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1 UVOD
Fakulteta v koledarsko leto 2019 vstopa z izvedbo prvega letnika prenovljenih programov po
modelu 3 + 2 + 4 in v še vedno zaostrenih sanacijskih razmerah poskuša ohranjati kakovostno
delo na vseh področjih delovanja. Kot aktivna članica UL opozarja na preobilico birokratskih
postopkov na vseh ravneh delovanja in ob vsaki novosti, kar slabi primarno delovanje na
pedagoškem in raziskovalnem področju. Prav zato poskušamo na fakulteti z usklajenimi
postopki, dobrimi strokovnimi podlagami in povezovanjem služb manjšati pritiske
birokratizacije na primarni dejavnosti.
Stalna finančna stiska slabi fond knjižničnega gradiva, zmanjkuje denarja za pripravo novih
učbenikov, zmanjkuje prostorov in sredstev za njihovo preurejanje. Nove zahteve zunanjega
okolja obremenjujejo zaposlene z vedno novimi nalogami.
Naše naloge v letu 2019 zato nadaljujejo prizadevanja za strateške cilje, s prioritetami, ki v
danih razmerah omogočajo kakovostno pedagoško in raziskovalno delo ob dobri podpori
strokovnih služb in sodelovanju s študenti in študentkami. Povezovanje in sodelovanje, boljše
načrtovanje primarnih dejavnosti in vzpostavljanje dobre klime bo omogočilo motivirano
doseganje postavljenih ciljev. Iz širokih usmeritev splošne strategije smo izluščili prioritete, ki
bodo ob številnih dnevnih operativnih opravilih pripomogle k stabilnosti fakultete in povezanosti
akademske skupnosti.

2 POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE
Poslanstvo Fakultete za družbene vede
FDV je največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji in tudi med večjimi v
Evropi. Ustanovljena je bila leta 1961 kot Visoka šola za politične vede, ki se je v nekaj letih
razvila v Visoko šolo za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Leta 1970 se je ob vključitvi
v Univerzo v Ljubljani preimenovala v Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo.
Sedanje ime je FDV dobila leta 1991, natanko trideset let po ustanovitvi svoje prve
predhodnice. Je moderna ustanova, ki združuje in omogoča razvoj tradicionalnim in novejšim
družbenim vedam ter uporabnim in interdisciplinarnim študijskim področjem, ki so se v svetu
in pri nas uveljavili v zadnjih dveh desetletjih.
FDV je avtonomna in ustvarjalna akademska skupnost učiteljev,1 raziskovalcev, študentov in
strokovnih sodelavcev. Njena akademska odličnost temelji na teoretski širini, empiriji in
metodološki kakovosti, na tesni povezanosti med empiričnim znanstvenoraziskovalnim delom
in pedagoškim procesom ter na enakopravnih in partnerskih odnosih med vsemi, ki na fakulteti
izvajajo različne dejavnosti. FDV je edina institucija v Sloveniji, ki multidisciplinarno,

1

V dokumentu uporabljena poimenovanja v moškem spolu (učitelj, raziskovalec, strokovni sodelavec, študent
itn.) se nanašajo na kateri koli spol.
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interdisciplinarno ter transdisciplinarno povezuje družboslovna znanja pri reševanju
kompleksnih družbenih problemov.

Vizija Fakultete za družbene vede
a) Krepitev akademske odličnosti na pedagoškem in raziskovalnem področju
S kakovostno izvedbo izobraževalnih programov na vseh treh stopnjah izobraževanja in
znanstvenoraziskovalnega dela želimo ostati privlačna izbira za najboljše iz generacij
študirajoče mladine. S posredovanim širokim družboslovnim teoretskim znanjem iz sociologije,
politologije, kulturologije ter komunikologije, ki ga plemenitimo z obvladovanjem informacijske
tehnologije, jezikovnimi znanji in vrsto ključnih veščin, želimo našim diplomantom omogočiti,
da ostanejo med najbolj konkurenčnimi na trgu delovne sile.
b) Doseganje odličnosti FDV kot ustanove
Z intenzivno vpetostjo v mednarodni izobraževalni in znanstvenoraziskovalni prostor želimo
postati še bolj prepoznavno ter ugledno središče družboslovnega izobraževanja in
raziskovanja v domačem ter mednarodnem prostoru.
c) Krepitev akademske skupnosti
S skrbjo za osebnostni in profesionalni razvoj vseh zaposlenih, s pozornostjo za usklajevanje
delovnega z zasebnim življenjem ter z ustvarjanjem možnosti za sproščanje študentske
ustvarjalnosti in izražanje medsebojne solidarnosti se želimo okrepiti kot ustvarjalna
akademska skupnost avtonomnih posameznikov, katerih delovanje temelji na vrednotah, ki jih
razvija FDV.
d) Interdisciplinarnost in transdisciplinarnost študijskih programov ter raziskovalne
dejavnosti
Z željo povečevati zaposlovanje mladih družboslovcev ne gradimo le na aplikativnih študijih,
temveč na kombinaciji disciplinarnih in interdisciplinarnih ter teoretsko in uporabno
uravnoteženih kakovostnih študijskih programov. Diplomanti bodo pridobili temeljna znanja s
področij, iz katerih se izobražujejo; hkrati pa, upoštevaje specifike posameznih študijskih
programov, pridobili tudi ustrezne spretnosti in kompetence, s katerimi bodo znali svoja
temeljna znanja uporabiti v praksi. Na področju raziskovalne dejavnosti bo fakulteta aktivno
spodbujala transdisciplinarno, interdisciplinarno in medcentrsko povezovanje pri prijavljanju in
pridobivanju raziskovalnih projektov.

Vrednote Fakultete za družbene vede









znanje kot javno dobro,
akademska odličnost in kakovost,
akademska svoboda in poštenost,
avtonomija v razmerju do države, političnih strank, gospodarskih, verskih in drugih ustanov,
upoštevanje načela nekonfliktnosti interesov,
enakost možnosti,
zavračanje vseh oblik diskriminacije,
etičen in odgovoren odnos do sveta.
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3 STRATEŠKE USMERITVE FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE
Za postopno uresničevanje razvojne vizije FDV, letno pri načrtovanju programa dela sledi
zapisanim strateškim usmeritvam iz Strategije FDV 2015–2020.
Prva strateška usmeritev do leta 2020
Ob upoštevanju ukrepov iz okolja dvigniti
znanstvenoraziskovalnega oz. pedagoškega dela.

obstoječi

obseg

in

kakovost

Cilji:
 dvigniti obstoječi nivo kakovosti pedagoškega dela na vseh stopnjah študija;
 reakreditirati študijske programe na vseh treh stopnjah;
 povečati uspešnost in učinkovitost študija;
 tesneje povezati znanstvenoraziskovalno in izobraževalno dejavnost;
 okrepiti sodelovanje med katedrami ter sodelovanje z drugimi visokošolskimi zavodi znotraj
in izven UL;
 okrepiti vse oblike mednarodnega sodelovanja na pedagoškem področju;
 intenzivneje povezati izvedbo pedagoškega procesa s strokovnjaki iz organizacij v širšem
družbenem okolju fakultete.
Druga strateška usmeritev do leta 2020
Ostati najpomembnejša družboslovna znanstvenoraziskovalna organizacija v Sloveniji in
postati ugledno središče družboslovnega raziskovanja v mednarodnem prostoru.
Cilji:
 povečati delež objav v uglednih tujih revijah in pri uglednih tujih založbah ter povečati
citiranost znanstvenih del;
 povečati stopnjo sodelovanja med raziskovalnimi centri na fakulteti;
 povečati delež mednarodnih projektov v sklopu programa Horizon 2020 ter povečati
udeležbo v okviru drugih programov EU;
 povečati delež bilateralnega in multilateralnega sodelovanja na področju raziskovalnih
projektov v Sloveniji ter v tujini;
 razvijati mreženje in druge oblike sodelovanja med raziskovalnimi inštituti v mednarodnem
prostoru;
 povečati delež aplikativnih projektov za konkretne naročnike;
 sistematično pridobivati zadostna finančna sredstva za zagotavljanje odličnosti in hkrati
konkurenčnosti znanstvenoraziskovalnega dela;
 razviti oblike za hiter in učinkovit prenos znanja ter rezultatov iz raziskav do uporabnikov v
širšem družbenem okolju.
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Tretja strateška usmeritev do leta 2020
Zagotoviti, da bodo knjižnična, založniška, informacijska, kadrovska, računovodska in vse
druge strokovne podporne dejavnosti v čim večji meri vključevale v svoj razvoj in delovanje
znanja, ki jih ima fakulteta.

Cilji:








zagotoviti razvoj knjižnične dejavnosti v smeri večje prilagojenosti ponudbe potrebam
njenih uporabnikov, okrepiti storitve sodobnega družboslovnega knjižničnoinformacijskega centra in sooblikovati kreativno delovno okolje knjižnice;
izboljšati kakovost in učinkovitost založniške dejavnosti;
zagotoviti kontinuiran razvoj informacijske podporne dejavnosti;
omogočiti profesionalni razvoj vseh zaposlenih v strokovnih službah;
razviti aktivnosti za pridobivanje dodatnih finančnih virov za potrebe fakultete;
vzpostaviti sistem za vzdrževanje objektov in naprav ter dolgoročno načrtovati naložbe.

Četrta strateška usmeritev do leta 2020
Postati trdna akademska skupnost avtonomnih posameznikov, pedagogov, raziskovalcev,
strokovnih sodelavcev in študentov, ki jih povezujejo akademski etični standardi ter skupne
vrednote.
Cilji:




oblikovati sistem za razvoj človeških virov, namenjen pedagogom, raziskovalcem in drugih
zaposlenih na fakulteti;
zagotavljati pogoje za ustvarjalno delo študentov, ki se bo odražalo v delovanju celotne
fakultete;
spodbujati obštudijske dejavnosti študentov.
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4 NAČRTOVANE AKTIVNOSTI FAKULTETE za DRUŽBENE VEDE V LETU 2019 PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH
Fakulteta za družbene vede v programu dela za leto 2019 sledi:









strateškim ciljem Strategije UL 2012–2020;
razvojnim ciljem UL 2018–2020;
razvojnim ciljem FDV 2018–2020;
Strategiji razvoja Fakultete za družbene vede 2015–2020;
Strategiji internacionalizacije UL;
Strategiji internacionalizacije FDV do 2020;
programu ukrepov za uresničevanje srednjeročne strategije FDV;
analizi realizacije dosedanjih ukrepov za odpravo pomanjkljivosti iz letnega poročila Fakultete za družbene vede za leto 2017.

4.1 Izobraževalna dejavnost z internacionalizacijo
Dolgoročni cilji iz Strategije FDV 2015–2020:








Dvig obstoječega nivoja kakovosti pedagoškega dela na vseh stopnjah študija.
Reakreditacija študijskih programov na vseh treh stopnjah.
Povečati uspešnost in učinkovitost študija.
Tesneje povezati znanstvenoraziskovalno in izobraževalno dejavnost.
Okrepiti sodelovanje med katedrami ter sodelovanje z drugimi visokošolskimi zavodi znotraj in izven UL.
Okrepiti vse oblike mednarodnega sodelovanja na pedagoškem področju.
Intenzivneje povezati pedagoški proces s strokovnjaki iz organizacij v širšem družbenem okolju fakultete.
8

Tabela 1: Kratkoročni cilji FDV za leto 2019 na področju izobraževanja z internacionalizacijo:

Načrtovani cilji

Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev,
zadanih vrednosti strateških kazalnikov posamezne
dejavnosti
Povečati število predmetov v okviru Pripraviti ponudbo interdisciplinarnih predmetov za
medfakultetne izmenjave, ki bodo
študijsko leto 2019/2020, pri katerih sodelujejo
prispevali k povečanju
strokovnjaki z različnih področij.
interdisciplinarnosti programov.

Kazalnik

Definirani roki izvedbe in
finančni viri

Število predmetov, ki jih FDV
ponuja za medfakultetno
izmenjavo.

Do 31. 5. 2019 oz. sprejema
predmetnika za študijsko leto
2019/2020.

Število študentov, ki so izbrali
predmete FDV, ki so ponujeni v
medfakultetno izmenjavo.

Do 15. 10. 2019 oz. zaključka
vpisov v študijsko leto
2019/2020.
Finančni vir:

Posodobiti multimedijsko učilnico in
programsko opremo za pedagoško
delo ter posodobitev računalniških
učilnic za pridobitev specifičnih
kompetenc študentov.

