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1. UVOD 

 

Fakulteta za družbene vede (FDV) posluje na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v 

Ljubljani (UL) in svojih Pravil o organizaciji in delovanju. Izvaja dodiplomske in podiplomske 

študijske programe, ki jih je sprejela UL ter akreditirala Nacionalna agencija RS za kakovost v 

visokem šolstvu. FDV pri spremljanju in zagotavljanju kakovosti upošteva predpisane strateške in 

pravne dokumente ter tudi v prihodnje kljub zaostrenim finančnim razmeram, v katerih se nahaja 

celotna slovenska družba, ostaja zavezana težnji po izboljševanju dela ter rezultatov na vseh ravneh: 

pedagoški, raziskovalni in strokovnopodporni.  

 

Poslovno poročilo za leto 2013 zajema izobraževalno dejavnost (prvo, drugi in tretjo stopnjo ter 

prejšnji dodiplomski in podiplomski študij, mednarodno pedagoško sodelovanje), raziskovalno in 

razvojno dejavnost (programsko, temeljno in aplikativno raziskovanje, mednarodni projekti),  prenos 

in uporabo znanja, obštudijske dejavnosti in storitve za študente, ustvarjalne razmere za študij 

(knjižnično, založniško dejavnost), upravljanje kakovosti ter pogoje za delovanje fakultete 

(upravljanje s stvarnim premoženjem, informacijski sistem, kadrovski razvoj). V prvem delu vsakega 

poglavja so navedeni dolgoročni cilji dejavnosti, v tabelah pa je pregled realizacije izvedbenih nalog, 

ki so bile zapisane v poslovnem načrtu za leto 2013. Za vsako področje je pripravljen pregled 

realizacije ukrepov za odpravo pomanjkljivosti iz poročila o kakovosti v letu 2012.  Vsebinsko 

poročilo o dejavnosti z vrednotenjem in evalvacijo kazalnikov se dopolnjuje s tabelarnim pregledom 

ključnih premikov, prednosti in dobrih praks ter ključnih pomanjkljivosti, izzivov ter priložnosti za 

izboljšave v letu 2013. Na osnovi te analize so pripravljeni tudi predlogi ukrepov za izboljšave. 

 

FDV je poslovno leto 2013 zaključila z izgubo. 

 

Na poslovanje FDV v letu 2013 so najbolj radikalno vplivali vladni ukrepi na področju financiranja 

visokega šolstva in ostali ukrepi ZUJF, saj se je morala fakulteta prilagajati nižjim prilivom finančnih 

sredstev za izvajanje pedagoškega, znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela. Temeljna naloga 

vodstva in vseh zaposlenih je bila zagotavljanje nemotenega poteka pedagoškega in 

znanstvenoraziskovalnega procesa kljub omejenim finančnim prilivom iz javnih sredstev.  

 

Kot je podrobneje razvidno iz nadaljnjega besedila, je bil pretežni del letnih ciljev, ki smo si jih 

zastavili v letu 2013, realiziran.  

Nadaljevali smo z vsemi začetimi ukrepi za optimizacijo finančnega poslovanja fakultete in prilagajali 

aktivnosti razpoložljivim finančnim sredstvom, prav tako pa tudi izvajali ukrepe za optimizacijo 

materialnih stroškov, nabave opreme ter investicijskega vzdrževanja, s čimer smo zmanjšali del 

primanjkljaja finančnih sredstev. Septembra 2013 je fakulteta sprejela sanacijski načrt, v katerem je 

predstavila finančno stanje FDV, identificirala vzroke za nastalo negativno finančno stanje fakultete, 

poročala o že izvedenih ukrepih in predstavila nekatere prihodnje ukrepe, ki bi lahko spremenili in 

izboljšali obstoječe stanje. 

 

Na pedagoškem področju smo v letu 2013 med drugim dosegli reprezentativen odziv na študentske 

ankete in odpravili pomanjkljivosti v skladu z odločbo NAKVIS-a o triletnem podaljšanju 18 

programov druge stopnje in v pomembnih točkah posodobili spletni referat, obenem pa na tem 

področju ostaja pomanjkljivost, ki jo bo treba še intenzivneje nasloviti v letu 2014, tj. premajhen obseg 

zaključevanja študija, zlasti na drugi stopnji. Predstavniki študentskega sveta so v zvezi s tem podali 

naslednji premislek: »Predstavniki študentov že dlje časa opažamo da ob trenutni ekonomski situaciji 

študij ni več zgolj pravica do izobraževanja, temveč tudi socialni korektiv, kajti pridobljeni študentski 

status posameznikom ter njihovim družinam olajša ali celo omogoča preživetje.« To problematiko so 

izpostavili tudi posamezni skrbniki programov in člani NAKVIS-a ob njihovem sestanku s člani 

Komisije za samoocenjevanje kakovosti FDV. Obenem se zavedamo, da se razlogi za podaljšanje 

študentskega statusa razlikujejo glede na študijsko smer, kar pomeni, da na nezaključevanje študija 

vpliva tudi število in obseg obveznosti, ki jih morajo študenti ob magistrskem delu še opraviti v 

zadnjem letniku študija. V tem segmentu vidimo prostor za nadaljnjo optimizacijo študijskega procesa 

ter hitrejšo pot do zaključevanja magistrskega študija.  
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Na raziskovalnem področju smo v okviru nacionalnih programov uspeli podaljšati financiranje vsem 

petih programom, ki so se iztekli v letu 2013. V okviru mednarodnih in EU-projektov pa je bilo med 

drugim odobrenih 12 novih projektov, od tega 4 koordinatorski in 8 partnerskih. Ključna naloga, ki jo 

je treba na tem in obenem pedagoškem področju urediti – tudi v luči UL kot osrednje slovenske 

raziskovalne ustanove – je vprašanje kombinirane (pedagoško-raziskovalne) zaposlitve raziskovalcev. 

O perečosti te problematike je fakulteta v letu 2013 obvestila UL in jo pozvala k ustrezni spremembi 

pravnih aktov.  

 

Na FDV smo tudi v letu 2013 na več mestih obravnavali nujnost izvedbe ankete o zadovoljstvu 

zaposlenih in se odločili, da jo pripravimo v letu 2014 – bodisi lastno bodisi anketo, ki se pripravlja v 

projektu KUL na UL. 

 

Korak k izboljšanju kakovosti pedagoškega, raziskovalnega in strokovnopodpornega dela na fakulteti 

je bilo tudi sprejetje matrike kakovosti, ki bo implementirana v letu 2014. 

 

Na področju optimizacije procesov poslovanja smo izdelali rokovnik kritičnih aktivnosti, uvajali ciljno 

vodenje in sistem spremljanja realizacije nalog, nadgradili informacijsko podporo sistemom odločanja 

ter ažurirali Pravila o organiziranosti in delovanju FDV. 

 

Kadrovsko politiko fakultete smo v  letu 2013 prilagajali predvsem vladnim ukrepom (ZUJF),  

usmeritvam UL na tem področju (potrditve na UO UL), finančnim razmeram na fakulteti ter izvedeni 

reviziji prevedenih varovanih plač iz leta 2008. 

 

Na nadaljnji razvoj fakultete v smislu kakovosti bo zagotovo vplivalo sprejetje Strategije razvoja 

Fakultete za družbene vede 2014–2020, katere osnutek je pripravljen, a potrebuje še širšo in 

poglobljeno razpravo ter ustrezne dopolnitve.   
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2. POSLANSTVO IN VIZIJA FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE 

 

 

 

Poslanstvo Fakultete za družbene vede 

 

FDV je največja interdisciplinarna, javna izobraževalna in raziskovalna institucija v Sloveniji. S 

svojimi bogatimi človeškimi viri, lastnim raziskovalnim inštitutom, osrednjo družboslovno knjižnico 

in založbo razvija vrsto družboslovnih disciplin katerih preplet predstavlja optimalno sinergijo 

sodobnih družboslovnih znanj. 

 

Svojo akademsko odličnost gradi Fakulteta s svojim izstopajočim teoretičnim in empiričnim 

raziskovalnim delom, obsežnim publiciranjem znanstvenih in strokovnih prispevkov ter z uspešnim 

prenosom rezultatov raziskovalnega dela v izobraževalni proces in v prakso. 

 

Njena »diferenca specifika« so raznovrstni študijski programi, ki so odprti drug do drugega in ki 

temeljijo na prepletanju znanj in spoznanj iz vseh temeljnih družboslovnih disciplin; ta splet je 

nadgrajen s temeljitimi metodološko-informatičnimi in programsko specifičnimi znanji, ki jih 

dopolnjuje velik delež izbirnih vsebin. Takšni programi so privlačna izbira za najboljše iz generacij 

študirajoče mladine.  

