programov. 

1. Posodobitev 

študijskih 

programov 

1a. Pregledani bodo študijski 

programi in narejene bodo 

posodobitve na podlagi 

izsledkov anket in 

samoevalvacijskega 

poročila. 

1b. Ob koncu študijskega 

leta poziv akademskemu 

zboru fakultete k dopolnitvi 

obstoječih učnih načrtov za 

prihajajoče študijsko leto.  

1c. Redno sestajanje 

komisije za kakovost 

fakultete v študijskem letu 

in ob koncu le-tega priprava 

Samoevalvacijskega poročila 

ter seznanitev vseh 

deležnikov fakultete z le-

tem. 

Razvoj študijskih 

programov fakultete 
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DOLGOROČNI 

STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Kazalnik Ukrepi (naloge) za 

uresničitev kratkoročnega 

cilja 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev dolgoročnega 

strateškega cilja  

Izvajanje 

dodiplomskega 

študijskega programa 

Slovenski študiji I. in 

pridobitev 

akreditacije 

magistrskega in 

doktorskega 

študijskega programa 

Slovenski študiji II. in 

Slovenski študiji III. 

Izvajanje vseh treh 

akreditiranih študijskih 

programov (Slovenski 

študiji I., II. In III. 

stopnja). 

2. Razvoj novih 

študijskih 

programov 

Vzpostavitev in razvoj 

akreditiranega magistrskega 

in doktorskega študijskega 

programa ter povečanje 

vpisa na dodiplomskem 

študijskem programu. 

Fakulteta je v okviru 

dogodka 

Humanistične 

korespondence 

izvedla tri (3) 

gostujoča 

predavanja. 

V pedagoški proces 

bodo vključeni trije (3) 

domači gostujoči 

predavatelji. 

Število sodelujočih 

domačih 

strokovnjakov na 

področju 

Poziv akademskemu zboru k 

vključitvi gostujočega 

predavatelja v okviru 

posameznega predmeta in s 

tem povečanje števila 

sodelujočih domačih 

strokovnjakov na 

posameznem področju. 

Vključitev domačih 

strokovnjakov na področju 

v študijski proces 

Uvedba e-študija ter 

ponudba gradiv in 

posnetkov. 

1a. Uvedba in dosledna 

uporaba portala e-

Univerza in e-Učilnica v 

študijske namene. 

1b. Določen obseg 

predavanj in vaj se pri 

izbranih predmetih 

1. Vzpostavitev  e-

študija in 

kombinirane oblike 

študija 

1a. Dodatno izobraževanje 

akademskega zbora in 

študentov o uporabi in 

soustvarjanju vsebin v e-

Učilnici (Moodle). 

 

Razvoj novih učnih metod 

za posredovanje znanja 
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DOLGOROČNI 

STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Kazalnik Ukrepi (naloge) za 

uresničitev kratkoročnega 

cilja 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev dolgoročnega 

strateškega cilja  

izvaja v okviru e-

učilnice. 

1b. Vzpostavitev sistema 

nadzora nad ažurnim 

izvajanjem predvidenega 

obsega vsebin v e-Učilnici. 

2a. Izvedba 

izobraževanja za 

visokošolske učitelje 

(Moodle). 

2b. Posodobitev 

video vsebin na 

portalu e-

izobraževanja E-

univerza Odobritev 

snemanje vseh 

predmetov 2. letnika 

študijskega programa 

Slovenski študiji I za 

namen objave na 

portalu e-

izobraževanja E-

univerza. 

2a. Uporaba in 

dosledno dodajanje 

gradiva na spletne 

portale z namenom 

dostopnosti le-tega 

študentom. 

2b. Povečanje 

dostopnih video 

posnetkov na portalu 

e-Univerza. 

2. Vključitev v 

sistem e-študija na 

ravni univerze. 

2a. Izobraževanje o uprabi 

spletnih portalov za 

študente in  visokošolske 

učitelje. 

2b. Posodobitev in kreiranje 

novih video vsebin na 

portalu e-izobraževanja e-

Univerza. 

UKNU je za študente, 

visokošolske učitelje 

in raziskovalce članic 

NU v letu 2018/19 v 

okviru članstva v 

Nakup podatkovnih 

baz ter povečanje e-

gradiva, ki je na voljo 

študentom ter 

pridobitev knjižničnega 

1. Dostop do 

podatkovnih baz in 

fizičnega gradiva 

Oddaljen dostop do 

primernih študijskih virov za 

vse študente FSMŠ NU. 
Zagotavljanje primernih in 

lahko dostopnih štud. virov 
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DOLGOROČNI 

STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Kazalnik Ukrepi (naloge) za 

uresničitev kratkoročnega 

cilja 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev dolgoročnega 

strateškega cilja  

konzorcijih COSEC 

(NUK) in CTK (ARRS) 

pridobila naslednje 

tuje podatkovne 

baze: EBSCO 

Academic Search 

Premier, Zbirka SAGE 

Journals Online, 

SpringerLink servis). 

gradiva in znanstvene 

ter strokovne 

periodične publikacije, 

povečanje za 10%. 