Nakup sodobnih učnih pripomočkov, programske
opreme za izvedbo vaj, šolskih učil v predavalnicah,
računalniške opreme za pedagoške namene,
laboratorijske opreme za izvedbo vaj.

Pritegniti čim večje število
strokovnjakov iz prakse, ki bodo s
svojimi izkušnjami in primeri
obogatili vsebine predmetov.

Povečati sodelovanje strokovnjakov iz prakse pri
predmetih na vseh stopnjah študija za 5 %.

Posodobljeni učni pripomočki;
oprema multimedijske učilnice in
ostalih predavalnic.
Število študentov, ki bodo
vključeno v delo na
posodobljenih učnih pripomočkih,
programski opremi.
Število strokovnjakov iz prakse,
ki sodelujejo pri izvedbi
predmetov (do 2 uri na predmet)
in praktičnega usposabljanja.
Število ur sodelovanja
strokovnjakov iz prakse, ki v
okviru sodelovanja predstavijo
praktične primere oz. reševanje
primerov v delovnem okolju.
Število ur sodelovanja
strokovnjakov iz prakse, pri
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V okviru obstoječih sredstev
za redno dejavnost.
Do 31. 12. 2019.
Finančni vir:
ocena 50.700,00 €.
SM: iz sredstev rednega
študija in RSF.
Celo leto 2019.
Finančni vir:
Delno v okviru obstoječih
sredstev za redno dejavnost
in delno iz razvojnih sredstev
(sodelovanje s predstavitvijo
praktičnih primerov ter
sodelovanja, pri katerih
študenti opravljajo izdelke).

katerem študenti pripravljajo
izdelke.
Večja povezanost doktorskih
študentov vseh sodelujočih članic.

Na FDV organizirati letno srečanje doktorskih
študentov in sodelujočih pedagogov z vseh članic do
decembra 2019. Na doktorske seminarje, ki jih
organizira FDV, povabiti tudi študente ostalih
sodelujočih članic.

Število študentov
interdisciplinarnega doktorskega
študija (po posameznih
področjih) na vseh sodelujočih
članicah, ki se udeležijo
doktorskih predstavitev na FDV.
Število študentov, ki se udeležijo
organiziranega letnega srečanja.

Študentom interdisciplinarnega
V sodelovanju z ostalimi članicami pripraviti seznam
doktorskega študija Humanistika in potencialnih predmetov v okviru UL ter ostalih
družboslovje olajšati vpis zunanjih zunanjih univerz za študijsko leto 2019/20.
izbirnih predmetov.

Kakovostna izvedba zadostnega
števila predmetov na vseh
študijskih področjih v tujem jeziku
za tuje študente in študente na
izmenjavi.

Oblikovati nove skupne študijske
programe s tujimi univerzami in
skleniti sporazume za pridobitev
dvojnih diplom. Priprava na
sklenitev Sporazuma o
sodelovanju za program Študije
migracij, potrebnega za začetek
postopkov akreditacije skupnega

Povečati izbiro predmetov v tujem jeziku, zlasti na
študijskih področjih oz. katedrah, kjer je izbira
majhna, in sicer s pripravo in akreditacijo košarice
predmetov v angleškem jeziku do leta 2019, ter z
izvedbo 3 predmetov vzporedno tudi v tujem jeziku
(2 predmeta na prvi in 1 predmet na drugi stopnji) v
študijskem letu 2019/20.
Akreditirati en nov skupni študijski program do št.
leta 2019/2020 in skleniti sporazum za pridobitev
dvojne diplome.

Število predmetov, ki jih vse
sodelujoče članice
interdisciplinarnega doktorskega
študija Humanistika in
družboslovje ponujajo kot
zunanje izbirne predmete.

Število akreditiranih novih
predmetov v angleškem jeziku.

Celo leto 2019; v decembru
2019 – letno srečanje vseh
študentov.
Finančni vir:
v okviru obstoječih sredstev
za izvedbo doktorskega
študija.
Do 31. 5. 2019 oz. sprejema
predmetnika za študijsko leto
2019/2020.
Finančni vir:
v okviru obstoječih sredstev
za izvedbo doktorskega
študija.
V študijskem letu 2019/2020.
Finančni vir:
0,6 FTE.

Število vzporednih izvedb v tujem V študijskem letu 2019/2020.
jeziku.
Finančni vir:
1,5 FTE redni študij in RSF.
Sklenjen sporazum za pridobitev Začetek izvajanja dvojne
dvojne diplome.
diplome v študijskem letu
2019/2020.
Akreditiran skupni študijski
Začetek izvajanja skupnega
program.
študijskega programa v
študijskem letu 2019/2020.
Finančni vir:

10

programa. Sprememba
konzorcijskega sporazuma za
skupni program CoDE ob
prevzemu koordinatorstva ter
sprememba programa zaradi
izstopa oziroma vključitve novega
partnerja ter posodobitve vsebin.
Relativno povečati delež odhodnih
študentov in izboljšati integracijo
tujih študentov v študijsko okolje za
povečanje internacionalizacije
doma.

1,5 FTE EU sredstva in RSF.

Okrepiti podporne storitve za boljšo pripravo
Število izvedenih dogodkov.
študentov za odhod v tujino in povečati promocijo
Število odhodnih študentov.
mobilnosti ter nadgraditi podporo tujim študentom za Število promocijskih gradiv.
njihovo večjo integracijo z domačimi študenti.

Izvajanje dogodkov v
študijskem letu 2019/2020.
Finančni vir:
v okviru obstoječih sredstev
za redno dejavnost in RSF.

Utemeljitev načrtovanih kratkoročnih ciljev in ukrepov za leto 2019:
V letu 2018 smo na izobraževalnem področju začeli z izvajanjem prenovljenih programov prve stopnje. Izvedena je bila tudi prenova študija na
3. stopnji, in sicer prehod iz 3- na 4-letni doktorski študij; prva generacija se bo vpisala v začetni letnik 4-letnega študija v študijskem letu
2019/2020.
Med kratkoročnimi cilji v letu 2019 je zagotavljanje večje medfakultetne izmenjave predmetov in povečanje interdisciplinarnosti programov na
vseh stopnjah študija. Iz obstoječega nabora izbirnih predmetov bomo nekaj predmetov posodobili tako, da jih bomo vključili v ponudbo zunanjih
izbirnih predmetov v okviru UL. Na prvi in drugi stopnji želimo doseči večje povezovanje z okoljem, tudi z vključevanjem strokovnjakov različnih
področij pri izvedbi učnih enot, in s tem prispevati h krepitvi kompetenc naših diplomantov. Še posebej želimo povečati število ur sodelovanja
strokovnjakov, ki bodo predstavili praktične primere oz. reševanje primerov v delovnem okolju in/ali sodelovanja, pri katerem bodo študenti
pripravljali izdelke na podlagi sodelovanja zunanjega strokovnjaka ali v okviru njegovega sodelovanja.
Pri doktorskem študiju bomo pripravili nabor predmetov, ki jih bodo kot zunanje izbirne predmete lahko izbirali študenti in študentke vseh
sodelujočih članic Interdisciplinarnega doktorskega študija Humanistika in družboslovje.
Za večjo povezanost doktorskih študentov vseh sodelujočih članic bomo o predavanjih vabljenih tujih pedagogov in raziskovalcev ter o doktorskih
predstavitvah, ki obravnavajo širšo tematiko (aktualno za več področij doktorskega študija), obveščali doktorske študente in študentke vseh
sodelujočih članic.
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S posodabljanjem multimedijske učilnice in nakupom sodobnih učnih
poučevanja.

pripomočkov v predavalnicah želimo izboljšati procese in metode

Zaradi pomanjkanja izbire predmetov v angleškem jeziku, ki jih ponujamo študentom na izmenjavi, želimo povečati njihovo število, zlasti na
programih, ki ne ponujajo dovolj predmetov, predvsem na prvi stopnji študija. S košarico novo akreditiranih predmetov želimo ponuditi takšne
izbirne predmete, ki bodo primerni za širši krog študentov z različnih smeri družboslovnih ved. Ponudbo izbirnih predmetov bomo povečali tudi z
vzporednim izvajanjem predmetov v angleškem jeziku, kamor se bodo lahko vpisali tako tuji kot slovenski študenti.
Raven internacionalizacije bomo povečali tudi s pripravo dvojne diplome. Želja po sodelovanju obeh partneric je velika, saj bi zaradi
komplementarnosti obeh programov dogovor o dvojni diplomi pomenil vsebinsko dopolnitve programa, polega tega pa bi povečal število izmenjav
in omogočil študentom pridobitev tuje diplome v času študija in posledično večjo možnost zaposlitve diplomantov.
V postopku akreditacije na NAKVIS-u, je skupni magistrski program na področju politologije, ki ga je partnerska univerza – vodja konzorcija – že
akreditirala, zato se bo ob uspešnem zaključku postopka na NAKVIS-u program začel izvajati že v študijskem letu 2019/2020.
Zaradi neenakega razmerja med dohodnimi in odhodnimi študenti ter spodbujanja študentov, da bi v času svojega študija vsaj nekaj mesecev
študijskih obveznosti opravili v tujini in tako pridobili mednarodno izkušnjo, izboljšali znanje tujih jezikov in pridobili druge kompetence, zaradi
katerih bi lahko izboljšali zaposlitvene možnosti, želimo povečati število študentov na izmenjavi v tujini. Z različnimi promocijskimi dogodki tako
na ravni fakultete kot na ravni kateder bomo študente seznanili z možnostmi izmenjav, postopki in prednostmi, ki jih te prinašajo. Z načrtovanimi
dogodki želimo tudi bolje integrirati tuje študente in jih povezati s slovenskimi študenti, od česar bi imeli koristi tudi slednji.

4.2 Raziskovalna dejavnost
Dolgoročni cilji iz Strategije FDV 2015–2020:





Povečati delež objav v uglednih tujih revijah in pri uglednih tujih založbah ter povečati citiranost znanstvenih del.
Povečati stopnjo sodelovanja med raziskovalnimi centri na fakulteti.
Povečati delež mednarodnih projektov v sklopu programa Horizon 2020 ter povečati udeležbo v okviru drugih programov EU.
Povečati delež bilateralnega in multilateralnega sodelovanja na področju raziskovalnih projektov v Sloveniji ter v tujini.
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Razvijati mreženje in druge oblike sodelovanja med raziskovalnimi inštituti v mednarodnem prostoru.
Povečati delež aplikativnih projektov za konkretne naročnike.
Sistematično pridobivati zadostna finančna sredstva za zagotavljanje odličnosti in hkrati konkurenčnosti znanstvenoraziskovalnega dela.
Razviti oblike za hiter in učinkovit prenos znanja ter rezultatov iz raziskav do uporabnikov v širšem družbenem okolju.

Tabela 2: Kratkoročni cilji FDV za leto 2019 na področju raziskovalne dejavnosti:

Načrtovani cilji

Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev,
zadanih vrednosti strateških kazalnikov
posamezne dejavnosti
Spodbujati raziskovalce k
Organizirati veščinski seminar za pisanje
sistematičnemu objavljanju v revijah,
znanstvenih člankov, komuniciranje z
indeksiranih v SSCI, SCI, AHCI, ERIH in znanstvenimi revijami, oddaja objav v odprti
Scopus s promocijo pomena objavljanja, dostop, ozaveščanje o neetičnih založniških
sprotnim spremljanjem kazalnikov
praksah.
uspešnosti.
Kandidiranje za nagrade UL.

Kazalnik

Definirani roki izvedbe in
finančni viri

Seminar v sodelovanju z ODK.

Jesen 2019.

Nagrada UL.

Jesen 2019.

Upoštevanje etičnih načel v
raziskovanju.

Pismo prodekana vsem
zaposlenim na FDV.

Prva polovica leta 2019.

Objave na spletu.

Kontinuirano v 2019.

Izvedba raziskovalnega dneva.

Maj 2019.
Sredstva ARRS in sredstva
mednarodnih projektov.

Pogodba.

Celo leto 2019.

Število objav.

Kontinuirano v 2019.

Število zaposlenih.

Kontinuirano v 2019.

Povečati stopnjo vzajemnega
poznavanja med raziskovalnimi centri
ter povečati stopnjo seznanjanja z
raziskovalnimi izsledki.