 

Izhajajoč iz evropske razsvetljenske tradicije Fakulteta goji duh politične in nazorske neodvisnosti, 

spoštovanja vseh različnosti, avtonomnosti in neformalne odnose s študenti. Tako sooblikuje 

svobodomiselne, kritične, ustvarjalne, komunikativne in podjetne mlade izobražence, ki s svojim 

delovanjem pomembno prispevajo k napredku slovenske družbe, s svojim znanjem pa bogatijo 

univerzalno naravo človeške vednosti ob istočasnem ohranjanju različnih vrednostnih sistemov in 

kulturnih identitet. 

 

 

 

 

Vizija Fakultete za družbene vede 

 

S kakovostno izvedbo izobraževalnih in raziskovalnih programov na vseh treh stopnjah izobraževanja 

- glede na vsebine, ki jih ponujajo, glede na prostorske in druge pogoje v katerih se odvijajo ter glede 

na znanja in kompetence, ki jih tisti, ki so vanje vključeni pridobijo - ostati privlačna izbira za 

najboljše iz generacij študirajoče mladine. 

 Z intenzivno vpetostjo v evropski izobraževalni in raziskovalni prostor, z razvijanjem oblik 

vseživljenjskega izobraževanja ter z intenzivnejšim prenosom znanja v prakso, postati prepoznaven in 

ugleden center družboslovnega izobraževanja in raziskovanja v Srednji Evropi. 
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3. IZVEDENE DEJAVNOSTI V LETU 2013 s samoevalvacijo po dejavnostih 

 

3.1 Izobraževalna dejavnost 

 

Iz strategije UL: 

Do leta 2020 UL zasleduje tri poglavitne dolgoročne cilje: 

 nekoliko zmanjšati število študentov, 

 povečati število diplomantov za tretjino in povečati kakovost diplom, 

 zmanjšati razdrobljenost programov. 

 

Dolgoročni cilji FDV na izobraževalnem področju (Strategija razvoja FDV 2008-2013):  

• povečati kakovost izvedbe študijskih programov na vseh stopnjah študija; 

• povečati uspešnost in učinkovitost študija; 

• tesneje povezati znanstvenoraziskovalno in izobraževalno dejavnost;  

• okrepiti 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. 

 

 Realizacija načrtovanih ciljev in kazalnikov  

 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Posodabljanje študijskih 

programov. 

Predlogi kateder o spremembi 

(dela) študijskega programa ter 

postopki potrjevanja in uvedbe 

sprememb. 

Realizirano. 

 

 

 

 

 

 

Povečanje števila diplomantov / 

skrajševanje časa trajanja 

študija. 

a) Motivacijski seminarji o 

zaključevanju študija za 

absolvente starih programov. 

a) Realizirano znotraj 

posameznih študijskih 

programov. 

b) Obveščanje absolventov o 

iztekanju starih programov: 

SDŠ pošlje vsem absolventom, 

ki v zadnjih 5-ih letih niso 

zaključili študija, pismo, v 

katerem jih seznani z 

iztekanjem starih programov in 

jih povabi k dokončanju študija. 

b) Realizirano znotraj 

posameznih študijskih 

programov. 

c) Individualni pogovori o 

nadaljevanju študija z vsemi 

zainteresiranimi študenti in 

načrtovanje študijske poti. 

c) Realizirano. 

Nadgradnja spletnega referata z 

elektronskimi prošnjami. 

Priprava možnosti oddaje 

elektronskih prošenj in tudi 

izdajanja odločb prek sistema 

VIS, ki ga uporabljamo kot 

sistem spremljanja študijske 

informatike, kar bo poenostavilo 

tako oddajo kot tudi spremljanje 

podatkov s strani vseh 

udeležencev procesa (študent, 

pedagog, strokovna služba). 

Nerealizirano, v planu za 2014. 

Nadgradnja spletnega referata – 

vnos pedagoških obremenitev. 

Priprava možnosti vnosa 

podatka o pedagoški 

obremenitvi na posameznem 

predmetu znotraj sistema VIS, 

V realizaciji, realizacija 

načrtovana v letu 2014. 
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kar bo omogočilo poenostavljen 

prenos podatkov v sistem 

skupne baze in hitrejše 

pridobivanje vseh potrebnih 

podatkov za spremljanje 

pedagoškega procesa tudi na 

izvedbeni ravni. 

Skrajšanje povprečnega časa 

podiplomskega študija. 

Izvedba metodoloških 

seminarjev za kakovostno 

pripravo dispozicije 

magistrskega dela in doktorske 

disertacije. 

Seminar je bil realiziran za 

doktorski študij; za študente 

magistrskih programov pa so 

bili pripravljeni in objavljeni 

Napotki za prijavo teme 

magistrskega dela. 

Odpraviti pomanjkljivosti v 

skladu z odločbo NAKVIS-a z 

dne 20. 9. 2012 o triletnem 

podaljšanju 18 programov druge 

stopnje. 

Vzpostaviti učinkovit sistem 

merjenja in zagotavljanja 

kakovosti študija, vzpostaviti 

tutorski sistem, sistematično 

spremljanje zaposljivosti 

diplomantov, posodabljati 

podiplomske programe in 

pripraviti pogoje za ponovno 

zunanjo evalvacijo programov. 

Realizirano, podaljšanje 

akreditacije je v postopku na 

UL. 

Posodobitev študijskih 

programov 2. Stopnje. 

Upoštevajoč pripombe 

NAKVIS-a in s ciljem 

zmanjševanja stroškov študija 

začeti posodabljanjem 

programov 2. stopnje študija. 

Realizirano, podaljšanje 

akreditacije je v postopku na 

UL. 

Načrtovanje vpisa v 

podiplomske programe za daljše 

obdobje. 

Pripraviti predlog razpisa za 

vpis v podiplomske programe 

vsaj za dve študijski leti. 

Delno realizirano: priprava 

predloga razpisa poteka sočasno 

za prvo in drugo stopnjo študija. 

Internacionalizacija doktorskega 

študija. 

Iskanje partnerskih institucij za 

pripravo mednarodnega 

programa 3. stopnje »joint 

degree«, ki se bo izvajal v 

angleškem jeziku.  

Oglaševanje doktorskega 

programa FDV v tujini in 

privabljanje tujih študentov za 

vpis na FDV. 

V postopku realizacije. 

 

 Pregled realizacije predlogov ukrepov iz poročila o kakovosti 2012 

 

Ukrep/predlog ukrepa iz 

poročila o kakovosti 2012 

Status ukrepa oz. predloga: Obrazložitev 

Problem reprezentativnosti 

anket bo v letu 2013 rešen z 

nadgradnjo sistema. 

Realizirano v letu 2013.  

Srečanja z mentorji in kadroviki 

v organizacijah. 

Realizirano v letu 2013.  

Spremljanje obremenjenosti 

študentov - deloma je regulirano 

z obsegom študentovega dela 

pri predmetu oz. kreditnimi 

točkami, ni pa celovite analize 

in spremljanja. Potrebno bi bilo 

usklajevanje obveznosti pri 

Realizirano v letu 2013. Z boljšo reprezentativnostjo 

anket smo pridobili podatke o 

obremenjenosti študentov iz 

katerih je razvidno, da študentje 

ocenjujejo ovrednotenje 

kreditnih točk pri predmetih kot 

ustrezno. 
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predmetih znotraj posameznega 

programa. 

Za 18 programov 2. stopnje smo 

dobili podaljšanje akreditacije 

samo za tri leta, ker je potrebno 

odpraviti določene 

pomanjkljivosti: sprejeti 

kratkoročno in dolgoročno 

strategijo sistema zagotavljanja 

kakovosti; zagotoviti učinkovito 

in usklajeno delovanje komisij, 

še posebej KSK; vzpostaviti 

učinkovito delovanje sistema 

tutorjev; vzpostaviti 

sistematično spremljanje 

zaposljivosti diplomantov; z 

ustreznimi oblikami sodelovanja 

z delodajalci in drugimi 

deležniki vzpostaviti sistem 

zunanjega preverjanja 

kompetenc diplomantov in 

spremljanja ustreznosti 

študijskih programov; 

vzpostaviti sistem preverjanja 

obremenitev študentov; 

vzpostaviti sistem strokovnega 

razvoja in spremljanja 

zadovoljstva zaposlenih; na 

podlagi izsledkov analiz sproti 

posodabljati študijske programe. 

To so tudi prednostne naloge v 

letu 2013. 

Realizirano v letu 2013. Programe z odpravljenimi 

pomanjkljivostmi smo 

posredovali v postopek 

podaljšanja akreditacije na UL, 

skladno z rokovnikom UL, na 

senatu FDV so nove vloge za 

akreditacijo potrjene 13. 1. 