Tutorski sistem 

fakultete še ni 

vzpostavljen. 

Tutorski sistem 

fakultete še ni 

vzpostavljen zaradi 

majhnega števila 

študentov, zato se jim 

poveča obseg 

individualnih 

konzultacij z 

visokošolskimi učitelji. 

2. Sistem tutorstva Večja angažiranost 

akademskega zbora pri 

izvajanju individualnih 

konzultacij. 

Fakulteta je dne 15. 

4. 2019 sprejela 

Pravilnik o delovanju 

Kariernega centra 

Fakultete za 

slovenske in 

mednarodne študije 

in formalno 

vzpostavila karierni 

Vzpostavitev aktivnega 

delovanja kariernega 

centra FSMŠ NU in s 

tem širjenje 

prepoznavnosti le-tega 

ter uspešno 

zagotavljanje sredstev 

za dodatno 

Karierni center NU Sprejem ustreznih aktov, ki 

bodo jasno opredeljevali 

obveznosti organov oz. 

delovnih teles ter 

nadaljevanje z organizacijo 

sestankov. 

Vzpostavitev sodelovanja s 

Kariernim centrom NU 
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DOLGOROČNI 

STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Kazalnik Ukrepi (naloge) za 

uresničitev kratkoročnega 

cilja 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev dolgoročnega 

strateškega cilja  

center na ravni 

fakultete. 

sofinanciranje 

dejavnosti. 

 

Prijave na nove razpise za 

sofinanciranje kariernih 

centrov. 

1a. Izvedene 

študentske ankete 

preko sistema VIS o 

njihovem 

zadovoljstvu in 

priprava analiz. 

1b. Pripravljeno 

Samoevalvacijsko 

poročilo 2018/2019 

1a. Analiza ključnih 

informacij o študijskih 

programih in študentih 

na podlagi anket. 

1b. Samoevalvacija 

vseh segmentov 

delovanja fakultete na 

letni ravni. 

1. Zbiranje in 

analiza ključnih 

informacij o 

študijskih 

programih in 

študentih 

1a. Izvedba anket med 

študenti preko sistema VIS 

in anonimnih anket o 

njihovem zadovoljstvu. 

1b. Priprava 

Samoevalvacijskega poročila 

za vsako preteklo študijsko 

leto. 

Spremljanje kakovosti 
2a. Poslovnik 

kakovosti Fakultete 

za slovenske in 

mednarodne študije 

Nove univerze je bil 

sprejet dne 17. 4. 

2019 na UO FSMŠ NU 

2b. Izvedene ankete 

o kakovosti 

študijskega programa 

in zadovoljstvu 

študentov ter ankete 

o zadovoljstvu 

2a. Na podlagi 

Poslovnika kakovosti  

bo pripravljeno 

Samoevalvacijsko 

poročilo, ki bo 

dvostopenjsko 

(institucionalni in 

programski del). 

2b. Pripravljeni bodo 

anketni vprašalniki in 

izvedeno bo 

anketiranje ter redno 

pregledovanje 

2. Spremljanje 

kakovosti v skladu 

s poslovnikom 

kakovosti 

2a. Pregled in spremljanje 

uresničevanja poslovnika 

kakovosti, ki sledi doseganju 

strateških prioritet na 

institucionalni rani. 

2b. Priprava in izvedba 

dodatnih anket ter 

upoštevanje predlogov 

podanih na obrazcih za 

predloge izboljšav na FSMŠ 

NU dostopnim na spletni 

strani FSMŠ NU s ciljem 
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DOLGOROČNI 

STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Kazalnik Ukrepi (naloge) za 

uresničitev kratkoročnega 

cilja 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev dolgoročnega 

strateškega cilja  

zaposlenih na 

fakulteti 

 

obrazcev za predloge 

izboljšav na FSMŠ NU. 

izboljšanja kakovosti FSMŠ 

NU. 

3a. Fakulteta aktivno 

sodeluje s 

Študentskim svetom 

FSMŠ NU in pridobiva 

povratne informacije 

o zadovoljstvu 

študentov s študijem 

na fakulteti.  

3b. Povratno 

informacijo o 

zadovoljstvu 

fakulteta pridobiva 

tudi prek njihove 

vključenosti v ostale 

organe in telesa 

fakultete 

3a. Poglobljeno 

sodelovanje med 

konstituiranim 

Študentskim svetom 

FSMŠ NU in fakulteto 

prek aktivnega 

vključevanja 

predstavnikov 

študentov v 

organizacijsko shemo 

fakultete. 

3b. Aktivno 

sodelovanje s ŠS FSMŠ 

NU in pridobivanje 

povratnih informacij o 

zadovoljstvu študentov 

s študijem na FSMŠ 

NU. 