Nadaljevati s programom rednega seznanjanja
raziskovalcev z vrednotami in etičnimi načeli
UL na raziskovalnem področju: seznanjanje
FDV javnosti z nekaterimi eklatantnimi tujimi
primeri kršenja raziskovalne etike.
Obveščanje interne javnosti o začetku
raziskovalnih projektov (PR).
Organizacija raziskovalnega dne, povezanega
s 100. letnico UL, kjer se bodo predstavili
nekateri raziskovalni centri v vsebinskem in
organizacijskem smislu.
Izvedba raziskovalnih projektov z lokalnim
okoljem (MOL; v skladu z razvojnimi cilji UL).

Povečati vpliv na neposredno lokalno
družbeno okolje preko znanstvenih
projektov.
Povečati delež zaposlenih raziskovalcev Objava mednarodnih razpisov za prosta
iz tujine.
delovna mesta raziskovalcev na mednarodnih
projektih.
Število novo zaposlenih tujih raziskovalcev.
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Povečati stopnjo sodelovanja
raziskovalnih centrov v okviru FDV in z
drugimi članicami UL pri prijavi
mednarodnih projektov.

Oblikovanje matrike kompetenc za vse
Matrika kompetenc za člane
raziskovalce na FDV, kar naj bi vzpostavilo bolj raziskovalnih centrov.
ugodno okolje za sodelovanje pri prijavah na
projekte.

Januar 2019.

Utemeljitev načrtovanih kratkoročnih ciljev in ukrepov za leto 2019:
V sodobnem raziskovanju je v ospredju interdisciplinarno povezovanje. K temu stremimo z organizacijo Raziskovalnega dneva FDV, ki bo v letu
2019 v povezavi s 100. letnico Univerze v Ljubljani. Raziskovalni dan FDV in podobne dejavnosti prispevajo k večji interdisciplinarnosti tudi v
okviru FDV.
Mladi raziskovalci in pedagogi se soočajo s težavo objavljanja v visoko kakovostnih znanstvenih revijah. Veščinski seminar prispeva k izboljšanju
potenciala za objavljanje v visoko kakovostnih revijah.
Spoštovanje etičnih načel pri raziskovanju je vedno večjega pomena, poleg tega pa se sodobna znanost sooča s primeri eklatantnih kršitev etičnih
načel raziskovanja. Redno seznanjanje raziskovalcev z vrednotami in etičnimi načeli UL in evropskim kodeksom na tem področju je ključnega
pomena za prihodnost raziskovanja na FDV.
Pri prijavah mednarodnih in EU-projektov je cilj povečati kakovost prijav na račun števila prijav. V skladu z usmeritvami programa Obzorje 2020
bomo spodbujali interdisciplinarno povezovanje v okviru fakultete in univerze pri prijavah večjih projektov. Cilj je povečanje pridobljenih večjih
mednarodnih projektov namesto večjega števila majhnih projektov.
Internacionalizacijo raziskovalne dejavnosti FDV se bomo trudili okrepiti tudi s tujimi raziskovalci, ne samo z mednarodnimi projekti. Preko tujih
raziskovalcev bi radi povečali kakovost raziskovalnega dela z izmenjavo dobrih praks iz tujih raziskovalnih okolij tudi preko teh raziskovalcev.
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4.3 Umetniška dejavnost
Dolgoročni cilj iz Strategije FDV 2015-–2020:
 Zagotavljati možnosti za ustvarjalno delo študentov, ki se bo odražalo v delovanju celotne fakultete.
Tabela 3: Kratkoročni cilji FDV za leto 2019 na področju umetniške dejavnosti:

Načrtovani cilji
Povečati prepoznavnost, sodelovanje z
UL in medijsko pokritost.
V umetniških dogodkih poudarjati
študijske tematike.

Na otvoritve privabiti več publike.

Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev,
zadanih vrednosti strateških kazalnikov
posamezne dejavnosti
Organizirati razstavo del Metke Kraševec ob 8.
marcu, ki bo hkrati otvoritveni dogodek 100. letnice
UL.

Kazalnik

Definirani roki izvedbe in
finančni viri

Odmevnost dogodka,
sodelovanje članic UL ter
objave v klipingu.

8. 3. 2018.

Organizirati tematske dogodke ob Tednu univerze,
8. marcu in prazniku dela ter zadnji junijski
dogodek nameniti študentski ustvarjalnosti.

Število dogodkov, povezanih
s študijskimi vsebinami.

Organizirati manj dogodkov z večjo odmevnostjo,
zgodnejše pošiljanje vabil, tematiko otvoritve bolj
uskladiti s pedagoškim procesom.

Povečano število ljudi na
otvoritvah.

UL sredstva za obeležitev
obletnice.
30. 6. 2018.
Finančni vir:
300,00 €,
SM: 90152.
31. 9. 2018.
Finančni vir:
200,00 €,
SM: 90152.

Utemeljitev načrtovanih kratkoročnih ciljev in ukrepov za leto 2019:
Galerija FDV v letu 2019 vstopa v 12. leto delovanja. Želimo povečati njeno prepoznavnost in sodelovanje z UL, zato bomo v sodelovanju z
nekaterimi članicami UL organizirali odmevni otvoritveni dogodek 100. letnice UL. Galerija družboslovnih vprašanj in odgovorov želi z umetniškimi
dogodki nadgraditi pedagoško pridobljena znanja in z združitvijo umetniških interpretacij družbenih pojavov spodbuditi razmišljanje o sodobnih
družbenih izzivih in načinih. V preteklosti se je otvoritev udeleževalo manj publike, kot bi želeli, zato smo se odločili za predčasno pošiljanje vabil
na otvoritve in manjše število dogodkov, ki jih bomo bolj uskladili s študijskim procesom, da bi na otvoritve privabili več študentov.
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4.4 Prenos in uporaba znanja
Sodelovanje z okoljem; vseživljenjsko učenje; alumni aktivnosti; karierne aktivnosti
Dolgoročni cilji iz Strategije FDV 2015–2020:





Intenzivneje povezati pedagoški proces s strokovnjaki iz organizacij v širšem družbenem okolju fakultete.
Razviti oblike za hiter in učinkovit prenos znanja iz raziskav do uporabnikov v širšem družbenem okolju (nove oblike VŽU).
Razviti aktivnosti za pridobivanje dodatnih finančnih virov.
Okrepiti povezovanje z alumni in njihovo seznanjanje z aktivnostmi FDV, da bodo po svojih močeh prispevali h krepitvi ugleda fakultete.

Tabela 4: Kratkoročni cilji FDV za leto 2019 na področju prenosa in uporabe znanja:

Načrtovani cilji

Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev, zadanih
vrednosti strateških kazalnikov posamezne dejavnosti

Okrepitev sodelovanja z diplomanti in
oblikovanje trdnega Alumni kluba
FDV.

Organizacija Zaposlitvenega mosta, organizacija alumni Izvedba Zaposlitvenega
dogodka, izdaja FDV Kariernika in organizirani alumni
mosta, skupnega alumni
dogodki alumni sekcij.
dogodka, izdaja 2. številke
FDV Kariernika, št.
izvedenih alumni dogodkov
s strani alumni sekcij, objave
na Graduway platformi.
Vzpostavitev dveh programov za izpopolnjevanje (za
Število potrjenih programov
potrebe zaposlenih v gospodarstvu in drugih
za izpopolnjevanje na
institucijah).
Senatu FDV.
Podpora dejavnostim, obveščanje študentov, pomoč pri Število izvedenih dejavnosti
organizaciji dogodkov, delavnic in posvetov na fakulteti. KC UL na FDV v študijskem
letu 2018/19.

Obuditev področja Vseživljenjskega
učenja.
Vzdrževanje dobrega sodelovanja s
Kariernim centrom UL.

Kazalnik

Definirani roki izvedbe in
finančni viri
V študijskem letu
2018/2019.
Finančni vir:
6.000 EUR,
SM: 93000.
V študijskem letu
2018/2019.
Kontinuirano do konca
študijskega leta 2019/2020.

Utemeljitev načrtovanih kratkoročnih ciljev in ukrepov za leto 2019:
Z okrepitvijo sodelovanja z diplomanti in oblikovanje trdnega Alumni kluba FDV in z organizacijo alumni dogodkov, na katerih sodelujejo diplomanti
fakultete, skušamo povezovati fakulteto s širšim družbenim okoljem, skrbeti za ugled poklicev, ki jih z izobrazbo zagotavlja fakulteta, ustvarjati
dodano vrednost diplomantov v družbi ter krepiti pripadnost fakulteti.
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Z vzpostavitvijo dveh programov za izpopolnjevanje za potrebe zaposlenih v gospodarstvu in negospodarstvu v skladu s Strategijo FDV razvijamo
učinkovit prenos znanja v širše družbeno okolje.
Fakulteta v okviru Kariernega centra FDV nadaljuje z dobrim sodelovanjem s Kariernimi centri UL ter daje strokovno in podporno pomoč pri
organizaciji delavnic za študente FDV. Tako študentom zagotavlja informacije o zaposlitvenih možnostih, omogočeno jim je karierno svetovanje,
krepi njihove kompetence, izboljšuje njihovo zaposljivost in sledi njihovim potrebam po pridobivanju novega znanja in veščin.

4.5 Ustvarjalne razmere za delo in študij
Knjižnična in založniška dejavnost
Dolgoročni cilji iz Strategije FDV 2015–2020:





Povečati usmerjenost knjižnice na uporabnike.
Razviti sodobni družboslovni knjižnično-informacijski center.
Sooblikovati kreativno delovno okolje knjižnice.
Izboljšati kakovost in učinkovitost založniške dejavnosti.

Tabela 5: Kratkoročni cilji FDV za leto 2019 na področju knjižnične in založniške dejavnosti:

Načrtovani cilji

Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev, zadanih vrednosti
strateških kazalnikov posamezne dejavnosti

Kazalnik

Definirani roki izvedbe in
finančni viri

Izboljšati dostop do
študijskih gradiv.

Povečati število gradiv na študijskem portalu Zebra. Pridobiti
soglasja za objavo besedil monografij in učbenikov na portalu
Zebra ter koordinirati in pripraviti kompendije/skripte za študente
1. in 2. letnikov za objavo na portalu Zebra.

Število dostopnih enot na
portalu Zebra.

Vse leto.

Povečevanje prepoznavnosti TiP izven Slovenije.
Povečanje kakovosti člankov.
Racionalizacija uredniškega dela.

Uvrstitev TiP v Web of
Science.
Izbira aplikaciji OJS.

Večja kakovost in
prepoznavnost TiP v
mednarodnem prostoru.
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Finančni vir:
Prispevek študentov in delno
RSF.
Do konca 2019.
Finančni vir:
SM: 70000.

Zagotavljanje kakovostne
knjižnične zbirke tiskanih in
elektronskih virov.

Povečati delež sredstev za nakup (v razmerju do donacij).
Analiza naslovov naročenih serijskih publikacij in zbirk podatkov.

V okviru internacionalizacije
okrepiti usmeritev na
vzhodnoazijsko področje.

Povečati zbirke tiskanih in elektronskih virov v East Asia
Resource Library (prijave na razpise fundacij, knjižnic, ambasad).
Organizacija dogodkov v sodelovanju z Oddelkom za azijske
študije FF.

Izboljšati kakovost izdaj
znotraj založbe

Dopolnitev vseh uredništev z vsaj dvočlanskim uredniškim
odborom.
Ustanovitev uredništva za izdaje zunaj obstoječih zbirk.

Število gradiva v razmerju
nakup/dar.
Število naročenih serijskih
publikacij.
Število zbirk (samostojni
nakup in konzorciji).
Število inv. enot knjižnega
gradiva.
Število inv. enot knjižnega
gradiva v EARL.
Število dostopnih zbirk
EARL.
Število organiziranih
dogodkov, število
udeležencev.
Imenovanje uredniških
odborov in uredništva.

Vse leto.
Finančni viri:
Redni študij in sredstva RSF
Neproračunska sredstva SM
50000-13
ARRS-ov razpis SM 5000022
Donacije.
Vse leto.
Finančni viri:
Donacije, razpisi v tujini.

Junij 2019.