2014. 

 

 Vsebinsko poročilo o dejavnosti z vrednotenjem in evalvacijo kazalnikov  

 

V študijskem letu 2013/14 izvajamo vseh 13 programov prve stopnje v obliki rednega študija 

(univerzitetni programi: Analitska sociologija, Družboslovna informatika, Evropske študije – 

družboslovni vidiki, Komunikologija – medijske in komunikacijske študije, Komunikologija - tržno 

komuniciranje in odnosi z javnostmi, Kulturologija, Mednarodni odnosi, Novinarstvo, Politologija – 

analiza politik in javna uprava, Politologija – obramboslovje, Politologija – študije politike in države, 

Sociologija – kadrovski menedžment; Visokošolski strokovni program: Družboslovna informatika),  3 

programe pa smo razpisali tudi v obliki izrednega študija (univerzitetni programi: Mednarodni odnosi, 

Novinarstvo, Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi). 

 

Na drugi stopnji so se študenti vpisovali v začetni letnik desetih programov rednega študija in sicer 

v naslednje magistrske programe 2. stopnje:  Družboslovna informatika, Komunikologija, 

Kulturologija - kulturne in religijske študije, Mednarodni odnosi, Novinarske študije, Obramboslovje, 

Politologija - politična teorija, Sociologija, Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in 

znanja ter Strateško tržno komuniciranje. Na drugostopenjskem  študiju Politologija – analiza politik 

in javna uprava  ter Svetovne študije so se študenti vpisovali samo v dodatno leto, ker v študijskem 

letu 2013/14 na teh dveh programih  ni bilo vpisa v začetni letnik rednega študija. 

 

V izredni študij 2. stopnje Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja se je vpisalo 

osem študentk  in v izredni študij Svetovnih študij ena študentka. 

 

V študijskem letu 2013/14 smo na doktorski študij vpisali 26 študentov, 2 študenta sta bila v skladu z 

Merili za prehode med študijskimi programi vpisana neposredno v 2. letnik. Med študenti 1. letnika je 
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kar 11 tujcev, kar je še enkrat več kot v preteklem letu. Povečanje števila tujih študentov lahko 

pripišemo tudi promociji, ki jo opravljamo na tujih trgih. 

 

V študijskem letu 2013/14 se nadaljuje upad števila študentov na prvostopenjskih programih, še 

posebej na izrednem študiju, kar je trend zadnjih devet let (od leta 2004). Vseh rednih študentov 

(vključno z vpisanimi v dodatno leto) je 2194, kar je za 147 manj kot lani  (2373) oz. 326 manj kot 

predlani (2520) ter 828 manj kot pred štirimi leti, ko je bilo vpisanih več kot 3000. Zmanjševanje 

generacij srednješolcev vpliva na zmanjšani vpis na prvostopenjskih programih tudi na naši fakulteti.  

 

Za promocijo programov dodiplomskega študija opravljamo posamezne predstavitve na srednjih 

šolah, tako smo v študijskem letu 2012/13 organizirali 22 predstavitev in se udeležili posveta 

svetovalnih delavk srednjih šol v mesecu decembru. Predstavitve so opravili pedagogi ob pomoči 

tutorjev študentov. Intenzivnejše akcije promocije programov se nadaljujejo tudi v študijskem letu 

2013/14. 

 

Na podiplomske študijske programe 2. stopnje, ki so na naši fakulteti enoletni študijski programi, 

se je v letošnjem letu vpisalo skupaj 663 študentov; od tega  v začetni letnik rednega in izrednega 

študija 311 študentov, v dodatno leto 325 študentov, podaljšanje statusa pa ima odobreno  27 

študentov. Ti podatki kažejo, da smo imeli v letu 2013/14 manjši vpis v programe 2. stopnje v 

primerjavi s študijskim letom 2012/13, ko se je v začetni letnik študija vpisalo 385 študentov; skupno 

število vseh vpisanih študentov pa je bilo lani 775.  

 

Tudi v letu 2013 pa ostaja problem slabšega zaključevanja študija študentov drugostopenjskih 

programov, saj se študentje med možnostmi: zaključiti študij pravočasno ali podaljšati status študenta 

raje odločijo za podaljšanje statusa, saj jim, v času recesije, status študenta prinaša več ugodnosti 

kakor diploma. 

 

Interdisciplinarni doktorski študij se je začel izvajati v študijskem letu 2009/10, ko smo razpisali 

veliko število vpisnih mest in tudi vpisali veliko študentov (vpisne pogoje so izpolnjevali tudi vsi 

kandidati, ki so zaključili le univerzitetni predbolonjski študij). V prvi letnik smo tako vpisali 146 

doktorskih študentov, le 56 pa jih je v študijskem letu 2010/11 uspelo napredovati v 2. letnik. Nižjo 

stopnjo napredovanja so skrbniki študijskih področij pripisali predvsem dejstvu, da študenti nimajo 

zadovoljive predizobrazbe za doktorski študij, in dejstvu, da gre za izredni študij.    

 

V študijskem letu 2011/12 se je v začetni letnik vpisalo 47 študentov, vendar jih je samo 20 (42,56 %) 

napredovalo v 2. letnik študija. V 2012/13 se je odstotek študentov, ki so napredovali v 2. letnik sicer 

povišal na 69,23 %, vendar pa je stopnja prehodnosti še vedno nizka. Izkazalo se je, da so obveznosti, 

ki so pogoj za napredovanje v drugi letnik, za študente, ki v večini primerov študirajo ob zaposlitvi, 

prezahtevne. Zato je bila v letu 2013 akreditirana sprememba predmetnika, ki je prijavo teme 

doktorske disertacije prestavila v 2. letnik, seminar Doktorski seminar II, ki je usklajen s temo 

disertacije in je namenjen neposrednemu delu mentorja s študentom pa v 1. letnik. Študentom bo tako 

omogočena bolj korektna priprava predloga dispozicije doktorske disertacije. Za uspešnejše delo smo 

za študente uvedli tudi posebno predavanje o pripravi dispozicije za doktorsko disertacijo. 

 

Poleg bolonjskih študentov študij še vedno zaključujejo študij tudi študenti »starih« dodiplomskih 

in podiplomskih programov (za pridobitev predbolonjske univerzitetne izobrazbe, magisterija 

znanosti ali za pridobitev doktorata znanosti). Zadnji vpis v začetni letnik »starega« dodiplomskega 

študija je bil v študijskem letu 2004/05, podiplomskega študija pa v 2008/2009. V skladu z veljavnimi 

pravili pa so lahko nadpovprečno uspešni študenti, ki so se vpisali v program za pridobitev magisterija 

znanosti, nadaljevali študij na doktorski stopnji (brez izdelave magistrskega dela). Z uvedbo 

bolonjskih programov na vseh stopnjah študija neposredni prehodi z 2. na 3. stopnjo študija niso več 

možni. V skladu z Zakonom o visokem šolstvu je rok za dokončanje študija na »starih« podiplomskih 

programih 30. 9. 2016.   

 

Trend večanja števila diplomantov se je v zadnjih treh letih ustavil, saj se je število diplomantov v 

primerjavi z letom 2011, ko je bilo drugo največje v celotnem času delovanja fakultete, zmanjšalo za 

38 % (letos je diplomantov 442, v letu 2011 jih je bilo 714). Na spremembo trenda vpliva 
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zmanjševanje števila študentov bolonjskih programov in dejstvo, da je večina študentov zadnje 

generacije starih programov študij zaključila v letu 2010 in 2011, ko so še imeli status študenta. 

Skladno s pričakovanji se je število diplomantov starih programov v primerjavi s prejšnjim letom 

zmanjšalo (letos 65, lani 125, predlani 238, pred tremi leti 437). Kljub temu, bomo študente še naprej 

spodbujali k dokončanju študija (motivacijski seminarji, obvestila, individualni pogovori …), pa 

pričakujemo, navkljub trendom, da se z leti prekinitve manjšajo tudi možnosti za dokončanje študijske 

poti, povečanje njihovega števila, saj je na starih programih možno diplomirati le še do konca 

študijskega leta 2015/16. V desetletnem obdobju, ko se je kazalo povečanje števila diplomantov, saj 

smo v povprečju imeli 622 diplomantov, se sedaj v letu 2013 kaže upad števila diplomantov saj je 

njihovo število 28 % pod povprečjem.  

 

V koledarskem letu 2013 je diplomiralo 442 študentov samostojnih programov na FDV, od tega 377 

študentov bolonjskih programov (kar kaže na 23 % upad števila diplomantov) in 9 študentov 

dvopredmetnih programov, ki smo jih na starih programih izvajali skupaj s FF. Zaradi izteka 

dvopredmetnih programov se tudi tu število diplomantov zmanjšuje (lani 12). 