3. Participacija 

študentov   

3a. Pregledani in po potrebi 

novelirani ali na novo 

sprejeti bodo pravni akti ŠS, 

ki so podlagi za njegovo 

delovanje in volitve. 

3b. ŠS FSMŠ NU bo pozvan k 

podajanju povratnih 

informacij o zadovoljstvu 

študentov s študijem na 

FSMŠ NU. 

SC2: 

Internacionalizacija 

fakultete in 

Podpisane in/ali 

sklenjene dodatne 

pogodbe o 

sodelovanju in pisem 

o nameri oz. 

1a. Podpisanih bo vsaj 

5 novih sporazumov, 

pisem o nameri oz. 

drugih dokumentov, ki 

1. Število 

podpisanih 

medinstitucionalni

h sporazumov 

1a. Poziv Akademskemu 

zboru  za informacijo o 

institucijah, s katerimi bi se 

lahko povezovali na podlagi 

humanistične usmeritve ter 

Spodbujanje mednarodne 

mobilnosti v okviru 

programa Erasmus+ 
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DOLGOROČNI 

STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Kazalnik Ukrepi (naloge) za 

uresničitev kratkoročnega 

cilja 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev dolgoročnega 

strateškega cilja  

sodelovanje z 

okoljem 

vzpostavitev 

sodelovanja v 

neformalni obliki – 

Inštitut IRRIS, 

Zgodovinsko društvo 

za južno Primorsko, 

Koper, ILU – Inštitut 

za likovno umetnost, 

Študijski center za 

narodno spravo, 

Svetovni slovenski 

kongres, Združenje za 

vrednote slovenske 

osamosvojitve. 

bodo izkazovale 

dosežen cilj. 

1b. Podpis sporazuma 

s tujo visokošolsko 

organizacijo z 

namenom organizacije 

vsaj ene (1) 

mednarodne 

konference. 

navezovanje stikov s 

fakultetami in univerzami 

ter na podlagi stikov 

podpisati sporazume 

oziroma pisma o nameri. 

1b. Vzpostavitev 

sodelovanja s tujo 

organizacijo. 

Oddaja vloge za 

pridobitev ECHE 

listine (27.3. 2019) in 

pridobitev ECHE 

listine (30.9.2019) 

Izvedene bodo vsaj ena 

(1) mobilnosti študenta 

za namene študija in 

prakse. 

2. Število 

študentov, ki 

odhajajo na 

mobilnost. 

Prijava na  Erasmus+ razpisa 

2020 akcija KA103 in 

vzpodbujanje prijav na 

Erasmus + mobilnost. 

Oddaja vloge za 

pridobitev ECHE 

listine (27. 3. 2019) in 

pridobitev ECHE 

listine (30. 9. 2019) 

Povečanje števila 

visokošolskih učiteljev, 

ki odhajajo na 

mobilnost za enega (1) 

3. Število 

visokošolskih 

učiteljev, ki 

odhajajo na 

mobilnost. 

Prijava na  Erasmus+ razpisa 

2020 akcija KA103 in 

vzpodbujanje prijav na 

Erasmus + mobilnost. 

Oddaja vloge za 

pridobitev ECHE 

V okviru Erasmus + bo 

izvedena ena (1) 

4. Organizacija 

mobilnosti za 

Prijava na  Erasmus+ razpisa 

2020 akcija KA103 in 
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DOLGOROČNI 

STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Kazalnik Ukrepi (naloge) za 

uresničitev kratkoročnega 

cilja 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev dolgoročnega 

strateškega cilja  

listine (27. 3. 2019) in 

pridobitev ECHE 

listine (30. 9. 2019) 

mobilnost strokovnih 

sodelavcev. 

strokovne 

sodelavce 

fakultete. 

vzpodbujanje prijav na 

Erasmus + mobilnost. 

Spletna stran 

fakultete 

posodobljena in 

stalno nadgrajena z 

informacijami, ki se 

nanašajo na 

mednarodno 

mobilnost. 

Prevod celotne spletne 

strani in dokumentov v 

angleščino za potrebe 

tujih študentov. 

5. Nadgradnja 

spletne strani za 

tuje študente. 

Priprava prevodov spletne 

strani za potrebe tujih 

študentov. 

Cilj ni bil dosežen 

Povečanje št. 

gostujočih tujih 

strokovnjakov, ki bodo 

sodelovali pri izvedbi 

posameznih 

predmetov, za vsaj 

enega (1) tujega 

strokovnjaka 

1. Število 

gostujočih tujih 

strokovnjakov, ki 

bodo sodelovali pri 

izvedbi 

posameznih 

predmetov. 

Poziv akademskemu zboru k 

vključitvi gostujočega 

predavatelja v okviru 

posameznega predmeta. 