Utemeljitev načrtovanih kratkoročnih ciljev in ukrepov za leto 2019:
Z vzpostavitvijo portala Zebra smo si zastavili cilj, da študentom omogočimo prost dostop do čim večjega števila obvezne in dodatne študijske
literature v elektronski obliki na zaprtem portalu Zebra. Z avtorji, ki izdajo svoja dela pri Založbi FDV, poskušamo v čim večjem številu doseči
dogovor, da odstopijo pravice za tovrstni namen uporabe. Za obvezno študijsko literaturo, ki je izšla pri drugih založbah, poskušamo v skladu s
finančnimi možnostmi urediti pravice za omenjeno rabo.
Znanstvena revija Teorija in praksa (TiP) se z uveljavitvijo dvojezičnosti v zadnjih letih vedno bolj uveljavlja na regionalni in splošni mednarodni
ravni, pri čemer ugotavljamo povečano število avtorskih besedil za objavo v TiP iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Ruske federacije, Ukrajine,
Indonezije, Irana, kar povečuje diseminacijo družboslovne znanosti tudi zunaj naših geografskih meja. Predvidoma v letu 2019 bo zaključen
postopek uvrstitve (izračun faktorja vpliva) Teorije in prakse v podatkovno bazo Web of Science, ki vključuje okrog 10.000 najbolj prestižnih in
vplivnih znanstvenih revij na svetu. V okviru revije objavljamo dodelane članke z visoko zahtevo po kakovosti, za kar si bomo prizadevali tudi v
prihodnje, hkrati pa si uredništvo prizadeva k racionalizaciji postopkov in s tem srednjeročno prehod na delo v aplikaciji OJS. V letu 2019 se bodo
preučile ponudbe na trgu za aplikacijo, ki omogoča spletno urednikovanje znanstvene revije.
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V okviru zagotavljanja kakovostne knjižnične zbirke tiskanih in elektronskih virov bomo izvedli analizo nabavne politike knjižničnega gradiva s
poudarkom na relevantnosti ter statistikah uporabe dosedanjega nabora zbirk podatkov in seznamov revij. Aktivno bomo iskali možnosti dodatnih
finančnih virov za nabavo gradiv, saj obstoječi viri (lump sum, neproračunska sredstva, razpisi in donacije) ne pokrivajo več sedanjega nabora
zbirk podatkov in revij. V okviru redne dejavnosti knjižnice bomo v januarju 2019 izvedli inventurni popis aktivnega fonda knjižnice, analizo fonda
ter morebitne odpise.
Še naprej bomo aktivno razvijali servise sodobne akademske knjižnice na področjih odprtega dostopa in svetovanja avtorjem v procesih
znanstvenega publiciranja. Posodabljali bomo inovativne digitalne servise (e-učilnice, spletne vodiče, multimedijska gradiva) ter izvajali programe
informacijskega opismenjevanja študentov. Dosedanje storitve bomo diverzificirali glede na strukturo študentov (posebej za tuje študente,
doktorante). Skupaj z delovno skupino FDV bomo analizirali dosedanje izvedbe Pripravljalnih dni FDV – PREP FDV, predlagali morebitne
izboljšave ter izvedli program v septembru 2019.
V okviru internacionalizacije fakultete bomo izvedli aktivnosti Vzhodnoazijskega raziskovalnega središča (East Asia resource Library - EARL). Za
nabavo gradiva EARL se bomo prijavljali na razpise fundacij ter usmerjeno sodelovali z donatorji akademskih publikacij. Aktivnosti bomo izvajali
v koordinaciji z Službo za pedagoško mednarodno sodelovanje in mobilnost ter odborom EARL, ki ga sestavljajo predstavniki FDV in FF.
Založba v letu 2019 načrtuje 40 novih knjižnih izdaj. Za izboljšanje kakovosti novih izdaj načrtujemo vzpostavitev poenotenega sistema izdaj
publikacij znotraj obstoječih zbirk in s tem ohranitev vsaj minimalnih standardov pri izdajanju monografij. Podatki tudi kažejo, da imajo zbirke
različne strukturne forme, različno pogostost izdaj, nekatere pa že več let mirujejo oz. nimajo niti predvidenih izdaj v naslednjem letu. V ta namen
v letu 2019 načrtujemo dopolnitev uredništva vsake knjižne zbirke, ki tega še nima, z vsaj dvočlanskim uredniškim odborom, s čimer želimo doseči
bolj poenoten sistem delovanja obstoječih knjižnih zbirk. Prav tako načrtujemo vzpostavitev uredniškega odbora, ki bo skrbel za kakovost izdaj
zunaj obstoječih zbirk. V sodelovanju s Svetom založbe vzpostavljamo tudi bolj sistematičen in poenoten način predstavitev novih izdaj javnostim,
s poudarkom na predstavitvah znotraj fakultete.

Tutorstvo
Dolgoročni cilji iz Strategije FDV 2015–2020:
 Zagotoviti možnosti za ustvarjalno delo študentov, ki se bo odražalo v delovanju fakultete kot celote.
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Tabela 6: Kratkoročni cilji FDV za leto 2019 na področju tutorstva:

Načrtovani cilji

Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev, zadanih
vrednosti strateških kazalnikov posamezne dejavnosti
Prilagoditi tutorski sistem zaradi Povečati število tutorjev na drugi stopnji bolonjskega študija
uvedbe prenovljenih študijskih
do 2019/2020.
programov.

Kazalnik

Razpis za tutorje študente
na 2. stopnji.
Število tutorjev na
prenovljenih programih 2.
stopnje (1 tutor na
program).
Okrepiti dejavnost tutorstva na Večja osredotočenost in pomoč študentom, ki želijo
Število tutorjev na
študijskih programih, ki se
nadaljevati na predhodnih študijskih programih, ki se
programih, ki se ukinjajo
iztekajo.
ukinjajo.
(vsaj 1 tutor na program –
EŠ in DI VSŠ).
Odpraviti pomanjkljivo
Obveščati tutorje študente o možnosti uveljavljanja tutorstva Vključena možnost
poznavanje tutorstva kot
kot izbirnega predmeta obštudijske dejavnosti že ob pripravi uveljavljanja tutorstva kot
izbirnega predmeta obštudijske razpisa za tutorje študente 2019/2020.
izbirnega predmeta
dejavnosti.
obštudijske dejavnosti v
razpis za tutorje študente.
Število vpisanih študentov
na izbirnem predmetu
obštudijske dejavnosti
Tutorstvo.
Odpravljanje težav tutorjev
Uvesti obvezno izobraževanje za tutorje študente (vsaj
Opredelitev izobraževanja
študentov pri delu s študenti, ki enkrat letno), ki ga organizira Karierni center UL.
tutorjev kot obveznosti v
imajo posebne zahteve.
Poslovniku tutorskega
sistema FDV.
Okrepitev tutorskega sistema in Integracija kolegialnega sistema za tuje študente v sistem
Prenovljen poslovnik
informiranje o tutorstvu.
tutorstva, opraviti premislek o uvedbi predmetnega tutorstva. tutorskega sistema,
integracija kolegialnega
sistema v tutorski
poslovnik.
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Definirani roki izvedbe in
finančni viri
Do 30. 7. 2019.
Do začetka izvajanja
prenovljenih programov na
drugi stopnji bolonjskega
študija, tj. 2021/2022.
Od 2018/2019 do izteka starih
študijskih programov
(2020/2021).
Do 30. 7. 2019.

Do 30. 9. 2019.

Do 30. 9. 2019.

Do 30. 7. 2019.

Utemeljitev načrtovanih kratkoročnih ciljev in ukrepov za leto 2019:
Načrtovani cilji in ukrepi sledijo predvsem prepoznanim potrebam pri izvajanju tutorskega dela in poročilu za leto 2017, ki so posledica naslednjih
sprememb:
1) prenove študijskih programov prve in druge stopnje bolonjskega študija;
2) ukinitve dveh študijskih programov (Evropskih študij – UNI in Družboslovne informatike – VSŠ);
3) možnosti uveljavljanja tutorstva kot izbirnega predmeta obštudijske dejavnosti
4) več študentov s posebnimi zahtevami,
5) naraščanja števila redno vpisanih tujih študentov.
Prenovljeni študijski programi in prehod na sistem 3 + 2 zahtevajo okrepitev izvajanja tutorstva na 2. stopnji. To se je v okviru predhodnih zgolj
enoletnih drugostopenjskih programov izvaja(lo) glede na potrebe posameznih programov, pri čemer večina študijskih programov ni imela oziroma
nima tutorja študenta na drugi stopnji. Uvedba dvoletnih drugostopenjskih programov prinaša prenos določenih vsebin in dejavnosti s prve na
drugo stopnjo (npr. zahtevnejše oblike dela, prakse in pripravništva, mednarodno izmenjavo), zato je treba zagotoviti redno izvajanje tutorstva
tudi na drugi stopnji, tj. vsaj enega tutorja študenta na posamezni program na drugi stopnji.
Ukinitev dveh prvostopenjskih programov prinaša posebne izzive. Prvič, kako študente v zadostni meri informirati o možnostih za dokončanje
študija po predhodnem programu (v primeru pavziranja ali ponavljanja letnika) oziroma o morebitnem prepisu na prenovljene programe, in drugič,
kako poskrbeti za kontinuiteto vpisa študentov na drugostopenjskih programih obeh ukinjenih prvostopenjskih programov. Ohranitev tutorstva na
obeh ukinjenih programih prve stopnje vsaj do izteka predhodnik študijskih programov (2020/2021) je zato smiselna in nujna, saj so ravno tutorji
študenti na obeh programih tisti, ki posedujejo izkušnje, informacije in znanje ter najlaže in najhitreje te informacije ponudijo študentom, ki jih
potrebujejo.
Relativno slabo izkoriščena možnost uveljavljanja tutorstva kot izbirnega predmeta obštudijske dejavnosti v preteklih študijskih letih (2016/2017:
0; 2017/2018: 2; 2018/2019: 3 osebe) zahteva boljše obveščanje tutorjev študentov o tej možnosti. Vključitev te informacije v razpis za tutorje
študente lahko potencialno poveča število študentov, ki bi tutorstvo uveljavljali kot izbirni predmet, s čimer bi se jim tutorstvo priznalo kot del
študijskih obveznosti.
Večanje števila študentov s posebnimi zahtevami (posebni statusi, osebne stiske študentov) in nekatere spremembe pri izvajanju tutorskega
sistema (spremenjeni načini komuniciranja, varstvo osebnih podatkov itd.) tudi od tutorjev študentov zahtevajo, da so za opravljanje tutorskega
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dela ustrezno opremljeni. Izobraževanje, ki ga izvaja Univerza v Ljubljani (za vse tutorje na UL) in po potrebi tudi Fakulteta za družbene vede (za
tutorje na FDV), bi zato moralo biti opredeljena kot obvezno (udeležba na vsaj enem izobraževanju na leto), saj lahko tako še dodatno poskrbimo,
da tutorji študenti svoje delo opravljajo čim bolje.
Večanje števila tujih študentov in nekatere druge okoliščine ob spremembi študijskih programov zahtevajo tudi okrepitev tutorskega sistema
oziroma njegovo prenovo tako, da bo tudi v nadaljnje služil svojemu namenu in nemoteno deloval.
Obštudijske in interesne dejavnosti študentov; delovanje ŠS FDV
Dolgoročni cilji iz Strategije FDV 2015–2020:
 Zagotoviti možnosti za ustvarjalno delo študentov, ki se bo odražalo v delovanju fakultete kot celote.
Tabela 7: Kratkoročni cilji FDV za leto 2019 na področju obštudijske in interesne dejavnosti študentov:

Načrtovani cilji
Vzpostavitev prostorskih
kapacitet za obštudijsko delo in
druženje.
Zagotovitev finančne podpore
za obštudijsko dejavnost.

Okrepiti sodelovanje pri
dejavnostih in delu
Študentskega sveta FDV.

Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev, zadanih
vrednosti strateških kazalnikov posamezne dejavnosti
S pomočjo vodstva fakultete se skupaj s študentsko
skupnostjo identificira potencialne rešitve in zagotovi
družabne prostore.

Kazalnik

Definirani roki izvedbe in
finančni viri

Prostor, namenjen
obštudijskemu
organiziranju in druženju.

Do 31. 12. 2018 za
obštudijske dejavnosti in
druženje.

S pomočjo vodstva fakultete se na podlagi sklepa Senata FDV
v finančnem načrtu opredeli sredstva za obštudijsko
dejavnost, ki se razdelijo skladno z določili Pravilnika o
financiranju obštudijske dejavnosti.

Sredstva, namenjena
obštudijski dejavnosti, v
finančnem načrtu;
razdeljena sredstva na
razpisu za financiranje
obštudijske dejavnosti.
Število izvedenih projektov
v sodelovanju s fakulteto;
število zaposlenih
strokovnih delavcev, ki pri
delu sodelujejo s
Študentskim svetom.

2018/2019.

Fakulteta zagotovi podporo Študentskemu svetu FDV pri
izvajanju načrtovanih dejavnosti.