 

V koledarskem letu 2013 je magisterij znanosti pridobilo 31 študentov, bolonjski magisterij pa 

141 študentov. V primerjavi z letom 2012 je prišlo do povečanja števila diplomantov na bolonjskih 

programih druge stopnje, še vedno pa je to število premajhno glede na število do sedaj vpisanih 

študentov v drugostopenjske programe. Bolonjski študij na 2. stopnji FDV je namreč organiziran tako, 

da bi lahko študenti zaključili študij v prvem letniku študija – brez vpisa v dodatno leto. V letu 2013 je 

uspešno zaključilo študij samo dvanajst študentov 2. stopnje, ki so se v prvi letnik magistrskega študija 

vpisali v študijskem letu 2012/13. Poleg navedenih diplomantov 2. stopnje, ki so se vpisali v 

magistrske programe FDV,  je v letu 2013 zaključilo študij tudi 59 študentov Skupnega magistrskega 

programa: Človekove pravice in demokratizacija (E.MA).  Diplomati tega programa so državljani 25 

različnih držav iz Evrope in ostalega sveta, ki so se v program vpisali  na EIUC (European Inter - 

University Centre for Human Rights and Democratisation), ki ima sedež v Benetkah v Italiji in so po  

uspešno zaključenem študiju dobili skupno diplomo osmih univerz: Univerze v Ljubljani, Univerze v 

Padovi, Ca Foscari univerze (Benetke), Univerze Deusto (Bilbao), Porurske univerze Bochum, 

Univerze v Hamburgu, Univerze Karla Franca (Gradec) in Katoliške univerze Leuven.  Ker skupno 

magistrsko diplomo podpisujejo rektorji vseh naštetih univerz, smo morali študente oz. diplomante 

tega programa  registrirati tudi  med diplomate 2. stopnje na  naši fakulteti. 

 

V enakem obdobju je doktoriralo 20 doktorskih študentov, ki so bili vpisani v predbolonjski 

program. Ker se star program izteka in so se lahko v študijskem letu 2009/10 v doktorski program 

lahko vpisali le študenti, ki so imeli odobren neposredni prehod na doktorski študij, je manjše število 

doktorandov pričakovano. V letu 2013 je doktoriralo prvih 7 študentov na programu 3. stopnje. 

 

Tudi v letu 2013 smo (že drugič) organizirali eno podelitev diplomskih listin za celotno generacijo 

študentov, ki je diplomirala od 1. 10 2012 do 30. 9. 2013 (v študijskem letu 2012/13). Tokrat smo 

podelili na eni podelitvi (na Gospodarskem razstavišču) diplome diplomantom dodiplomskega študija, 

na drugi podelitvi, ki je potekala v veliki dvorani, pa smo podelili diplome diplomantov magistrskih 

programov. Na podelitvi na Gospodarskem razstavišču je bil slavnostni govornik prof. dr. Jernej 

Pikalo, minister za šolstvo, na podelitvi v veliki dvorani FDV pa prof. dr. Slavko Splichal. Podelitve 

diplom dodiplomskih programov, ki je potekala v večernih urah na Gospodarskem razstavišču, se je 

udeležilo 271 diplomantov dodiplomskega študija, podiplomske pa 97 diplomantov magistrskega 

študija. Prireditev je obsegala tudi kulturni program in druženje po podelitvi.  

 

V študijskem letu 2013/14 smo imeli v prvem prijavnem roku omejitev vpisa na 5 programih rednega 

študija, ki so za 30 % in več presegali število razpisnih mest. To so univerzitetni programi 

Komunikologija – medijske in komunikacijske študije, Komunikologija  - tržno komuniciranje in 

odnosi z javnostmi, Mednarodni odnosi, Novinarstvo ter visokošolski strokovni program 

Družboslovna informatika. 

 

Na rednem študiju drugostopenjskih programov pa smo imeli omejitev vpisa na dveh programih, 

in sicer: Strateško tržno komuniciranje ter Sociologija – organizacija in upravljanje človeških virov. 

Programa Politologija – analiza politik in javna uprava zaradi majhnega števila prijavljenih kandidatov 
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za vpis na redni študij nismo izvajali, prav tako se niso izvajali vsi razpisani programi izrednega 

študija. Razpisanih je bilo 11 programov za izredno izvedbo, izvaja pa se samo izredni študij 

Sociologije – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja. Predavanja na tem programu se 

izvajajo v angleškem jeziku.    

 

Do konca leta smo obravnavali 1358 raznih študentskih prošenj (povezanih s pogojnim vpisom v višji 

letnik ali podaljšanjem statusa po dodatnem letu, spremembo načina študija, zamenjavo izbirnega 

predmeta, šestim opravljanjem izpita, izdelavo nove študentske izkaznice, izdajo soglasja za vzporedni 

študij, nadaljevanjem in dokončanjem študija, odjavo od izpita, popravljanjem ocene, znižanjem ali 

oprostitvijo plačila, ki izhaja iz cenika, pridobitvijo posebnega statusa, izdajo dvojnika diplomske 

listine, izdajo diplomske listine ali priloge k diplomi v angleškem jeziku …). 

 

V študijskem letu 2013/14 smo prejeli 48 vlog za priznavanje tujega izobraževanja za 

nadaljevanje študija (to so vloge za prepis na 1. stopnjo ter za študij na 2. in 3. stopnji študija). Vloge 

za priznavanje izobraževanja večinoma obdelujemo samostojno v Službi za podiplomski študij, v 

kolikor so znana vsa dejstva in okoliščine za odločanje; predstojnikom oz. skrbnikom programov pa 

jih posredujemo v primeru, ko morajo kandidatom določiti dodatne obveznosti oz. v primeru 

priznavanja do sedaj pridobljenih znanj. Vse več vlog prihaja iz držav, ki nimajo študija primerljivega 

z bolonjskim sistemom študija, tako da je oteženo pridobivanje informacij o sistemu šolanja, 

primerljivosti kreditnih točk itd. – posledično je reševanje posameznega vloge kar dolgotrajen proces 

(dodatne informacije je potrebno iskati preko spleta, preko ENIC NARIC centra Slovenije, direktno na 

izobraževalni instituciji itd.). 

 

Podaljšanje akreditacije programov  

 

V 2013 smo nadaljevali z odpravo pomanjkljivosti in izboljšanju postopkov zagotavljanja kakovosti 

na fakulteti. Akcijski načrt smo zasnovali v osmih točkah, ki ustrezajo osmim glavnim pripombam 

NAKVIS-a, ki so bile podane tudi v okviru postopkov akreditacije drugostopenjskih programov:  

1. kratkoročna in dolgoročna strategija sistema zagotavljanja kakovosti; 

2. učinkovito in usklajeno delovanje komisij; 

3. učinkovito delovanje sistema tutorjev (tudi na programih II. stopnje);  

4. zaposljivost diplomantov (spremljanje z anketo med člani kluba ALUMNI FDV); 

5. spremljanje kompetenc z delodajalci (analiza obstoječih anket z delodajalci, več povezovanja s 

kariernim centrom na FDV in UL ter Službo za kakovost UL); 

6. sistem preverjanja obremenitev diplomantov; 

7. strokovni razvoj in zadovoljstvo zaposlenih (komunikacija preko e-poštnega naslova, izdelava 

poročil o osebnih delovnih načrtih, anketa, izobraževanja v okviru programa Erasmus);  

8. posodabljanje študijskih programov na podlagi analiz razumemo kot zaključevanje kakovostnih 

zank, kar je zelo pomembno za implementacijo ugotovitev v pedagoški proces.  

 

Tako smo decembra 2013 v potrditev posredovali spremembe programov, ki so opravljene po 

opravljenih pogovorih s predstojniki in skrbniki programov ter obravnavani na pristojni komisiji. V 

spremembe smo vključili tako vsebinske kot tudi formalne in finančne vidike, saj se zavedamo 

problema morebitnega manjšega števila prijavljenih kandidatov, ki lahko pripelje do neizvedbe 

kakšnega programa, kot smo to že imeli v 2013. Januarja 2014 smo na UL posredovali vloge za 

podaljšanje akreditacije 18 drugostopenjskih programov, ki bo po opravljenih postopkih na UL 

vloge posredovala na NAKVIS. 