Vključevanje tujih 

strokovnjakov v študijske 

procese fakultete 
Fakulteta je izvedla 

tri (3) gostujoča 

predavanja v okviru 

dogodka 

Humanistične 

korespondence in v 

sodelovanju z 

Povečanje št. tujih 

strokovnjakov, ki bodo 

sodelovali pri 

spomladanskih / 

jesenskih šolah, 

okroglih mizah in 

akademskih forumih, 

2. Izvedba 

spomladanskih/jes

enskih šol, okroglih 

miz in akademskih 

forumov, na 

katerih bodo 

sodelovali tuji 

Povabilo tujih strokovnjakov 

k sodelovanju pri 

spomladanskih/jesenskih 

šolah. 
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DOLGOROČNI 

STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Kazalnik Ukrepi (naloge) za 

uresničitev kratkoročnega 

cilja 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev dolgoročnega 

strateškega cilja  

Inštitutom Nove 

revije, Zavod za 

humanistiko in s 

Forumom za 

humanistiko. 

za 30%. gostje. 

Cilj ni bil dosežen 

Izvedba vsaj enega (1) 

mednarodnega 

projekta oz. raziskave. 

3. Sodelovanje v 

mednarodnem 

projektu oz. 

raziskavi 

Poziv in vzpodbujanje 

akademskega zbora k 

vključitvi v mednarodne 

projekte oz. raziskave. 

Fakulteta je 

organizirala  

mednarodni dogodek 

Humanistične 

korespondence v 

sodelovanju z 

Inštitutom Nove 

revije, Zavod za 

humanistiko in s 

Forumom za 

humanistiko. 

Priprava vsaj enega 

mednarodnega 

dogodka. 

1. Organizacija 

mednarodnih 

konferenc in 

dogodkov. 
Povezovanje s tujimi 

organizacijami in priprava 

dogodkov z mednarodno 

komponento. 
Krepitev mednarodnega 

znanstvenoraziskovalnega 

in razvojnega sodelovanja 

V letu 2018/19 je bilo 

izdanih skupaj 20 

znanstvenih del, od 

tega 3 izvirni 

znanstveni članki, ki 

so indeksirani v SCI 

Povečanje števila objav 

v mednarodnih revijah 

indeksiranih v Web of 

Science in Scopus za 

5%. 

2. Delež objav v tuji 

literaturi ali v 

soavtorstvu s 

tujimi državljani. 

Povečanje deleža objav v 

mednarodnih revijah 

indeksiranih v Web of 

Science in Scopus. 
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DOLGOROČNI 

STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Kazalnik Ukrepi (naloge) za 

uresničitev kratkoročnega 

cilja 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev dolgoročnega 

strateškega cilja  

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 

FSMŠ NU ni 

sodelovala na 

dogodkih v tujini 

3a. Podpis sporazuma s 

tujo visokošolsko 

organizacijo z 

namenom organizacije 

vsaj ene (1) 

mednarodne 

konference. 

3b. Predvidena je 

udeležba na 10 

mednarodnih 

konferencah. 

3c. Vzpostavitev 

razvojnega sodelovanja 

s tujo organizacijo. 

3. Sodelovanje na 

dogodkih v tujini. 3a. Vzpostavitev 

sodelovanja s tujo 

organizacijo. 

 

3b. Prijave na razpisane 

mednarodne konference in 

odzivi na vabila na le-te. 

 

3c. Uspešna kandidatura na 

razpisu za dediščino (s 

Turčijo). 

Fakulteta je 

podpisala sporazume 

Povečanje podpisa 

sporazumov, pisem o 

Nudenje pomoči 

študentom pri 

Sklepanje sporazumov, 

pisem o nameri oz. drugih 

Učinkovito sodelovanje z 

delodajalci pri opravljanju 
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DOLGOROČNI 

STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Kazalnik Ukrepi (naloge) za 

uresničitev kratkoročnega 

cilja 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev dolgoročnega 

strateškega cilja  

z institucijami. nameri oz. drugih 

dokumentov z 

delodajalci. 

sklepanju 

dogovorov o 

opravljanju 

študentske prakse 

dokumentov z delodajalci. študentske prakse 

Fakulteta je 

organizirala vrsto 

Akademskih forumov 

v sodelovanju z Novo 

univerzo, še posebej 

izpostavljamo 

dogodek: Nova 

univerza in katedrala 

svobode, na katerem 

je dekanja fakultete 

FSMŠ NU posebej 

predstavila delovanje 

fakultete.  

Fakulteta bo 

organizirala vsaj tri 

dogodke letno. 

Pomladna šola s 

predvidenim naslovom 

»Totalitarizmi 20. 

stoletja« (okvirni 

datum izvedbe od 18. 

05. 2020 do 22. 05. 

2020) 

Organizacija vsaj enega 

(1) akademskega 

foruma na temo 

humanistika. 

Organizacija 

dogodkov 

Priprava izvedbenega načrta 

za (vsebinsko) organizacijo 

posameznega dogodka. 