Z realizacijo dela finančnih
prihodkov z naslova prostih
prostorskih kapacitet.
Ukrep zahteva kontinuirano
podporo in sodelovanje
vodstva in zaposlenih FDV ter
ŠSFDV in vseh študentov v
študijskem letu 2018/2019.
Ni finančnih posledic izven
obstoječih.
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Sodelovanje študentov pri
upravljanju; nadaljevanje
močne vpetosti študentov v vse
temeljne upravljalske procese.
Okrepitev meddruštvenega
sodelovanja in priprava več
vsebinsko bogatih projektov ter
povezovanje s tujino.
Ustrezno opremljen prostor
Študentskega sveta FDV, ki
omogoča izvedbo vseh
aktivnosti.
Izboljšanje dostopa do
študijskih gradiv za študente in
študentke FDV.

Prodekan študent, članstvo v senatu, članstvo v upravnem
odboru in članstvo v vseh senatnih komisijah. Predhodno
usklajevanje o spremembah, ki zadevajo študente in študijski
proces.
Redno srečevanje obštudijske koordinacije, priprava predloga
enoletnega načrta za izvedbo povezovalnih projektov
vsebinske narave društev FDV.
Pisarno je treba opremiti skladno s sodobnimi standardi.

Aktivna participacija
Ukrep zahteva kontinuirano
študentov v vseh temeljnih sodelovanje vseh deležnikov
upravljalskih procesih.
v študijskem letu 2018/2019.
Redna srečanja
predstavnikov društev,
enoletni načrt izvedbe
skupnih projektov.
Za delo opremljena in
ustrezna pisarna ŠSFDV.

Do 31.12. 2019.

Do 31.12. 2018.
Finančni vir:
SM: 90000

Sodelovanje posebnega delovnega telesa ŠS za Zebro.

Število nadgradenj
portala, delež pokritosti
študijskih predmetov (po
programih in v celoti),
zadovoljstvo študentov.

V študijskem letu 2018/2019.

Utemeljitev načrtovanih kratkoročnih ciljev in ukrepov za leto 2019:
Od študentov pogosto dobivamo informacijo, da si želijo več prostorov za druženje na fakulteti, tj. prostorov, kjer lahko študenti v prostem času
med predavanji preživljajo prosti čas, pri čemer bi si želeli, da je tak prostor dostopen tudi ad hoc študentskim skupinam, da na podlagi skupnih
interesov, skupaj kreativno, družbeno koristno preživljajo prosti čas na fakulteti. Zaradi ukinitve društvenega prostora je treba v sodelovanju z
vodstvom fakultete identificirati prostore, ki bodo učinkovito nadomestili predhodni društveni prostor.
Financiranje obštudijske dejavnosti v trenutnih razmerah ni zagotovljeno, kar postavlja študentske entitete v negotov položaj, hkrati pa omejuje
obseg obštudijske dejavnosti na fakulteti. Sprejetje Pravilnika za financiranje obštudijske dejavnosti na Senatu FDV in UO FDV je začrtalo pot,
vseeno pa je treba načrtovano realizirati. Ključno je, da je višina finančnih sredstev, namenjenih za obštudijsko dejavnost, zadostna. V obštudijsko
dejavnost štejemo študentska društva in ostale oblike organiziranja študentov na FDV, kot tudi ŠS FDV kot organ fakultete, ki se v manjšem delu
financira iz prispevka, ki ga za delovanje namenja MIZŠ in ga prejme preko Univerze v Ljubljani (višina teh sredstev je izrazito nezadostna). Pri
delovanju ŠS FDV v obseg dejavnosti štejemo tudi finančno in drugo podporo tutorskemu sistemu (tj. plačilo tutorjev študentov).
Študentski svet FDV v sodelovanju z ostalimi študentskimi društvi in entitetami pogosto organizira in sodeluje pri obštudijskih dejavnostih na
fakulteti. Vsako leto je določen obseg dejavnosti, ki so namenjene vsem študentom, za kar je potrebno izdatno sodelovanje in koordiniranje
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dejavnosti s fakulteto. ŠS FDV si prizadeva, da bi se sodelovanje fakultete pri aktivnostih in delu ŠS FDV v prihodnje nadaljevalo in dodatno
okrepilo.
Enakopravno in petinsko mesto v upravljalskih procesih študentom zagotavlja zakon o visokem šolstvu. V ŠS FDV želimo nadaljevati dobro
prakso sodelovanja študentskih predstavnikov s predstavniki vodstva fakultete in ostalimi delavci fakultete.
Vzpostavljeno obštudijsko koordinacijo želimo v prihodnjem študijskem letu oživeti, s pomočjo koordinacije pa podati iniciativo za več
meddruštvenega sodelovanja med študentskimi društvi fakultete. Aktivno delovanje meddruštvenega sodelovanja lahko ponudi raznovrstne
projekte in vsebine. Prav tako daje društvom možnost povezovanja in razvoja. V tem študijskem letu si želimo tovrstno obliko sodelovanja dvigniti
na višjo raven in s predlogom letnega načrta, ki ga želimo ustvariti inkluzivno, skupaj s študenti in društvi, določiti okviren načrt, ki daje podlago
za izvedbo vsebinsko bogatih projektov. Prav tako si želimo spodbujati društva in njihove člane, da sklepajo sodelovanje z društvi podobnih
programov tujih univerz in tako ustvariti mednarodno mrežo aktivnih študentov.
V lanskem študijskem letu so bili prostori ŠS FDV preseljeni na lokacijo zunaj fakultete, pisarna pa ni v celoti opremljena in primerna za delovanje
sveta. Želimo si, da bi do konca študijskega leta fakulteta izpolnila, opremila pisarno, tako da bo v njej mogoče nemoteno opravljanje dela.
Delovno telo za implementacijo študijskega portala Zebra bo še vedno sodelovalo pri izboljšanju študijskega portala.

4.6 Upravljanje in razvoj kakovosti
Dolgoročni cilji iz Strategije FDV 2015–2020:
 Oblikovati učinkovit sistem za razvijanje in spremljanje kakovosti pedagoškega in raziskovalnega dela ter dela strokovnih služb.

Tabela 8: Kratkoročni cilji FDV za leto 2019 na področju upravljanja in razvoja kakovosti:

Načrtovani cilji

Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev, zadanih
vrednosti strateških kazalnikov posamezne dejavnosti
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Kazalnik

Definirani roki izvedbe in
finančni viri

Vzpostavitev mehanizma za
analizo kompetenc in veščin
po študijskih programih.

Definirati nabor kompetenc na ravni oddelka in programa
Seznam kompetenc na ravni
ter kompetence povezati z zanje najustreznejšimi preizkusi oddelka, programa in povezava
znanja in ocenjevanji.
s preizkusi znanja in
ocenjevanjem.

Izboljšati delovanje
obstoječega zaključevanja
zanke kakovosti, povezljivost
različnih kvalitativnih in
kvantitativnih baz podatkov.

a) Vzpostaviti informacijsko podprt sistem za
spremljanje kakovosti po posameznih
področjih delovanja fakultete do konca leta
2019.

b) Bolj analitični pristop k obravnavi in sintezi
samoevalvacijskih poročil in odprtih odgovorov
v študentskih anketah.

Seznanitev celotnega
pedagoškega osebja in
študentov o ugotovitvah, ki
izhajajo iz samoevalvacije
študijskih programov fakultete
na vseh treh stopnjah študija
(za preteklo študijsko leto
2017/2018), ter vplivom na
nadaljnje posodabljanje
študijskih programov.

c) Optimizirati postopke izdelave
samoevalvacijskih poročil, vključno s
posvetovalnimi sestanki predstojnikov in
skrbnikov študijskih programov.
Organizirati akademski zbor za informiranje notranje
javnosti o kakovosti izobraževanja na fakulteti.

Do 30. 12. 2019.

Finančni vir:
v okviru obstoječih sredstev,
0,5 FTE RSF.
Vzpostavljen informacijski sistem Do 30. 12. 2019.
za spremljanje kakovosti.
Finančni vir:
ocena
3.000,00 – 5.000,00 €;
SM: delno iz sredstev prve,
druge, tretje stopnje ter
delno iz RSF.
Analize različnih poročil.
Kontinuirano redno delo.

Optimizirani postopki.

Finančni vir:
v okviru obstoječih sredstev.
Kontinuirano redno delo.

Organiziran akademski zbor.

Finančni vir:
v okviru obstoječih sredstev.
Do 30. 6. 2019.
Finančni vir:
v okviru obstoječih sredstev.

Utemeljitev načrtovanih kratkoročnih ciljev in ukrepov za leto 2019:
Na področju upravljanja in razvoja kakovosti je dolgoročni cilj FDV zagotavljanje kakovosti na vseh področjih delovanja.
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V letu 2019 želimo v okviru razvojnih ciljev, ki so povezani tudi z razvojnimi cilji UL, vzpostaviti mehanizem za analizo ugotavljanja ustreznosti
pričakovanih kompetenc študentov na naših študijskih programih. Tak mehanizem nam bo omogočal preverjanje povezave med načrtovanimi in
doseženimi kompetencami. Zato bomo definirali nabor kompetenc na ravni oddelka in programa.
Da bi lahko zagotovili zaključevanje zanke kakovosti na vseh področjih delovanja fakultete, bomo do konca leta 2019 vzpostavili temelje
informacijskega sistema za podporo procesom zagotavljanja kakovosti. Tako bomo lahko hitreje prepoznali pomanjkljivosti posameznega
področja. Informacijsko podprt sistem nam bo omogočil tudi bolj analitični pristop pri pripravi samoevalvacijskih poročil, prav tako bomo lahko
optimizirali delo v strokovnih službah in razbremenili pedagoge nepotrebnega administriranja. Ta kratkoročni cilj je povezan tudi z razvojnim ciljem
izboljšanja zanke kakovosti.
Do konca junija 2019 bomo organizirali akademski zbor, na katerem bomo predstavili ugotovitve samoevalvacije fakultetnih študijskih programov
v letu 2018. Srečanje bo namenjeno predvsem predstavitvi bistvenih dosežkov, predstavitvi možnosti za izboljšave in izmenjavi dobrih izkušenj
za kakovostno pedagoško-raziskovalno delo. Organizacija tega srečanja bo tudi priložnost za razpravo pedagogov in študentov o pripravi nove
strategije FDV po letu 2021.

4.7 Poslovanje
Vodenje in upravljanje
Dolgoročni cilj iz Strategije FDV 2015–2020:
 Okrepiti vlogo poslovnega vodenja fakultete.
Tabela 9: Kratkoročni cilji FDV za leto 2019 na področju vodenja in upravljanja FDV:

Načrtovani cilji

Zdravo delovno okolje.

Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev,
zadanih vrednosti strateških kazalnikov
posamezne dejavnosti
Izvedba ukrepov glede na ugotovljena stanja iz
ankete o zadovoljstvu zaposlenih – izobraževanje
o obvladovanju stresa in uvajanju sprememb.
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Kazalnik

Definirani roki izvedbe in
finančni viri

Število izvedenih
Prek celega leta.
izobraževanj, gibalnih
aktivnosti, udeležencev ter Finančni vir:
rezultati ankete.
v okviru obstoječih sredstev.

Konkurenčni položaj na trgu ponudbe
prostorov v kratkotrajni najem ter tehnične
izvedbe konferenčnih in kongresnih
aktivnosti zunanjih prirediteljev.
Optimizirani stroški na vseh področjih, kjer
je to z vidika pogodbenih določb in
javnonaročniške zakonodaje ter tržne
situacije mogoče.

Popis procesov poslovanja.

Strategija FDV 2020–2025.

Izvedba analize trga in prilagoditev cenika ter
okrepitev promocijskih aktivnosti prek cenovno
dostopnejših kanalov.

Tržni prihodki na področju
trženja prostih prostorskih
kapacitet.

Izpeljava pogajanj z obstoječimi pogodbenimi
partnerji za oblikovanje tržno ustreznejših
pogodbenih razmerij ter novih javnonaročniških
postopkov, kjer dogovor ne bi bil mogoč.
Ciljno stanje je obstoj pogodbenih razmerij, ki so
v okviru aktualnih cen na trgu.
Izvedba celovitega pregleda in popisa vseh
procesov poslovanja strokovnih služb in vseh
poslovnih tokov z inputi/outputi.

Število uspešno izvedenih
JN postopkov.

Priprava Strategije FDV 2020–2025.

Delovna verzija Strategije
FDV 2020–2025.

September 2019.
Finančni vir:
v okviru obstoječih sredstev.
Prek celega leta.
Finančni vir:
v okviru obstoječih sredstev.