 

Komisije na dodiplomskem in podiplomskem študiju 

 

Organizirali smo osem sej Komisije za dodiplomski študij, in sicer 25. 1., 19. 2., 26. 3., 25. 4., 21. 5., 

18. 6., 20. 8. in 26. 9. 2013. Komisija je obravnavala pritožbe študentov, prošnje za dodelitev posebnih 

statusov, predmetnik prvostopenjskih programov (na osnovi predloga kateder) in njegovih sprememb, 

predlog razpisa vpisnih mest ter omejitve vpisa, predlog študijskega koledarja, prošnje za šesto 

opravljanje izpita… Senat je predloge komisije, z izjemo nekaterih prošenj v zvezi z vpisom v višji 

letnik, tudi podprl. 
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Komisija je na predlog Komisije za samoocenjevanje kakovosti obravnavala kazalnike kakovosti na 

FDV za namen monitoringa kakovosti na FDV in Poročila o kakovosti za leto 2012 ter komentarje 

posredovala KSK. Izrazila je pripravljenost na nadaljnje operativno sodelovanje. 

 

Komisija je bila ažurno seznanjena s podatki o vpisu po prvi, drugi in tretji prijavi za vpis v prvi letnik 

ter ostalimi podatki o vpisu (v višji letnik, dodatno leto, ukinitvi mest za vzporedni vpis in vpis 

diplomantov, ...). Podatki so ji bili predstavljeni tudi v obliki Kazalnikov pedagoškega procesa. 

Informirana je bila o načrtovanih aktivnostih, ki se vežejo na vpis študentov (Informativa, informativni 

dan ...), dogajanju v zvezi z akreditacijo študijskih programov. Opravila je razpravo o šestem 

opravljanju izpitov in na več sejah tudi poglobljeno o pogojih napredovanja v višji letnik ter kriterijih 

za reševanje pritožb v zvezi z vpisom.  

 

Do 30. 9. 2013 se je z magistrskimi študijskimi programi 2. stopnje ukvarjala Komisija za magistrski 

študij in VŽU. Komisija se je v preteklem letu sestala na osmih sejah, in sicer: 22. 1. 2013, 22. 2. 

2013, 29. 3. 2013,  19. 4. 2013, 23. 5. 2013, 21. 6. 2013, 23. 8. 2013 in 25. 9. 2013. Na teh sejah je 

Komisija za magistrski študij in vseživljenjsko učenje obravnavala in pripravljala gradivo za senat in 

sicer: 

- pripravila je predlog predmetnika ter vseh naknadnih sprememb predmetnikov za 2. stopnjo študija,   

- predlagala je razpisna mesta za vpis na programe 2. stopnje, 

- obravnavala je pritožbe študentov (in udeležencev VŽU) ter za senat pripravila predloge rešitev 

problema,   

- natančno je pregledovala prijave tem znanstvenih  magistrskih del in predlagala člane strokovnih 

komisij za oceno znanstvenih magistrskih del. 

 

Poleg priprave gradiva za odločanje na fakultetnem senatu, je Komisija za magistrski študij in VŽU 

zelo veliko časa namenila pregledovanju in sprejemanju tem bolonjskih magistrskih del ter potrjevanju 

poročil strokovnih komisij za oceno in zagovor znanstvenih magistrskih del. Zaradi številnih 

pomanjkljivosti, ki jih je ugotovila pri pregledovanju tem magistrskih del, je v letu  2013 komisija 

pripravila in objavila »Napotke za prijavo teme in  za pisanje dispozicij in magistrskih del«. 

 

Komisija za magistrski študij in VŽU je na svoj sejah obravnavala tudi področje organizacije in 

kakovosti študija. Obravnavala je letno poročilo o kakovosti študija in aktivno sodelovala s Komisijo 

za kakovost v času, ko je ta pripravljala predlog operacionalizacije matrike kakovosti.   

 

Ker so v času delovanja Komisije za magistrski študij in VŽU potekali tudi postopki za podaljšanje 

akreditacije programov 2. stopnje, je Komisija na svojih sejah razpravljala tudi o teh aktivnostih.   

 

Zaradi navezanosti obeh komisij  na študijsko problematiko in obravnavo podobnih vsebin ter 

postopkov, sta se z začetkom študijskega leta 2013/14 obe komisiji združili v Komisijo za študijske 

zadeve. Nova komisija je prevzela vse naloge prej obstoječih in združila njihovo obravnavo ter tako 

prispevala k poenotenju študentskih in študijskih zadev prve in druge stopnje. Organizirali smo štiri 

seje Komisije za študijske zadeve , in sicer: 24. 10., 19. 11. in 17. 12 ter dopisno sejo 19. 12. 2013. 

 

Komisija za doktorski študij se je v preteklem letu sestala na enajstih sejah, in sicer: 29. 1. 2013, 19. 

2. 2013, 2. 4. 2013,  23. 4. 2013, 21. 5. 2013, 17. 6. 2013, 21. 8. 2013, 30. 9. 2013, 21. 10. 2013, 2. 12. 

2013 in 17. 12. 2013. Na teh sejah je komisija obravnavala in pripravljala gradivo za senat, in  sicer: 

- pregledovala prijave dispozicije tem doktorski disertacij  in predlagala člane strokovnih komisij za 

oceno ustreznosti tem doktorskih disertacij,  

- predlagala je razpisna mesta za vpis na programe 3. stopnje, 

- obravnavala je pritožbe študentov ter za senat pripravila predloge rešitev,  

- posredovala senatu pobude (npr. za skrajševanje postopkov, spremembe pravilnika o doktorskem 

študiju).  

 

Poleg priprave gradiva za odločanje na fakultetnem senatu, je Komisija za doktorski študij veliko časa 

namenila obravnavi izvedbe študija in razpravam o izboljšanju kakovosti doktorskega študija. 

Organizirala je sestanke s skrbniki in mentorji na katerih jih je med drugim opozorila na 
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pomanjkljivosti s katerimi se srečuje pri ocenjevanju dispozicij ter jih seznanila z dopolnjenimi pravili 

za izvedbo doktorskih seminarjev.  

 

Ker je doktorski program interdisciplinaren in v njem sodelujejo še štiri fakultete in dve akademiji 

komisija za doktorski študij sodeluje tudi v programskem svetu. V letu 2013 je bila tako uspešno 

akreditirana sprememba predmetnika, programu se je pridružila tudi Akademija za gledališče, radio, 

film in televizijo, pristojnemu ministru je bil posredovan apel glede (so)financiranja doktorskega 

študija. 

 

Skrb za študente s posebnimi potrebami  

 

Fakulteta zagotavlja enakopravnost vseh študentov ne glede na morebitne posebne potrebe. Študentom 

je omogočeno, da v času študija pridobijo in uveljavljajo pravice iz naslova statusa študenta s 

posebnimi potrebami. Gre za študente, ki imajo zaradi zdravstvenega stanja različne potrebe in 

potrebujejo tudi različne prilagoditve. Fakulteta je arhitektonsko prilagojena, s čimer je omogočeno 

nemoteno gibanje in dostopanje do predavalnic, toaletnih in drugih prostorov. Prilagoditve pri izvedbi 

predmeta in opravljanju študijskih obveznosti so mogoče na osnovi zahtevka prilagoditev za študente s 

posebnimi potrebami in odločbe Komisije za študijske zadeve, ki študentom potrdi posebni status, 

učitelji in ostali izvajalci pa so o statusu vsakega študenta obveščeni in dolžni upoštevati njegov status 

ter nuditi ustrezne prilagoditve. Glede na potrebno prilagoditev se študentu omogoči spremljanje vseh 

oblik dela in opravljanje obveznosti pri predmetu na zanj sprejemljiv način (npr. slepim in 

slabovidnim študentom se omogoči ustno opravljanje vseh študijskih obveznosti in podaljšan čas 

opravljanja izpita). Ker študenti s posebnimi potrebami težje sledijo zahtevam študijskega programa in 

težje izpolnijo pogoje za napredovanje v višji letnik, se njihov status upošteva (v okviru določil 

pravilnikov o študiju na posamezni stopnji študija). Opažamo, da je v letu 2013 bilo vse več študentov, 

ki so zaprosili za posebni status zaradi dolgotrajnih bolezni. 

Pomoč študentom s posebnimi potrebami nudijo tudi študenti tutorji. Pomagajo jim pri čim hitrejšem 

prilagajanju, vzpostavljanju stikov z ostalimi študenti in pedagogi, pri pridobivanju zapiskov in 

učenju. 

 

Disciplinska komisija I. stopnje na FDV, ki ima 3 člane (predsednica in še 2 člana študenta) je v 

študijskem letu 2012/13 izpeljala 3 seje, na katerih je bilo obravnavano 9 študentov oz. primerov 

kršitev Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov UL. Za preteklo študijsko leto je bilo 

značilno, da je večina predlogov za obravnavo disciplinske odgovornosti prvič temeljila na podlagi 

izpisov iz spletne aplikacije Turnitin, ki so natančno pokazali v katerih delih besedil je šlo za 

prepisovanje in kolikšen je ta odstotek oziroma v katerih delih besedil je šlo za preveliko ujemanje 

brez ustreznega citiranja in navajanja virov.  