Organizacija strokovnih 

dogodkov namenjenih širši 

javnosti 

Organiziran je bil 

sestanek s Svetovnim 

slovenskim 

kongresom in z 

Inštitutom Nove 

revije, Zavod za 

humanistiko. 

Organizacija delovnega 

sestanka med 

predstavniki fakultete 

in delodajalci pred 

pripravo nove 

strategije fakultete in 

na podlagi akreditacije 

magistrskega in 

Organizacija 

delovnega 

sestanka med 

predstavniki 

fakultete in 

delodajalci na 

temo izvajanja 

študijskih 

Organizacija sestanka z 

delodajalci z namenom 

pregleda in morebitnega 

izboljšanja izvedbe 

študijskih programov  na 

vseh treh stopnjah. 

Razprava z delodajalci o 

načrtovanih spremembah 

in izvedbi študijskih 

programov fakultete 
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DOLGOROČNI 

STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Kazalnik Ukrepi (naloge) za 

uresničitev kratkoročnega 

cilja 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev dolgoročnega 

strateškega cilja  

doktorskega programa programov 

SC3: Krepitev 

raziskovalne 

dejavnosti 

fakultete 

Raziskovalna skupina 

se je v študijskem 

letu povečala za dve 

članici: doc. dr. Ines 

Vodopivec in doc. dr. 

Manco Erzetič 

Vključitev treh (3) 

raziskovalcev v 

raziskovalno skupino 

Inštitut za 

slovenoslovje 

Člani raziskovalne 

skupine FSMŠ 
Povečanje števila 

raziskovalcev v raziskovalni 

skupini. 

Vključevanje novih članov v 

raziskovalno skupino FSMŠ 

1. Uspešna prijava 

ARRS projekta J6-

9354 – Kultura 

spominjanja 

gradnikov 

slovenskega naroda 

in države (1.7.2018 – 

30.6.2021) 

2. Oddaja ARRS CRP 

projekta  

Virtualizacija 

premične kulturne 

dediščine in njena 

vključitev v sodobno 

vzgojno – 

izobraževalne 

procese, ki ni bil 

sprejet 

Priprava novih 

domačih in tujih 

raziskovalnih in 

razvojnih projektov. 

Lastni raziskovalni 

projekti ter javni 

razpisi 

Prijava na javne razpise in 

financiranje raziskovalnega 

dela z novimi projekti 

Prijava lastnih raziskovalnih 

projektov ter javnih 

razpisov 

Izvirni znanstveni Povečanje št. izdanih Izdani izvirni Spodbujanje vodje Povečevanje št. izvirnih 
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DOLGOROČNI 

STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Kazalnik Ukrepi (naloge) za 

uresničitev kratkoročnega 

cilja 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev dolgoročnega 

strateškega cilja  

članki niso bili 

realizirani 

izvirnih znanstvenih 

člankov za 10% na leto 

znanstveni članki raziskovalne skupine k večji 

aktivnosti članov skupine pri 

pisanju in izdajanju 

znanstvenih člankov. 

znanstvenih člankov, 

izdanih s strani članov 

raziskovalne skupine FSMŠ 

Študenti še niso bili 

vključeni v 

raziskovalne projekte 

Vključitev študentov v 

bilateralne projekte. 

Vključenost 

najboljših 

študentov v 

raziskovalne 

projekte 

Kandidiranje na razpisih za 

bilateralne projekte. 

Spodbujanje podiplomskih 

študentov k vključevanju v 

raziskovalne projekte 

Povečanje števila 

citatov raziskovalne 

skupine 

Povečanje št. citatov 

raziskovalne skupine 

FSMŠ NU 

Citiranost članov 

raziskovalne 

skupine FSMŠ. 

Spodbujanje vodje 

raziskovalne skupine k večji 

aktivnosti članov skupine.  

Okrepitev znanstvene 

odmevnosti raziskovalne 

skupine 

Delovanje Inštituta za 

slovenoslovje 

Večja aktivnost 

Inštituta za 

slovenoslovje 

Raziskovalni 

inštituti in centri 

Spodbujanje vodje 

raziskovalne skupine k večji 

aktivnosti. 

Ustanovitev raziskovalnih 

inštitutov in centrov. 

Udeležba 

raziskovalcev na 

skupaj 15-ih 

konferencah 

Raziskovalci se skupaj 

udeležijo vsaj 10-ih 

konferenc 

Udeležba na 

domačih in tujih 

konferencah 

Spodbujanje pedagoškega 

osebja k udeležbi na 

domačih in tujih 

konferencah. 