Celovit dokumentiran
popis.

Maj 2019.
Finančni vir:
v okviru obstoječih sredstev.
December 2019.
Finančni vir:
v okviru obstoječih sredstev.

Utemeljitev načrtovanih kratkoročnih ciljev in ukrepov za leto 2019:
Ob ugotovitvah ankete o zadovoljstvu zaposlenih je vodstvo sklenilo, da se posebna pozornost nameni izobraževanju in dejavnostim zaposlenih,
ki bodo pripomogle k uspešnemu spoprijemanju s stresom, obvladovanju vsakodnevnih sprememb v poslovanju ter reševanju morebitnih
nesporazumov na miren način. Nekaj izobraževanj je bilo že izvedenih, poudarek v letu 2019 pa bo na dejavnostih, ki izboljšujejo stanje v zvezi
z varnostjo in zdravjem pri delu (spodbujanje h gibanju, zdravemu življenjskemu slogu) ter v zvezi z medosebnimi odnosi zaposlenih (družabne
aktivnosti).
Zaradi spreminjajoče se situacije na trgu kongresnih in prostorskih kapacitet je treba v letošnjem letu opraviti tržno analizo konkurenčnih
ponudnikov in morebitne spremembe tržnega modela ter prilagoditi vsebine fakultetne ponudbe na trgu prostih prostorskih kapacitet, da bi še
naprej zmanjšali stroške in povečali tržne prihodke s tega področja. Tržna situacija ob intenzivnem spremljanju gibanja cen na trgu omogoča
tekočo cenovno optimizacijo na področju dobav dobrin in storitev, ki jih fakulteta trajno in kontinuirano potrebuje za svoje nemoteno delovanje. V
okviru vseh postopkov javnega naročanja si bomo zagotovili trajno pravno možnost odstopa od pogodb, ki bi določale cene, višje od tržnih.
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V letu 2019 načrtujemo nadaljevanje popisa procesov poslovanja. Cilj je celovit popis vseh obstoječih procesov poslovanja na vseh ravneh in s
povezanimi poslovnimi tokovi ter vloženim delom in njegovimi rezultati. To nam bo omogočilo celovitejši pregled nad delovnimi postopki,
morebitnimi podvajanji, pomanjkljivostmi na področju nadomeščanj ali celo rednih delovnih nalog ter predvsem pregled nad potrebami in
najučinkovitejšimi smermi reševanja informacijske podpore za delovne procese, ki bodo omogočile razbremenjevanje zaposlenih.
Dosedanja Strategija FDV vključuje obdobje do leta 2020, zato bomo v letu 2019 pričeli z aktivnostmi za pripravo nove Strategije FDV 2020–
2025.
Kadrovski razvoj

Dolgoročni cilji iz Strategije FDV 2015–2020:
 Oblikovati sistem za razvoj človeških virov za pedagoge in raziskovalce.
 Zagotoviti profesionalni razvoj vsem zaposlenim v strokovnih službah.

Tabela 10: Kratkoročni cilji FDV za leto 2019 na področju kadrovskega razvoja:

Načrtovani cilji

Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev, zadanih
vrednosti strateških kazalnikov posamezne dejavnosti

Kazalnik

Definirani roki izvedbe in
finančni viri

Individualni karierni načrti za
vse kategorije zaposlenih.

Opredelitev kariernih ciljev ter načrtovanje dela
(pridobljena znanja, izobrazba, habilitacije, znanstvene
objave, strokovno delo ipd.).
Izdelava ločenih kompetenčnih profilov za pedagoške,
raziskovalne in strokovne delavce.

Individualni karierni načrt
zaposlenega.

Skladno s sprejeto kadrovsko
strategijo FDV UL 2016–2026.

Nadaljevanje sprejetih ukrepov iz sanacijskega načrta na
področju stroškov dela.
Navodila in nadgradnja aplikacije za vodenje evidence
izobraževanj zaposlenih.

Število realiziranih ukrepov.

2019/2020.

Aplikacija za spremljanje
evidenc izobraževanj
(sobotno leto in druge
odsotnosti zaradi

2019/2020.

Kompetenčni profili za vse
kategorije zaposlenih.
Nadaljevanje načrtovanja
razvoja kadrov.
Pregled stanja in načrtovanje
izobraževanja vseh kategorij
zaposlenih.

28

Individualni kompetenčni profil Skladno s sprejeto kadrovsko
zaposlenega.
strategijo FDV UL 2016–2026.

Izdelava popisa znanj,
izkušenj ter strokovnih področij
zaposlenih za lažje
načrtovanje obremenitev in
identifikacijo znanj.

Pregled nad temeljnimi znanji, izkušnjami in strokovnimi
področji posameznika na ravni fakultete ali posamezne
organizacijske enote. Identifikacija znanj oziroma
kompetenc, ki jih primanjkuje posamezniku, ter razvitost
pričakovanih kompetenc in s tem povezana problematična
področja za organizacijo. Namen vzpostavitve tovrstnega
popisa je primernejša organizacija, načrtovanje in izvedba
pedagoškega in raziskovalnega procesa.

izpopolnjevanja in
usposabljanja).
Procesna analiza.

Skladno s sprejeto kadrovsko
strategijo FDV UL 2016–2026.

Utemeljitev načrtovanih kratkoročnih ciljev in ukrepov za leto 2019:
Načrtovani ukrepi in cilji so tudi v letu 2019 skladni s strategijo kadrovskega razvoja FDV UL (spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov po
oddelkih/katedrah).
Skladno s strategijo bo izdelana procesna analiza za temeljne delovne procese na pedagoškem, raziskovalnem in strokovnem področju, kar bo
omogočalo ekonomično organizacijo delovnega procesa, preprečevalo preobremenjenost in zagotavljalo enakomerno obremenjenost vseh
zaposlenih. Namen vzpostavitve tovrstnega popisa znanj, izkušenj in strokovnih področij zaposlenih je primernejša organizacija, načrtovanje ter
izvedba pedagoškega in raziskovalnega procesa.
Ukrep za realizacijo nadgradnje aplikacije za vodenje evidenc izobraževanj zaposlenih je prenesen iz leta 2018, saj nam zaradi nezadostnih
finančnih virov tega ni uspelo realizirati, a bo v prihodnje zagotovila natančen pregled stanja in načrtovanje kadrov ter izobraževanj vseh
zaposlenih na fakulteti.

Informatizacija

Dolgoročni cilji iz Strategije FDV 2015–2020:
 Zagotoviti kontinuiran razvoj informacijsko-tehnološke dejavnosti.
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Tabela 11: Kratkoročni cilji FDV za leto 2019 na področju informacijskega sistema:

Načrtovani cilji

Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev, zadanih
vrednosti strateških kazalnikov posamezne dejavnosti

Nadaljevanje povezovanja
aplikacij in sistemov za
poročanje vodstvu.

Nadgraditi sistem BI s sistemom potrjevanja naročil za
Aplikacija
sproten pregled stanja po posameznih stroškovnih mestih. prisotnost/naročanje.

Nadaljevanje prenove
brezžičnega omrežja.

Prenoviti brezžično omrežje po predavalnicah in pisarnah
glede na načrt.

Kazalnik

Pokritost brezžičnega
omrežja.

Definirani roki izvedbe in
finančni viri
Do junija 2019.
Finančni vir:
predviden strošek 4.000,00 €.
Do konca leta 2020.
Finančni vir:
predviden strošek 15.000,00 €.

Utemeljitev načrtovanih kratkoročnih ciljev in ukrepov za leto 2019:
Skladno z načrti za posodobitev brezžičnega omrežja in s tem izboljšanje pokritosti po predavalnicah bomo nadaljevali prenovo, ki smo jo začeli
na pobudo študentov. 12 let staro omrežje že dolge več ne izpolnjuje tehnoloških zahtev novodobnih naprav, ki jih študentje in predavatelji
uporabljajo pri delu.
Sistem za podrobnejši vpogled finančnega stanja bo v pomoč pri naročanju materialov in storitev za tiste, ki naročajo, predvsem pa tiste, ki
potrjujejo. Za vodstvo in predstojnike bo tak vpogled omogočal primerjalno analizo dinamike sredstev v določenem obdobju.
Komuniciranje z javnostmi in promocija
Dolgoročni cilji iz Strategije FDV 2015–2020:
 Razviti oblike za hiter in učinkovit prenos znanja ter rezultatov raziskav do uporabnikov v širšem družbenem okolju.
 Okrepiti povezovanje z alumni in njihovo seznanjanje z dejavnostmi FDV, da bodo lahko po svojih močeh prispevali h krepitvi ugleda
fakultete.
 Sooblikovati mrežo diplomantov, magistrantov in doktorantov.
Tabela 11: Kratkoročni cilji FDV za leto 2019 na področju komuniciranja z javnostmi in promocije FDV:
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Načrtovani cilji

Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev, zadanih
vrednosti strateških kazalnikov posamezne dejavnosti

Okrepiti promocijo prenovljenih Nadaljevati s pripravo predstavitev novo akreditiranih
študijskih programov na prvih
prvostopenjskih programov, priprava video-gradiv.
dveh stopnjah.
Pripraviti vsebine za nove študijske programe na drugi
stopnji.

Kazalnik

Definirani roki izvedbe in
finančni viri

Promocijski materiali, videogradiva, spletne strani,
dogodki.

Kontinuirano, do konca leta
2019.
Finančni vir:
36.000,00 €
SM: 40009, 47009, 90009.

S komunikacijskimi
dejavnostmi na družbenih
medijih FDV promovirati
vsebine druge številke
Kariernika.
Okrepiti komuniciranje
družboslovne znanosti
navznoter in navzven.

Priprava časovnice objav prispevkov, priprava prispevkov
za splet, vključno z vizualno podobo (spletne pasice) ter
njihova objava.

Število objav, njihov doseg in
stopnja vpletenosti sledilcev.

Nadaljevati z dobrimi praksami promocije znanstvenih
dosežkov medijem, drugim notranjim in zunanjim
javnostim, ohraniti in okrepiti povezanost Službe za
odnose z javnostmi z raziskovalnimi centri ter stimulirati
objave o raziskovalnih projektih in njihovih rezultatih v
medijih.

E-novičke za zaposlene,
Kontinuirano, do konca leta
priprava in posredovanje
2019.
smernic za promocijo
znanstvenih dosežkov, objave
v medijih ter objave na
fakultetnih spletnih medijih.

Okrepiti promocijo doktorskega Promocijo doktorskega študija osredotočiti na
študija v tujini.
vzhodnoevropske države, predvsem Balkan. Organizirati
znanstveno konferenco za magistrske študente
(potencialne doktorske študente) iz Hrvaške, Makedonije,
Srbije, Črne gore ter Bosne in Hercegovine.

Organizacija dogodka.

Kontinuirano, do konca leta
2019.

Do konca leta 2019.
Finančni vir:
2.000,00 €
SM: 48009.

Reorganizirati intranet.

Izboljšati uporabniško izkušnjo. Sistematizirati objave
pravilnikov in drugih strateških fakultetnih dokumentov za
notranje in zunanje javnosti – v sodelovanju z drugimi
službami.
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Posodobljene vsebine na
intranetu.

Do konca leta 2019.

Okrepiti skupen digitalni
nastop fakultete in njenih
notranjih deležnikov.

Okrepiti sodelovanje vseh urednikov spletnih podstrani in
profilov na družbenih medijih posameznih kateder in
centrov za boljši skupni digitalni nastop fakultete z
vpeljavo rednih posvetovalnih sestankov.

Skupni sestanki, redno
sodelovanje, okrepljena
digitalna vpletenost
(interakcija).

Kontinuirano, do konca leta
2019.