 

V 7 primerih je šlo za plagiatorstvo oz. za kršitve s področja zaščite avtorskih pravic in intelektualne 

lastnine, v 2 primerih pa za prevaro pri preverjanju znanja oz. prepisovanje pri izpitu oz. kolokviju. Pri 

5 primerih je šlo za kršitve pri oddaji krajših pisnih izdelkov oz. esejev pri posameznem predmetu, 

kjer so bili študenti obdolženi, da v svojih delih oz. besedilih niso citirali drugih avtorjev oz. ustrezno 

navajali virov ali pa so bili citati nepravilno označeni oz. pomanjkljivi z namenom, da bi tuje avtorsko 

delo prikrili oz. da bi besedilo prikazali kot svoje lastno delo. Člani disciplinske komisije so v vseh teh 

primerih kot sankcijo izrekli opomin. 

 

Disciplinska komisija je obravnavala še 2 primera, ko je šlo za prepis daljših seminarskih nalog, ki sta 

ju kršitelja delno ali v celoti prepisala od drugega avtorja, ne da bi se pri tem v besedilu sklicevala nanj 

oz. ga ustrezno citirala in/ali navedla v seznamu uporabljene literature. V teh primerih disciplinska 

komisija ni našla nobenih olajševalnih okoliščin, zato ju je ocenila kot hujšo kršitev Pravilnika o 

disciplinski odgovornosti in izrekla 2 ukora.  

 

V 2 primerih pa je šlo za odkrito prevaro pri preverjanju znanja oz. prepisovanje pri izpitu oz. 

kolokviju. V teh dveh primerih je disciplinska komisija kot sankcijo izrekla 1 ukor in 1 opomin, (saj je 

disciplinska komisija v enem primeru ugotovila, da so olajševalne okoliščine takšne, da bo zadostoval 

opomin).  
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Tretja sankcija, ki jo ima disciplinska komisija na voljo, je začasna izključitev z UL za obdobje od 2 

do 5 let v zadnjem mandatnem obdobju ni bila izrečena v nobenem primeru.  

Skupno je bilo v študijskem letu 2012/13 v 9 primerih izrečnih 9 disciplinskih ukrepov, od tega 3 

ukori in 6 opominov. 

 

Komisija za Prešernove nagrade FDV, ki ji je predsedovala izr. prof. dr. Cirila Toplak, je v branje 

prejela in ocenila 33 predlaganih diplomskih del po bolonjskem in starem programu in bolonjskih 

magisterijev, ki so bila zagovorjena v času od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. 

 

Člani Komisije so ob upoštevanju sprejetih kriterijev opravili prvi krog branja in izločili 15 del za 

drugi krog. V drugem krogu so vsi člani Komisije prebrali vsa izdvojena dela in še dodatno 

zagovorjena in na seji Komisije 25. 9. 2013 po daljši razpravi o delih za univerzitetno nagrado 

predlagali tri najboljša dela, ki so bila posredovana na Univerzo. 

 

Univerzitetno Prešernovo nagrado je prejela magistrica kulturologije Neža Lipanje z delom Moč 

diskurza/diskurz moči: psihoanaliza Balkana kot postkolonije, fakultetno Prešernovo nagrado pa sta 

prejela diplomant 1. stopnje Aleš Senožetnik in diplomantka 2. stopnje Nika Kramžar.  

 

 

 Povzetek v obliki preglednice 

 

Tabela: 3.1.1 Izobraževalna dejavnost 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 

področju (npr. tri) 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Večja odzivnost na ankete. Dobimo več podatkov o izvedbi študijskega 

procesa ter ustrezne ocene tako o izvedbi 

predmetov, ocenah predavateljev ter tudi 

splošnem zadovoljstvu s študijem na programu oz. 

fakulteti. 

Združitev komisije za dodiplomski in komisije za 

magistrski študij v enotno komisijo za študijske 

zadeve. 

Poenotenje postopkov in obravnav študijske 

tematike na obeh stopnjah. 

Zmanjševanje števila razpisnih mest za vpis v prvi 

letnik prvostopenjskih programov. 

S tem zmanjšujejo skupine za izvedbo 

pedagoškega procesa, kar posledično vpliva na 

kakovosti in približevanje standardom, ki veljajo 

na dobrih oz. odličnih fakultetah in univerzah in 

uresničevanje ciljev strategije UL.  

Celostna podpora tutorskemu sistemu na drugi 

stopnji. 

Zaradi specifičnosti študentov druge stopnje, ki so 

večinoma diplomanti FDV, se večji poudarek pri 

tutorskem sistemu daje vsebinskim vprašanjem, 

kar pomeni, da je tutorski sistem obravnavan kot 

fakultetna dejavnost in orientacija, ne le 

premisleke manjše skupine tutorjev. 

Spremembe programov 3. stopnje: prijava teme 

doktorske disertacije prestavljena v 2. letnik;  

seminar mentorja - Doktorski seminar II - pa v 1. 

Letnik. 

Delo z mentorjem je nujni predpogoj za ustrezno 

pripravo dispozicije doktorske disertacije. S 

spremembo predmetnika je možen neposredni 

vpis v 2. letnik doktorskega študija. 

Izvedba seminarja za pripravo dispozicije 

doktorske disertacije. 

Ugotavljamo, da so dispozicije doktorskih 

disertacij kvalitetnejše kot v preteklosti. 

Možnost e-prijave za vpis na 3. stopnjo za tuje 

študente. 

Podatki iz prijavnega obrazca  se  direktno 

prenesejo v baze podatkov vpisnih študentov, kar 

zmanjšuje možnost napak v podatkih.  

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave 

in izzivi na področju (npr. tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Naraščanje števila študentskih prošenj, zamudnost 

obdelave in stroški. 

Nadgradnja informacijskega sistema z 

elektronskimi prošnjami bi omogočila 

racionalizacijo dela strokovnih služb in olajšala 
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obdelavo podatkov.  

Dolgotrajen postopek izračunavanja pedagoških 

obremenitev. 

Nadgradnja informacijskega sistema bi omogočila 

hitrejše zbiranje, obdelavo in posredovanje 

podatkov ter posodabljanje ostalih fakultetnih baz 

podatkov (kadrovskih, računovodskih,….), kar bi 

omogočilo usklajeno delovanje strokovnih služb. 

Premajhna vključenost oblik e-učenja v pedagoški 

proces. 

Ustanovitev delovne skupine za učenje na daljavo, 

ki jo sestavljajo pedagogi z izkušnjami na tem 

področju in strokovne službe.  

Vpisni list je ponujen le v slovenskem jeziku. Nadgradnja informacijskega sistema  bi 

omogočila racionalizacijo dela strokovnih služb in 

olajšala obdelavo podatkov.  

Pravilnik, navodila in obrazci  za tretjo stopnjo 

študija so samo v slovenskem jeziku. 

S prevodom navodil, obrazcev in izvlečkov 

pravilnika v angleški jezik bodo podatki dostopni 

tudi tujim študentom, s tem pa bo dosežena  

racionalizacija dela strokovne službe.  Ukrep se 

aplicira na vse stopnje študija. 

 

3.1.1 Prejšnji dodiplomski in podiplomski študij 

 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 

področju (npr. tri) 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Individualni pogovori o nadaljevanju študija in 

načrtovanju študijske poti s poudarkom na 

dokončanju vpisanega programa. 

Pomoč vpisanim študentom, da zaključijo 

program, ki so ga vpisali, do zakonskega roka. 

3.1.2 Internacionalizacija v izobraževalni dejavnosti 

 

 Realizacija načrtovanih ciljev in kazalnikov  

 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Skrb za mednarodno 

izobraževalno dejavnost 

Posodobitev spletnega referata 

za tuje študente in vzpostavitev 

spletnega vpisovanja tujih 

študentov. 

Delno realizirano v letu 2013. 

Sodelovanje in nadaljnji razvoj 

stikov s partnerskimi 

institucijami v tujini – 

bilateralne pogodbe o 

sodelovanju (predvidoma 160). 

Realizirano v letu 2013. in 

preneseno v leto 2014. 

Izvedba razpisov za mobilnost; 

izvedba šestih »monitoring« 

obiskov in aktivna udeležba na 

dveh srečanjih Erasmusovih 

koordinatorjev. 

Delno realizirano v letu 2013. in 

preneseno v leto 2014. 

Sodelovanje pri organizaciji in 

izvedbi IP-projekta (glavni 

koordinator Univerza v 

Rotterdamu). 

Realizirano v letu 2013. 