Udeležba na domačih in 

tujih konferencah 

SC4: Spodbujanje 

vsestranskega 

razvoja zaposlenih 

Na ravni Nove 

univerze izdelan 

Načrt izobraževanja 

in usposabljanja 

visokošolskih 

Napotitev kadra na 

izobraževanje 

1. Izobraževanje na 

temo Zakona o 

splošnem 

upravnem 

postopku ter 

Napotitev zaposlenih na 

formalna in neformalna 

izobraževanja v okviru 

njihovega dela. 
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DOLGOROČNI 

STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Kazalnik Ukrepi (naloge) za 

uresničitev kratkoročnega 

cilja 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev dolgoročnega 

strateškega cilja  

učiteljev in 

sodelavcev 

nepedagoških 

delavcev v študijskem 

letu 2019/2020.  

 

opravljanje izpita 

ZUP II. stopnje 

Spodbujanje zaposlenih k 

nadaljnjemu izobraževanju 

Redno izobraževanje 

kadra: referentka za 

študijske in 

študentske zadeve je 

bila na izobraževanju 

za upravljanje s 

spletnimi stranmi. 

 

 

 

Spodbujanje in 

napotitev kadra na 

dodatna izobraževanja 

v okviru njihovega dela 

2. Sodelovanje 

zaposlenih na 

seminarjih za 

izboljšanje 

retoričnih 

sposobnosti, 

komunikacije s 

strankami, 

organizacije 

delovnega procesa 

in drugih podobnih 

seminarjih 

Napotitev kadra na 

izobraževanje 

Formalnega 

izobraževanja 

zaposlenih ni bilo 

Spodbujanje 

formalnega 

izobraževanja 

zapooslenih 

3. Spodbujanje 

formalnega 

izobraževanja 

zaposlenih 

(študijski dopust, 

idr.) 

Spodbujanje zaposlenih k 

nadaljevanju nadaljnjega 

izobraževanja 

Na ravni Nove 

univerze sprejeta 

Habilitacijski postopki 

na Fakulteti za 

1. Natančno 

določena merila za 

Skrb za kakovostno izvedbo 

habilitacijskih postopkov, 

Spodbujanje zaposlenih k 

napredovanju pri 
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DOLGOROČNI 

STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Kazalnik Ukrepi (naloge) za 

uresničitev kratkoročnega 

cilja 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev dolgoročnega 

strateškega cilja  

Merila za izvolitev v 

nazive visokošolskih 

učiteljev, znanstvenih 

delavcev, 

visokošolskih 

sodelavcev in 

raziskovalnih 

sodelavcev na Novi 

univerzi, ki so enotna 

na vseh treh članicah 

slovenske in 

mednarodne študije 

Nove univerze 

potekajo kakovostno, 

skladno z zakonodajo 

in Merili za izvolitve v 

nazive visokošolskih 

učiteljev, znanstvenih 

delavcev, visokošolskih 

sodelavcev in 

raziskovalnih 

sodelavcev na Novi 

univerzi 

napredovanje 

visokošolskih 

učiteljev v višje 

nazive 

skladno z zakonodajo in 

Merili za izvolitve v naziv 

NU. 

imenovanju v naziv 

visokošolskih učiteljev 

Eno imenovanje v 

naziv docent 

Nova imenovanja v 

nazive visokošolskih 

učiteljev 

2. Napredovanje 

visokošolskih 

učiteljev pri 

imenovanju v naziv 

Zaposlovanje novega 

pedagoškega kadra in 

spodbujanje zaposlenih k 

obnovi habilitacijskih 

nazivov oziroma k 

napredovanju 

Zaposlitev enega 

asistenta 

Povečanje vključevanja 

novih asistentov 

3. Povečanje 

števila sodelujočih 

asistentov. 

Zaposlovanje in vključevanje 

novih asistentov v pedagoški 

proces 

Zaposlitev referentke 

v referatu za 

študentske in 

študijske zadeve. 

Učinkovito delovanje 

organov ter nove 

zaposlitve 

administrativnega in 

Upravno-

administrativni 

delavci 

Zaposlovanje novega 

upravno-administrativnega 

kadra. 

Zaposlovanje novih 

upravno-administrativnih 

delavcev. 
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DOLGOROČNI 

STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 

2020 

Kazalnik Ukrepi (naloge) za 

uresničitev kratkoročnega 

cilja 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev dolgoročnega 

strateškega cilja  

strokovno-tehničnega 

osebja. 

SC5: Promocija 

fakultete in 

povečanje števila 

vpisanih 

Izdatne promocijske 

aktivnosti, nova 

spletna stran 

fakultete, nov 

promocijski video 

fakultete, objava 

članka v reporterju 

(doc. dr. Manca 

erzetič), objava na 

spletni strani 

Študnt.si. 

Povečanje promocije 

fakultete in 

posameznih študijskih 

programov. 

Objave v različnih 

medijih – časopis, 

radio, e-objave 

Povečanje sredstev za 

promocijo. 

Obveščanje javnosti o 

dejavnosti fakultete ter o 

študijskih programih 

Uspešno izvedeni 

informativni dnevi. 

Organizacija 

informativnih dni za 

dodiplomski in 

podiplomski študij. 