Utemeljitev načrtovanih kratkoročnih ciljev in ukrepov za leto 2019:
V letu 2019 nadaljujemo z dejavnostmi, ki jih nismo v celoti izvedli v letu 2018, to so posodobitev intraneta in krepitev sodelovanja pri
vsefakultetnem digitalnem komuniciranju.
Podrobneje se bomo posvetili promociji doktorskega študija, da bi pridobili več študentov iz balkanske regije. Organizirali bomo znanstveno
konferenco za magistrske študente iz izbranih ciljnih držav. Predvidoma bo dogodek potekal konec junija 2019.
Pri promociji dodiplomskega študija se bomo osredotočili na pripravo videopredstavitve fakultete. Osrednjo kampanjo bomo v tem letu okrepili z
izidom druge številke Kariernika – v letu 2019 bo namreč izšla druga številka kariernega časopisa FDV Kariernik, v kateri se bodo predstavili
uspešni diplomanti fakultete, delodajalci, študentska društva in predstavniki kateder. V okviru komunikacijske podpore bomo na podlagi dobre
prakse prve številke pripravili podrobno časovnico objav, pripravili vse digitalne objave (za spletno stran FDV in družbene medije), vse objave
bomo tudi vizualno opremili (s spletnimi pasicami). Tiskani izvod Kariernika bomo delili dijakom skupaj z ostalimi promocijskimi materiali ter
študentom na informativnem dnevu za magistrski študij.
Pri promociji magistrskega študija tudi v tem letu ostajamo osredotočeni na domače študente, pričeli pa bomo s pripravo promocijskih vsebin za
prenovljene programe (nove spletne strani, prenovljene brošure …).
Na področju promocije znanosti bomo nadaljevali z obveščanjem o pomenu družboslovnih raziskav. Pripravili bomo polletni pregled novih
projektov za notranjo javnost, z mediji pa nadaljevali in krepili objave o rezultatih projektov. Za raziskovalne centre bomo pripravili smernice za
promocijo znanstvenih dosežkov in projektov.
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Upravljanje s stvarnim premoženjem
Dolgoročni cilj iz Strategije FDV 2015–2020:
 Vzpostaviti sistem za vzdrževanje objektov in naprav ter dolgoročno načrtovati naložbe.
Tabela 11: Kratkoročni cilji FDV za leto 2019 na področju upravljanja s stvarnim premoženjem:

Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev, zadanih
vrednosti strateških kazalnikov posamezne dejavnosti
Nadomestitev okvarjenih klimatskih naprav.

Kazalnik

Nadaljevanje energetske
sanacije.

Optimizacija razsvetljave.

Energetsko prenovljena
razsvetljava.

Kontinuirano.

Zagotavljanje optimalnih
razmer za izvajanje
programa.

Optimizacija prostorov glede na potrebe študija, zaposlenih in
oseb s posebnimi potrebami.

Nadomestitev
optimiziranih/prilagojenih
prostorov.

Kontinuirano.

Načrtovani cilji
Posodobitev prezračevalnih
sistemov.

Število nadomestnih
klimatskih naprav.

Definirani roki izvedbe in
finančni viri
Do 2020.

Utemeljitev načrtovanih kratkoročnih ciljev in ukrepov za leto 2019:
Z rednim vzdrževanjem se bo tudi v prihodnje zagotavljalo nemoteno delovanje fakultete. Zmanjševanje porabe energije ostaja ena prednostnih
nalog. Sanacija razsvetljave ter ostalih energetskih sistemov bo potekala po začrtanih finančnih ciljih. Starejše, obrabljene klimatske naprave
bodo v okviru zmožnosti zamenjane z novimi, energetsko varčnejšimi in okolju sprejemljivejšimi napravami. Poleg prenove opreme bomo prostore
optimizirali tudi za osebe s posebnimi potrebami.

33

4.8 Omejitve, ki lahko vplivajo na doseganje načrtovanih ciljev in aktivnosti Fakultete za družbene vede v letu 2019


Izobraževalna dejavnost
Za povezovanje doktorskih študentov vseh področij študija z obveščanjem o dogodkih, ki jih organizira naša fakulteta, bo potrebno
sodelovanje ostalih fakultet članic interdisciplinarnega doktorskega študija Humanistika in družboslovje, saj na fakulteti nimamo možnosti
obveščanja študentov, ki so vpisani na drugih članicah.
Posodabljanje učne opreme in pripomočkov je v veliki meri odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev. Prav tako je povečevanje števila
strokovnjakov iz prakse pri izvedbi programov povezano z dodatnimi finančnimi sredstvi in dodatnim angažiranjem nosilcev predmetov,
da se povežejo s širšim okoljem, še posebej, ko gre za sodelovanje strokovnjakov, ki bi bili pripravljeni s študenti sodelovati tudi pri pripravi
njihovih izdelkov, v okviru katerih bi študenti imeli možnost delovanja v realnem okolju.



Internacionalizacija
Priprava košarice predmetov v angleškem jeziku in vzporedna izvedba v angleškem jeziku bosta odvisni zlasti od finančnih, predvsem pa
kadrovskih možnosti na posameznih katedrah, zato gre težave z uvajanjem novih predmetov pričakovati zlasti na katedrah, kjer so
pedagoške in raziskovalne obremenitve članov že zelo velike.
Priprava dvojne diplome je na vsebinski ravni že dodelana, do nerealizacije bi lahko prišlo zaradi administrativnih pogojev in zahtev, ki
veljajo na partnerski univerzi. Podobno velja tudi za skupni program, saj ga mora odobriti še NAKVIS.
Načrtujemo izvedbo vseh dogodkov za spodbuditev izmenjave študentov, dejanska realizacija izmenjav pa bo vidna šele v prihodnjih letih
in je odvisna od številnih dejavnikov, zlasti osebnih odločitev študentov glede študija tujini, na kar lahko vplivajo tudi finančne in druge
osebne razmere.



Raziskovalna delavnost
Objava mednarodnih razpisov na prosta delovna mesta je odvisna od števila pridobljenih mednarodnih projektov in prostih kapacitet na
FDV.
34



Umetniška dejavnost
Ker je otvoritev 100. letnice dogodek v sodelovanju z ostalimi članicami UL, je potrebno tudi vsebinsko usklajevanje z drugimi, zato so
možna odstopanja od začetnega predloga. Prav tako je možno na medijsko pokritost dogodka le delno vplivati.
Ker je pedagoški proces določen za leto v naprej, možnost razstav pa odvisna od prostih terminov umetnikov, je usklajevanje izredno
zahtevno in pogosto nemogoče.



Prenos in uporaba znanja
Omejitve, ki jih vidimo na kariernem področju, so predvsem v okviru delovanja Alumni FDV. To so finančne omejitve (potreba alumni sekcij
po zagotovitvi finančnih sredstev) ter pomanjkanje zavedanja pomena alumni kluba.



Ustvarjalne razmere za delo in študij
V zvezi s prostorskimi kapacitetami za obštudijske dejavnosti so omejitve predvsem v razpoložljivosti prostorskih kapacitet na fakulteti,
saj so izredno omejene. V sodelovanju ŠS z vodstvom fakultete je tako treba poiskati kreativne rešitve in maksimalno izkoristiti kapacitete,
ki jih ima fakulteta na voljo.
V zvezi s financiranjem obštudijske dejavnosti je potrebno zagotoviti finančna sredstva in ustrezno višino. Predvidene omejitve so tako
razpoložljivost finančnih sredstev in ustrezna višina, ki bi omogočala ohranjanje kakovosti obštudijske dejavnosti kot tudi njen nadaljnji
razvoj.
V zvezi s sodelovanjem študentskih društev s tujino je treba upoštevati dejstvo, da se trenutno večina študentskih društev osredotoča na
domačo študentsko populacijo, kar implicira omejene stike s tujino in že vzpostavljene povezave s sorodnimi študentskimi društvi. V
prihajajočem letu tako realno računamo na vzpostavitev prvotnih stikov in v najboljših primerih tudi skupne aktivnosti.
Od leta 2009 so se znižala sredstva za knjižnico iz kosovnega financiranja (leta 2009 95.593 €, leta 2018 80.268 € ; pomeni -16 % oz. za
15.000 € manj letno glede na nivo 2009). Prav tako se znižujejo neproračunski prilivi knjižnice (zamudnine, članarine, vpisnine). Obenem
se cene za revije in zbirke zvišujejo povprečno 5 % na leto. V takih okoliščinah smo v preteklih letih prioritetno ohranjali nakupe
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konzorcijskih in samostojnih zbirk ter serijskih publikacij, na področju knjižne zbirke pa smo kupovali samo učbenike ter v zelo zmanjšanem
obsegu znanstvene monografije. Knjižni fond se je povečeval pretežno na račun donacij. Za doseganje cilja – kvalitetna zbirka tiskanih
in elektronskih virov, je nujno povečati delež sredstev za nakup. Za to bomo iskali dodatne finančne vire, saj za dosedanji nabor e-virov
ni več razpoložljivih sredstev, obenem pa je kritično prenizek nakup knjig. Če dodatnih finančnih virov ne bo mogoče realizirati, bomo po
analizi naslovov naročenih serijskih publikacij in zbirk podatkov predlagali morebitne odpovedi.



Upravljanje in razvoj kakovosti
Vzpostavitev mehanizma za analizo kompetenc in veščin študijskih programov v letu 2019 bo odvisna predvsem od kadrovskih
zmogljivosti v strokovni službi, delovanja Komisije za kakovost ter odzivnosti oddelkov in kateder.
Na vzpostavitev informacijsko podprtega sistema za izboljšanje zaključevanja zanke kakovosti bodo vplivale predvsem omejitve, ki so
finančne narave. Fakultetna poročila bodo lahko boljše pripravljena tudi ob predpostavki, da se v posameznih strokovnih
službah zbirajo različni kvantitativni podatki na primerljiv način.



Kadrovski razvoj
Ukrepi za realizacijo načrtovanih ciljev so vezani na finančne vire fakultete.



Informatizacija
Ukrepi za realizacijo so odvisni od finančnih virov, ki bodo na razpolago, in dejanskih potreb fakultete v tekočem letu. S tem je mišljena
tudi poraba sredstev za interventne posege, tako na vsebinskem kot na infrastrukturnem področju, ki lahko vplivajo na porabo finančnih
sredstev v tekočem letu.



Komuniciranje z javnostmi in promocija
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Realizacija ciljev je odvisna tudi od finančnih virov, ki so na razpolago, oz. morebitne redistribucije teh virov. Pri organizaciji dogodka za
doktorski študij smo odvisni od števila prejetih prispevkov oz. pripravljenosti sodelovanja vabljenih fakultet. Pri promociji znanosti je ključno
sodelovanje raziskovalk in raziskovalcev fakultetnih raziskovalnih centrov – promocijo znanosti navzven lahko realiziramo le z njihovim
aktivnim sodelovanjem.
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6

PRILOGE:

6.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje Fakultete za
družbene vede










Ustava Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003,
69/2004, 68/2006, 47/2013, 47/2013);
Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17);
Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni
list RS, št. 35/17);
Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011–
2020 (Ur. l. RS, št. 41/2011);
Statut Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18
in 66/18);
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/2002, 115/2005,
22/2006-UPB1, 61/2006-ZDru-1, 112/2007, 9/2011, 57/2012-ZPOP-1A) in ostali
predpisi s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti;
Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Ur. l. RS,
št. 43/2011);
Pravila o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede Univerze v
Ljubljani

Službe FDV pri svojem delu uporabljajo tudi vse druge zakone in pravilnike posameznega
področja, npr. kadrovskega, finančnega, knjižničarskega ipd.
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6.2 Kadrovski načrt FDV za leto 2019
PLAČNA
SKUPINA

ŠTEVILO
ZAPOSLENIH
31. 12. 2017

ZAPOSLENI V
FTE
31.12.2017

ŠTEVILO
ZAPOSLENI
ZAPOSLENIH
V FTE
31. 12. 2018
31.12.2018

D

112

120,9

112

129,07

H

78

62,4

95

76,56

J

84

82,35

86

85,65

SKUPAJ:

274

265,65

293

291,28

SUSPENZI

8

8

ZAPOSLITEV
BREZ PRIJAVE
(A1)

3

4

6.3 Finančni načrt FDV za leto 2019
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV

Članica UL, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
v evrih, brez
centov
ČLENITEV
KONTOV
1

NAZIV KONTA
2
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862-863+864)

Oznaka za
AOP
3

OCENA
REALIZACIJA
REALIZACIJE
2017
2018
4

5

FINANČNI
NAČRT 2019

FN 19 /
OCENA
REAL 18

6

7=6/5

860

12.768.316

13.583.715

13.535.745

99,65%

PRIHODKI OD PRODAJE
PROIZVODOV IN STORITEV

861

12.768.316

13.583.715

13.535.745

99,65%

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

862

-

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

863

-

761

PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA
IN BLAGA

864

-

762

B) FINANČNI PRIHODKI

865

2.026

2.061

2.100

101,89%

763

C) DRUGI PRIHODKI

866

26.183

24.599

21.200

86,18%

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI (868+869)

867

15.205

5.333

6.100

114,38%

760

39

-

del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OS

868

del 764

DRUGI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI PRIHODKI

869

15.205

5.333

6.100

114,38%

D) CELOTNI PRIHODKI
(860+865+866+867)