Priprava brošure za tuje 

študente, urejanje spletne strani 

mednarodnega sodelovanja (v 

slovenskem in angleškem 

jeziku), organizacija dveh 

Realizirano v letu 2013. in 

preneseno v leto 2014. 
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orientacijskih dni za gostujoče 

študente. 

Organizacija informativnega 

dne za študij v tujini 

(predstavitev študija v tujini, 

srečanje domačih in gostujočih 

študentov, srečanje s študenti, ki 

so že bili na izmenjavi, 

predstavitev štipendijskih 

programov). 

Realizirano v letu 2013. in 

preneseno v leto 2014. 

Sodelovanje s tutorji in 

Kariernim centrom UL, 

predstavitev mednarodnega 

sodelovanja na Študentski areni 

ter na sejmih doma in v tujini v 

organizaciji UL. 

Realizirano v letu 2013. in 

vključeno v program dela 2014. 

 

 Pregled realizacije predlogov ukrepov iz poročila o kakovosti 2012 

 

Ukrep/predlog ukrepa iz poročila 

o kakovosti 2012 

Status ukrepa oz. predloga: Obrazložitev 

Spodbuda pedagogom za 

izvedbo predmetov v angleškem 

jeziku in s tem tudi večja 

prepoznavnost pedagogov v 

tujini. 

Delno realizirano v letu 2013 in 

vključeno v program dela za 

2014.  

Objava informacij na spletni 

strani, v brošuri za tuje 

študente, dane informacije 

partnerskim institucijam in 

predstavitve v tujini. 

Uvedba IT-podpore – večja, 

pedagoškemu procesu 

prilagojena uporabnost spletnega 

referata. 

Delno realizirano v letu 2013 in 

vključeno v program dela za 

2014. 

Del IT podpore je bil uveden 

na UL, predvsem za Erasmus 

študente. 

Spodbuda pedagogom za 

sodelovanje pri pripravi in 

izvedbi skupnih programov, ki bi 

pripomogli k prepoznavnosti 

fakultete v tujini in posledično 

spodbudili interes tujih 

študentov za redni študij na 

FDV. 

Delno realizirano v letu 2013 in 

vključeno v program dela za 

2014. 

V pripravi so študijski 

programi za skupno izvedbo 

(Makedonija, Bosna) 

 

 Vsebinsko poročilo o dejavnosti z vrednotenjem in evalvacijo kazalnikov  

 

Fakulteta v skladu s strateškimi cilji krepi mednarodno sodelovanje, dosega zastavljene cilje ter stremi 

k zagotavljanju kakovosti študija z izvedbo predmetov v angleščini, konzultacijami z uglednimi 

domačimi in tujimi profesorji in raziskovalci, gostovanjem profesorjev v okviru programa Erasmus, 

Basileus in meddržavnih pogodb kot tudi na podlagi pogodbenega sodelovanja z univerzami in 

inštituti v tujini. Pomemben premik pri internacionalizaciji pa skušamo doseči s prisotnostjo na tujih 

izobraževalnih trgih, s pripravo, organizacijo in izvedbo skupnih programov ter ponudbo naših 

programov v tujini. 

 

Ob pričetku vsakega semestra organiziramo orientacijski dan za gostujoče študente, na katerem jim 

predstavimo način študija in dela na fakulteti, univerzi in v študentski organizaciji, ter jim med drugim 

posredujemo kontakt za nujne primere. Gostujočim študentom zagotavljamo študij pod enakimi pogoji 

kot domačim študentom, ob doslednem upoštevanju nediskriminatorne politike v procesu študija. 

Nudili smo jim pomoč pri nastanitvah, pridobivanju dovoljenj za začasno bivanje v RS, sodelovanju v 

športnih, kulturnih in družabnih aktivnostih, pri čemer je nujno omeniti sodelovanje tutorjev 

študentov. Žal pa ugotavljamo, da je nabor predmetov, ki jih izvajamo v angleškem jeziku, še vedno 
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skromnejši, kot bi želeli. Ugotavljamo tudi, da nekateri nosilci predmetov izražajo nepripravljenost 

vpisa večjega števila tujih študentov na njihov predmet, kar predstavlja problem ob že tako omejenem 

naboru. 

 

Na podlagi sporazuma med FDV, Ekonomsko fakulteto in Fakulteto za upravo ter dogovora med 

FDV, Filozofsko fakulteto in Fakulteto za socialno delo sicer na FDV gostujoči študenti lahko izbirajo 

predmete, ki jih izvajajo v angleščini tudi na omenjenih fakultetah, vendar v večini primerov le na prvi 

stopnji in po zaključenem vpisnem postopku pri njih, praktično v vseh primerih pa v omejenem 

obsegu. Posledično na FDV gostujejo tudi tuji študenti omenjenih fakultet. 

 

Študentom FDV, ki so del študijskih obveznosti opravili v okviru študentskih izmenjav v tujini, smo 

nudili pomoč pri vzpostavljanju stikov na gostujoči instituciji, pri čemer so pomembni osebni stiki s 

kolegi na partnerskih institucijah, vzpostavljeni v okviru monitoring obiskov; posredovali smo v 

primeru posebnih potreb, usklajevali študijski program in postopek priznavanja v tujini opravljenih 

obveznosti s predstavniki kateder ter poskrbeli za prevode izpisov ocen, ki so jih posredovale 

gostujoče institucije. 

 

Sodelovali smo pri organizaciji in izvedbi poletne šole v sodelovanju z Univerzo Rotterdam in 

Univerzo v Reykjaviku.  

 

Predlagali smo, da se v okviru programa vseživljenjskega učenja na FDV organizirajo intenzivni 

jezikovni tečaji za študente FDV, ki odhajajo na študij v države, kjer učni proces poteka v 

nacionalnem jeziku, s čimer bi pripomogli k boljšemu sodelovanju pri predavanjih in posledično k 

boljšemu učnemu uspehu posameznega študenta. 

 

Učnemu in administrativnemu osebju omogočamo gostovanja oz. usposabljanja v tujini, vendar žal te 

možnosti ne izkoriščajo v obsegu, kot bi želeli in pričakovali. Res pa je, da je za tovrstno mobilnost 

namenjena relativno majhna finančna podpora. 

 

Na FDV vsako leto prek različnih programskih shem gostuje vedno več učnega osebja iz tujine. Na 

podlagi opravljene evalvacije  ugotavljamo, da so bili gostujoči pedagogi so izjemno zadovoljni s 

podporo, ki jim jo v času pred, med in po obisku namenjamo v Službi za mednarodno sodelovanje. 

 

V letu 2013 smo načrtovali posodobitev spletnega referata za tuje študente, predvsem pa smo želeli 

vzpostaviti spletni vpis tujih študentov, kar je bilo delno organizirano prek UL, vendar le za program 

Erasmus, za ostale programe mobilnosti nimamo zagotovljene zadostne  informacijske podpore. 

 

V letu 2013 smo nadaljevali s promocijo podiplomskega študija v tujini. Na izobraževalnem sejmu v 

Prištini in Hong Kongu  smo predstavili podiplomske programe, ki so bili predvideni za izvedbo v 

angleščini v študijskem letu 2013/14.  

 

Potekali so intenzivni pogovori za organizacijo skupnega doktorskega programa z Univerzo Lund in 

Stirling. Z  Univerzo Sarajevo, Fakulteto za politične vede, pa načrtujemo skupni študijski program, 

ravno tako tudi z SEE Univerzo v Tetovu. 

 

V letu 2013 smo se javili na razpis MIZKŠ, s katerim bo omogočeno (so) financiranje gostujočih 

profesorjev na FDV. Rezultati razpisa bodo znani januarja 2014. 

 

 Povzetek v obliki preglednice  

 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 

področju (npr. tri) 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Organizacija informativnega dne za študij v tujini 

(predstavitev študija v tujini, srečanje domačih in 

gostujočih študentov, srečanje s študenti, ki so že 

bili na izmenjavi, predstavitev štipendijskih 

programov).      

Večja mobilnost študentov, ki na ta način 

pridobivajo študijske in delovne izkušnje v tujini 

ter s tem prednost na trgu dela, zgradijo si 

pomembno družbeno omrežje ne le v državi, kjer 

gostujejo, temveč tudi v državah, iz katerih 
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gostujejo študentje na izbrani instituciji v tujini. 

Sodelovanje s tutorji in Kariernim centrom UL, 

predstavitev mednarodnega sodelovanja na 

Študentski areni ter na sejmih doma in v tujini v 

organizaciji UL. 

Prepoznavnost na domačem in mednarodnem 

izobraževalnem trgu. 

Sodelovanje in nadaljnji razvoj stikov s 

partnerskimi institucijami v tujini. 