Informativni dan za 

dodiplomski študij 

in podiplomski 

študij 

Povečanje sredstev za 

oglaševanje in izvedbo 

informativnih dni. 

Organizacija informativnih 

dni 

Fakulteta se je v 

sklopu promocije 

Nove univerze 

udeležila sejmov v 

Sloveniji. 

Stalna prisotnost na 

sejmih (Informativa, 

karierni sejem v 

Ljubljani,…) 

Udeležba na sejmih 

v Sloveniji V okviru Nove univerze 

sodelovanje na sejmih v 

Sloveniji 

Udeležba na sejmih v 

Sloveniji 

Stalna prisotnost na 

sejmih (Informativa, 

Študentska arena, 

Udeležba na 

visokošolskih sejmih v 

vseh državah, kjer 

1. Udeležba na 

visokošolskih 

sejmih 

Udeležba na visokošolskih 

sejmih v Sloveniji in vseh 

državah, kjer živijo Slovenci 

Promocija v ciljni regiji 
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letu 2019 
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Kazalnik Ukrepi (naloge) za 
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cilja 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev dolgoročnega 

strateškega cilja  

karierni sejem v 

Ljubljani in velenju, 

Knjižni sejem v 

Mariboru) 

živijo Slovenci v 

zamejstvu. 

 

v zamejstvu. 

 

Fakulteta v tujih 

medijih ni bila 

oglaševana 

Oglaševanje fakultete v 

tujih medijih in 

predvsem v državah, 

kjer živijo Slovenci v 

zamejstvu 

2. Oglaševanje 

fakultete v tujih 

medijih 
Vzpostavitev stalnega 

oglaševanja 

V študijskem letu 

2018/2019 se je 

izvajal zgolj 

dodiplomski študijski 

program Slovenski 

študiji I, kamor je bil 

v 1. letnik vpisani 

štirje študenti. 

 

 

 

 

 

10 vpisanih študentov 

v prvi letnik vsakega 

študijskega programa 

(Slovenski študiji I., II. 

In III. stopnja 

 

 

 

 

 

1. Št. prvič vpisanih 

na dodiplomskem 

programu 

Slovenski študiji 

Fakulteta bo omogočila 

znižane šolnine in  vsem 

vpisanim študentom 

omogočila plačilo šolnine na 

več obrokov. 

 

Obveščanje javnosti o 

dejavnosti fakultete in o 

študijskih programih v 

okviru promocije fakultete v 

domačem in mednarodnem 

okolju (preko večjih 

medijev: radia, časopisov in 

interneta ter svoje spletne 

strani; organizacija 

informativnih dni; stalna 

prisotnost na sejmih). 

Povečanje števila vpisanih 
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Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 
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Kazalnik Ukrepi (naloge) za 

uresničitev kratkoročnega 

cilja 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev dolgoročnega 

strateškega cilja  

 

Priprava načrta strategije 

promocije. 

Tuji študenti niso bili 

vpisani 

Vsaj en vpisan tuj 

študent na študijski 

program na 1., 2. ali 3. 

stopnji 

2. Povečanje 

števila tujih 

študentov. 

Akreditacija novih pogodb 

za visokošolsko 

transnacionalno 

izobraževanje. 

Organizacija koristnih in 

zanimivih dogodkov za tuje 

študente (konference, 

okrogle mize,…) 

Ponudba študijskih 

programov v angleškem 

jeziku. 

Povečan obseg prevedenega 

gradiva, pravilnikov in 

obrazcev v tuj jezik er 

posodobitev obstoječih. 

SC6: Doseganje 

raznovrstnih virov 

financiranja 

Izvedeni sta bili 2 

prijavi na ARRS razpis 

za sofinanciranje 

znanstvenih 

monografij. Izdani sta 

bili 2 monografiji:  

• Bomo Prusi ali 

Zagotavljanje 

financiranja 

znanstveno-

raziskovalne in 

založniške dejavnosti 

prek razpisov ARRS in 

posledično nemoteno 

Pridobljeni javni 

razpisi 

Kandidatura na javnih 

razpisih 

Pridobivanje sredstev iz 

javnih razpisov 
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DOLGOROČNI 

STRATEŠKI CILJI  

(DO LETA 2021) 

Izhodiščna vrednost v 

letu 2019 

Ciljna vrednost v letu 
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Kazalnik Ukrepi (naloge) za 

uresničitev kratkoročnega 

cilja 

Ukrepi (naloge) za 

uresničitev dolgoročnega 

strateškega cilja  

Rusi? : geopolitični 

vidiki slovenske 

osamosvojitve in 

državnosti / Rupel, 

Dimitrij, 2018,  

• Vivitur ingenio : 

renesančni mojstri 

knjižne grafike na 

Slovenskem / 

Vodopivec, Ines, 

2018. 

izvajanje znanstveno-

raziskovalne in 

založniške dejavnosti 

ter Iskanje novih 

finančnih možnosti s 

prijavami na razpise. 