870

12.811.730

13.615.708

13.565.145

99,63%

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV (872+873+874)

871

2.693.645

2.805.832

2.749.300

97,99%

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA
MATERIALA IN BLAGA

872

29

0

460

STROŠKI MATERIALA

873

348.088

372.282

376.800

101,21%

461

STROŠKI STORITEV

874

2.345.528

2.433.550

2.372.500

97,49%

F) STROŠKI DELA (876+877+878)

875

9.594.978

10.257.330

10.618.900

103,52%

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

876

7.705.152

8.215.116

8.519.600

103,71%

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DELODAJALCEV

877

1.244.217

1.322.073

1.372.900

103,84%

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

878

645.609

720.141

726.400

100,87%

462

G) AMORTIZACIJA

879

345.437

386.417

394.500

102,09%

463

H) REZERVACIJE

880

465

J) DRUGI STROŠKI

881

116.770

122.219

467

K) FINANČNI ODHODKI

882

20.057

10.310

468

L) DRUGI ODHODKI

883

0

0

M ) PREVREDDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI (885+886)

884

13.962

13.900

del 469

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
SREDSTEV

885

del 469

OSTALI PREVREDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI

886

13.962

13.900

13.950

100,36%

N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884)

887

12.784.849

13.596.008

13.784.850

101,39%

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)

888

26.881

19.700

0

0,00%

P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)

889

0

0

219.705

-

Davek od dohodka pravnih oseb

890

Presežek prihodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka (888-890)

891

26.881

19.700

0

0,00%

Presežek odhodkov obračunskega
obdobja z upoštevanjem davka od
dohodka (889+890)

892

0

0

219.705

-

Presežek prihodkov iz prejšnjih let,
namenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja

893

Povprečno število zaposlenih na
podlagi delovnih ur v obračunskem
obdobju (celo število)

894

254

259

262

101,16%

Število mesecev poslovanja

895

12

12

12

100,00%

del 466

del 80

40

-

0,00%
8.200

79,53%
-

13.950

100,36%
-

-

-

6.4 Program ŠS FDV – Obštudijska dejavnost
Program dela Študentskega sveta Fakultete za družbene vede v študijskem letu
2018/2019
1. Sodelovanje z vodstvom, organi fakultete in ostalimi pomembnimi entitetami
Študentski svet Fakultete za družbene vede si bo prizadeval za ohranitev komunikacije in
sodelovanja z vodstvom fakultete. Po izkušnjah sta sodelovanje ter dobri odnosi dva izmed
ključnih dejavnikov za uspešno in učinkovito delovanje ter uspešno zagotavljanje študentskih
pravic in interesov, zagovarjanje katerih bo osrednjega pomena tudi v prihodnje, le te bomo
skušali karseda najbolje uskladiti s predstavniki fakultete. Pri zastopanju študentskih interesov
bo ŠS FDV deloval v skladu s svojimi načeli in zastavljenimi cilji.
Študentski svet Fakultete za družbene vede si bo prizadeval za dobro sodelovanje z vsemi
entitetami na Fakulteti za družbene vede. Na fakulteti imamo veliko društev in Študentsko
organizacijo Fakultete za družbene vede, ŠS FDV si bo prizadeval, da bo sodeloval z vsemi
akterji na fakulteti, v prihodnosti je moč pričakovati, da se bo vedno več stroškov prevalilo na
ramena študentov, zato je sodelovanje še toliko bolj pomembno, potrebno se je zavedati, da
smo skupaj močnejši. Obenem si bo ŠS FDV prizadeval za skupne projekte, katerih namen
bo dvig kakovosti obštudijskega življenja, ozaveščanje študentov o študijski problematiki, s
tem pa tudi vzpostavitev širše vključenosti študentov v obštudijske aktivnosti.
Predstavniki ŠS FDV se bodo tudi v letošnjem študijskem letu aktivno vključevali v delo
Študentskega sveta Univerze v Ljubljani in organov Univerze v Ljubljani. Tako si bomo
prizadevali, da bodo cilji ŠS FDV doseženi tudi na ravni Univerze in da bo predvsem venomer
zastopano študentsko mnenje. Preko ŠS UL se bomo povezovali tudi s preostalimi sveti UL in
poskušali skupaj doseči dvig kakovosti, kot tudi organizirati skupne projekte, ki bodo imeli
zaradi sodelovanja dodano vrednost.
2. Kakovost študija in študijska problematika
Pravica vsakega študenta je kakovosten študija, zato bo ena iz med prednostnih nalog in ciljev
Študentskega sveta FDV ravno ohranitev in dvig kakovosti študija. Cilj bomo uresničevali
predvsem preko aktivnega delo v različnih komisijah, predvsem preko Komisije za študijske
zadeve in Komisije za kakovost.
Na področju študijske problematike bomo preko Komisije za študijske zadeve naslavljali vse
aktualne probleme – tiste, ki že obstajajo in jih je potrebno razrešiti, kot tudi tiste, ki se bodo
pojavili tekom študijskega leta. Poudarek bo na tistih, ki se bodo pojavljale tekom leta, saj jih
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je po navadi treba razrešiti hitro in učinkovito, s tem pa poskrbimo za nemoten študijski proces
in kvaliteto le-tega. V skladu s tem bomo po potrebi organizirali tudi okrogle mize, plenume,
izobraževanja za študente, itd.
Najpomembnejše študijske problematike, ki nas bodo v tem letu, poleg aktualnih zadev še
posebej spremljale in pomembno vplivale na dvig kvalitete študija
1. Budno spremljanje implementacije študijskega izobraževalnega sistema iz 4+1 na 3+2
Z letošnjim letom so na fakulteto vstopili prvi študentje, ki se bodo izobraževali po sistemu 3 +
2, torej tri leta bodo obiskovali dodiplomski študij in dve leti podiplomski študij. V tem trenutku
še ne moremo ocenjevati, kakšna je uspešnost tega prehoda, zato bo prva naloga
Študentskega sveta FDV, da budno spremlja implementacijo samega študijskega sistema, in
če se bodo pojavile težave tudi ustrezno ukrepa.
2. Problematika izbirnih predmetov
Z uvajanjem sistema 3 + 2 je prišlo tudi do spremembe študijskih programov, kar pomeni, da
se stari študijski programi iztekajo s tem pa »tudi predmeti, ki so se izvajali v sklopu prejšnjih
študijskih programov, ta trend pa se bo seveda nadaljeval, dokler se stari študijski programi
sploh ne bodo več izvajali, do takrat pa je potrebno poskrbeti, da imajo tudi študentje starih
študijskih programov dovolj širok nabor izbirnih predmetov in da študij zaključijo v (čim večji
meri) enakih pogojih, kot so ga začeli). Študentski svet FDV lahko to udejanji na dva možna
načina:
1) V sodelovanju z vodstvom fakultete se izvede analiza najbolj vpisanih predmetov v
preteklih letih. S konsenzom pedagogov bi nato izvajali določen obseg predmetov vse
do konca izvedbe starih študijskih programov. Ob tem je seveda potrebno upoštevati
finančne kapacitete fakultete na eni strani in dovolj široko, kvalitetno izbirnost za
študente in študentke starih študijskih programov na drugi strani.
2) Predmeti novih študijskih programov (ki so po vsebini sorodni predmetom v starih
študijskih programih) se ustrezno akreditirajo, tako da bi jih lahko obiskovali študentje
starih študijskih programov. Torej ne bi šlo za vzpostavljanje vzporednega sistema
predmetov za stare programe, ampak bi se na tistih predmetih (v novi izvedbi), ki so
vsebinsko primerljivi s starimi predmeti, namenilo določeno število mest, na katere bi
se lahko vpisali študentje starih programov.
3. Študijski portal Zebra
S študijskim letom 2017/2018 je prišel v uporabo študijski portal ZebraŠS FDV je ustanovil
delovno skupino za nadzor implementacije študijskega portala Zebra, ki je pripravila
pregled in zaključke. V tekočem študijskem letu bo ŠS FDV ponovno vzpostavil delovno
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skupino, potrdil rezultate, ki so nastali kot plod sodelovanja v preteklem letu, in ustrezno
naslovil zaključke vodstvu fakultete.
ŠS FDV bo takoj skušal pridobiti aktualne podatke glede trenutno dostopnega gradiva in
fakulteto vzpostavil sodelovanje, preko katerega bo na določeno časovno obdobje
pridobival podatke o količin dostopne literature. Ponovno vzpostavljena delovna skupina
bi delovala kot prostor razprave, njena naloga pa bo tudi spremljanje razvoja portala. Poleg
delovne skupine bo ŠS FDV vsaka dva meseca na seji razpravljal o napredkih študijskega
portala.
Sama ideja digitalizacije je dobra in napredna (digitalna oblika ne bo izpodrinila
obstoječega knjižničnega sistema, vendar bosta oba sistema delovala komplementarno),
zato je potrebno nadgraditi in izboljšati sam portal.
3. Financiranje
ŠS FDV je skupaj z obštudijsko koordinacijo v lanskem letu uspel predlagati Pravilnik o
sofinanciranju obštudijske dejavnosti FDV, ki je bil sprejet na senatu FDV. Pravilnik daje
pravno podlago, s pomočjo katere bomo financirali študentska društva, ko se bo nabrala
ustrezna količina finančnih sredstev. Kot izhaja iz finančnega načrta za naslednje leto, naj bi
bila ta sredstva na voljo. Vendar pa kljub temu financiranje obštudijske dejavnosti ostaja velik
izziv, saj se sredstva na tovrsten način še niso razdeljevala. Tako bo nov model najprej
potrebno vzpostaviti in izvesti v praksi, po potrebi pa tudi korigirati. Na tej točki ostaja odprto
tudi vprašanje financiranja delovanja ŠS FDV.
4. Prepoznavnost Študentskega sveta Fakultete za družbene vede
V preteklosti se je začelo aktivno delati na prepoznavnosti, takrat je skupina študentov in
študentk pod okriljem delovnega telesa za ustvarjanje strategije komuniciranja pripravila
strategijo komuniciranja in s tem se je prepoznavnost ŠS FDV povečala, vendar študentski
svet med študenti svoje fakultete še vedno ni dovolj prepoznaven.
Temu sledi, da študenti ne vedo, kaj ŠS FDV opravlja v njihovem imenu in kdaj se lahko
obrnejo na svoje predstavnike. Ena izmed prednostnih nalog bo povečati prepoznavnost ŠS
FDV med študenti in med njimi doseči zavedanje, da se lahko na predstavnike v Svetu, kot
tudi na organ obračajo s svojimi predlogi, problemi in željami.
Zato se bomo bolj sistematično in organizirano lotili vseh dejavnosti, s katerimi bomo večali
prepoznavnost. Za začetek bomo zaradi narave socialnih omrežij in pa ogromnega dosega z
minimalnimi stroški skušali povečati podporo na Facebookovi strani Študentskega sveta FDV.
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Prav tako je temeljite prenove potrebna spletna stran ŠS FDV, ki jo bomo spremenili v moderno
in predvsem funkcionalno in uporabno stran z vsemi relevantnimi informacijami za študente.
Prepoznavnost pa bomo večali tudi znotraj skupnosti vseh članic Univerze v Ljubljani, tukaj
gre predvsem za redno udeleževanje sej Študentskega sveta Univerze v Ljubljani in aktivno
delovanje znotraj omenjenega organa. Stari slovenski rek pravi: »Dobro blago se samo hvali,«
zato bomo poskrbeli, da bo ŠS FDV deloval vedno konstruktivno, zagovarjal pravice študentov,
pri promociji pa bodo seveda pomagali kvalitetno izpeljani projekti.

5. Izvajanje projektov
ŠS FDV je v preteklosti izvajal številne uspešne projekte, katerih tradicijo je potrebno
nadaljevati, tako se bodo v študijskem letu 2018/19 izvedli vsaj naslednji projekti:


dobrodelni december



sodelovanje na Informativi



sodelovanje pri informativnih dnevih



sodelovanje pri izpeljavi projekta: Podrav brucem



FDVjevec, časopis študentov in študentk FDV



sodelovanje pri izvedbi pripravljalnih dni FDV



učenje koristnih veščin – 10 mesecev, 10 veščin (delavnica OZP, delavnica pisanja
CV, elevator pitch itn.)

Poleg naštetih projektov pa bo ŠS FDV izvajal tudi druge projekte, če se bo pojavila potreba
ali pa bo kdo izmed svetnikov imel kakršnokoli idejo ali željo po ustvarjanju novih, kvalitetnih
projektov.
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