Sredstva iz tržnih 

virov financiranja 

niso bila pridobljena 

Pridobivanje dodatnih 

finančnih sredstev 

Pridobljena 

sredstva iz tržnih 

virov financiranja 

Pridobivanje sredstev tudi s 

trženjem prostorov 

fakultete, namenjenemu 

izobraževanju. 

Pridobivanje sredstev iz 

tržnih virov financiranja 

SC7: Jasna in 

učinkovita 

organiziranost 

fakultete 

1. Vzpostavitev 

organov in teles na 

fakulteti: 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 

Pregled mandatnih 

dob in izpeljava novih / 

ponovnih imenovanj v 

organe fakultete ter 

vzpodbujanje 

delovanja organov 

fakultete. 

Jasna in učinkovita 

organizacijska 

shema. 

Sprejem vseh ustreznih 

ukrepov, ki bodo okrepili 

delovanje fakultete in njenih 

organov ter delovnih teles. 

Spodbujanje aktivnega 

delovanja organizacijskih 

enot in delovnih teles. 

Krepitev zasedbe obstoječih 

organov, delovnih teles in 

organizacijskih enot. 
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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 
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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. 

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 

Sprejeti bodo novi akti, 

ki bodo urejali študij in 

organiziranost 

fakultete, tudi skladno 

s polnopravnim 

članstvom v NU. 

Sprejem aktov 

Sprejem novih ustreznih 

aktov oz. posodobitve / 

dopolnitve obstoječih aktov. 

Sprejem ustreznih aktov, ki 

bodo jasno opredeljevali 

obveznosti organov oz. 

delovnih teles ter 

nadaljevanje z organizacijo 

sestankov. 
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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 
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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. 

SC8: Zagotavljanje 

kvalitetnih 

prostorskih in 

materialnih 

pogojev 

1. Tekoče urejanje 

pogodbenih 

obveznosti za najem 

prostora na lokaciji v 

Ljubljani.  

2. Z odločbo Nakvis 

št. 6033- 19/2014/25 

z dne 21. 2. 2019 se 

je akreditirala 

lokacija izvajanja 

študija na Mestnem 

Skrb za urejanje 

pogodbene obveznosti 

glede najema 

prostorov v študijskem 

centru Ljubljana. 

 

Na podlagi anket 

študentov glede 

zadovoljstva prostorov 

zagotavljanje vsega 

potrebnega za 

Primernost 

prostorov Skrb, da je študijski center 

fakultete ustrezno 

opremljen in dostopen za 

študente. 

 

Skrb za posodabljanje 

strojne in programske 

opreme. 

Zagotavljanje primernih 

prostorov ter stalna skrb za 

posodabljanje strojne in 

programske opreme. 
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trgu 23, Ljubljana, 

kjer je tudi sedež 

fakultete.  

3. Pregled 

obstoječega stanja in 

zagotovitev nove 

ustrezne opreme za 

snemanje v povezavi 

z ostalimi članicami 

NU (nakup nove 

kamere in 

mikrofonov). 

zagotavljanje 

nemotenega 

študijskega procesa.  

1. Proti koncu 

študijskega leta 

2018/2019 je bil 

opravljen nakup 

novega knjižničnega 

gradiva na podlagi 

predloga 

akademskega zbora. 

 2. Podatkovne baze 

(EBSCO Academic 

Search Premier, 

Zbirka SAGE Journals 

Online, SpringerLink 

servis) se 

dopolnjujejo vsako 

Pridobitev knjižničnega 

gradiva in znanstvene 

ter strokovne 

periodične publikacije, 

povečanje za 10%. 

Primernost 

študijskega gradiva 

Sodelovanje pri razvoju 

Univerzitetne knjižnice Nove 

univerze, ki bo ustrezala 

vsem zahtevam, ki jih 

določajo predpisi. 

Razvoj Univerzitetne 

knjižnice Nove univerze 
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leto.  

3. UKNU gradi 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. 

Izšel je zbornik 

mednarodne 

znanstvene 

doktorske 

konference.  

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 

Izdani bodo zborniki 

prispevkov iz 

organiziranih 

mednarodnih 

konferenc.  

Izvedena bo prijava na 

razpis za sofinanciranje 

znanstvenih 

monografij.  

Izdane bodo 3 številke 

revije Dignitas letno, ki 

bo izšla v tiskani in e-

verziji. 

Založniška 

dejavnost 

Sodelovanje pri razvoju 

založniške dejavnosti Nove 

univerze. 

Povečanje založniške 

dejavnosti fakultete. 
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državnosti / Rupel, 

Dimitrij, 2018, 

• Vivitur ingenio : 

renesančni mojstri 

knjižne grafike na 

Slovenskem / 

Vodopivec, Ines, 

2018.  

V letu 2018/2019 sta 

bili izdani dve dvojni 

številki revije Dignitas 

79/80 in 81/82. 

 