S sodelovanjem univerz v tujini delimo uspešne 

prakse in informacije s študijskega področja, 

interesih študentov ter izmenjavi učnega in 

strokovnega osebja ter krepimo omrežje za 

pripravo skupnih študijskih programov. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave 

in izzivi na področju (npr. tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Še vedno premalo interesa pedagogov za izvedbo 

predmetov v angleščini. 

Ozaveščanje o pomembnosti vpletenosti v 

mednarodni prostor, tudi prek 

»internacionalizacije doma«. 

Spreminjanje pogojev za vpis na predmet za 

študente na izmenjavi in določanje premajhnih 

kvot ter s tem preveliko število študentov na enih 

predmetih in daleč premajhno na drugih. 

Spoštovanje pravil in pogojev, določenih v učnem 

načrtu. 

Kadrovska podhranjenost. Upoštevajoč statistične podatke o izmenjavah 

študentov, številu mednarodnih pogodb in 

uspešno  promocijo mednarodne dejavnosti doma 

in v tujini bi bila nujno potrebna kadrovska 

okrepitev službe z najmanj enim zaposlenim. 

 

3.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost 

 

Iz Strategije UL: 

 povečanje števila in vrednosti domačih in mednarodnih projektov ter števila objav in citiranosti 

za četrtino , 

 dajanje prednosti raziskovalni dejavnosti, ki bo vpeta v mednarodni prostor, 

 

Dolgoročni cilji FDV na raziskovalnem  področju (Strategija razvoja FDV 2008-2013):  

• povečati delež objav v uglednih tujih revijah in pri uglednih tujih založbah ter povečati 

citiranosti znanstvenih del; 

• povečati delež mednarodnih projektov v sklopu 7. okvirnega programa EU, v katerih smo 

partnerji, kot tudi tistih, v katerih smo koordinatorji, in povečati udeležbo v okviru drugih 

programov EU; 

• povečati delež bilateralnega in multilateralnega sodelovanja na področju raziskovalnih 

projektov v Sloveniji ter v tujini;  

• razviti oblike za hiter in učinkovit prenos znanja ter rezultatov iz raziskav do uporabnikov v 

širšem družbenem okolju. 

 

 Realizacija načrtovanih ciljev in kazalnikov  

 

a) OPERATIVNE NALOGE INŠTITUTA ZA DRUŽBENE VEDE (IDV) 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Izvajanje nacionalnih 

raziskovalnih programov 

Aktivnosti v 12 programskih 

skupinah (PS), kjer smo nosilci, 

in v 1 raziskovalnem programu, 

prijavljenem prek druge RO. 

Realizirano. 

5 programskim skupinam (Iglič, 

Malešič, Malnar, Mandič, 

Velikonja) se je 31. 12. 2013 

izteklo financiranje, zato smo 

kandidirali na Javnem pozivu 

ARRS v juniju 2013. 

Financiranje je bilo podaljšano 
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vsem. 

Nabava računalniške opreme po 

centrih. 

Delno realizirano. Po 

razveljavitvi Javnega razpisa o 

sofinanciranju nakupov RO – 

Paket 15 v letu 2012, je nabava 

potekala zgolj v okviru 

finančnih možnosti 

posameznega programa/centra. 

Izvajanje infrastrukt. programa Opravljanje tekočih nalog 

infrastrukturnega programa – do 

leta 2013 

+ dodatne pogodbe za 

ESS/SHARE/CESDA. 

Realizirano. 

Prijavljanje in izvajanje 

temeljnih, aplikativnih in 

podoktorskih projektov (TAP) 

Poročanje o rezultatih 17 

temeljnih, 3 aplikativnih in 3 

podoktorskih projektov.  

Realizirano.  

Vsa poročila so bila oddana z 

digitalnim podpisom preko 

ePortala ARRS do 15. 3. 2013. 

Priprava dokumentacije in 

priprave na e-oddajo prijav 

projektov za 1. fazo. 

Realizirano. 

V septembru poslali na ARRS 

18 vlog (FDV nosilec) in 18 

vlog (FDV sodelujoča 

organizacija) za prijavo na TAP 

projekte. 2 vlogi posredovani 

pisno, ostale preko e-Portala. 

Rezultati še niso objavljeni. 

Prijava na aktualne razpise 

ARRS in drugih ministrstev 

Obveščanje raziskovalcev o 

odprtih in aktualnih razpisih. 

Realizirano. 

Prijava CRP-ov: 

Konkurenčnost Slovenije 2007–

2010 

Izdelava 2 vmesnih in 2 

zaključnih raziskovalnih poročil 

za CRP Konkurenčnost 

Slovenije;  

sodelovanje na novem razpisu 

Realizirana oddaja poročil. 

Novega razpisa za projekte 

CRP ni bilo, oddali pa smo 

idejne zasnove za CRP: 

Zagotovimo si hrano za jutri. 

Ohranjanje ravni 

interdisciplinarnega in 

razvojnega dela, v katerega 

bodo vključene druge članice 

UL 

Izvajanje interdisciplinarnih 

raziskovalnih in razvojnih 

projektov, v katerih sodelujejo 

raziskovalci IDV (nosilci z 

drugih fakultet in institucij);  

izvajanje projektov, katerih 

nosilci so raziskovalci IDV 

(vključeni raziskovalci z drugih 

fakultet in institucij). 

Realizirano. 

Povečanje števila prijav za 

kandidate za mentorje mladim 

raziskovalcem (razpis ARRS) 

Na razpisu za pridobitev mladih 

raziskovalcev za leto 2013 je bil 

odobren 1 mentor (8 vlog). 

Realizirano. 

Pogodba z mladim 

raziskovalcem sklenjena 1. 10. 

2012. 

Promoviranje programa »mladi 

raziskovalec« po raziskovalnih 

centrih in spodbujanje k oddaji 

kakovostnih prijav.  

Realizirano. 

Prijava  na razpisu MIZŠ  – 

Raziskovalci na začetku kariere 

Spodbujanje k prijavi MR, ki so 

zaključili status MR in 

doktorirali v času 1.10.2012-

31.12.2013 (6 vlog). 

Neuspešno, pet vlog zavrnjenih, 

ena sprejeta, a izbrani kandidat 

ni izpolnil pogojev v roku. 

Evidenca raziskovalnih ur – 

register raziskovalcev; 

raziskovalne zmogljivosti 

Vnašanje evidenc raziskovalnih 

ur, ki je bilo z ARRS preneseno 

na RO: 

-delež zaposlitve za RD in PE, 

Realizirano. 

Oddani obrazci PRU (poročilo 

o raziskovalnih urah za leto 

2012) in obrazci NRU (načrt 
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-število ur na projektih ARRS. raziskovalnih ur na 2013). 

Dodatna obremenitev, ki 

zahteva povečan obseg dela v 

pisarni IDV. 

 

b) RAZVOJNE NALOGE INŠTITUTA ZA DRUŽBENE VEDE (IDV) 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Ohranjanje trenda rasti števila 

mednarodnih objav in 

citiranosti znanstvenih del 

Redno oddajanje člankov v 

mednarodne znanstvene in 

strokovne revije ter posledično 

doseganje večje odmevnosti 

naših raziskovalnih dosežkov v 

mednarodni znanstveni in 

strokovni javnosti. 

Realizirano. 

Število objav je naraslo. 

Priporočila raziskovalcem za 

predstavljanje raziskovalnih 

rezultatov v obliki pisnih 

navodil. 

Realizirano.  

 

Intenziviranje povezav med 

strokovnimi službami (še 

posebej pisarne IDV in 

administrativnega osebja) 

Iskanje sinergij in intenzivno 

povezovanje strokovnih služb, ki 

podpirajo 

znanstvenoraziskovalni proces. 

Realizirano – poteka konstantno. 

Sodelovanje pri prehodu na 

zajem podatkov iz sistema 

Skupne baze. 

Sodelovanje s kadrovsko službo 

in RC poteka celo leto. 

Vnos podatkov še vedno poteka 

v Excelov dokument. Težnja k 

nadgradnji, vendar omejitve 

zaradi finančnih sredstev. 

Prehod na elektronsko 

oddajanje in podpisovanje 

prijav v okviru ARRS 

Pridobivanje digitalnih 

certifikatov za nove nosilce 

projektov. 

Realizirano. 

Za potrebe novega TAP razpisa 

pridobili 5 novih digitalnih 

potrdil. 

Svetovanje oz. usposabljanje 

potencialnih prijaviteljev za 

uporabo portala (e-aplikacije). 

Realizirano. 

Vpetost raziskovalcev v 

pedagoški proces 

Skrb za sodelovanje 

raziskovalcev v pedagoškem 

procesu in pedagogov pri 

znanstvenoraziskovalnem delu. 

Delno realizirano. 

 

 

c) NALOGE, KI JIH IZVAJAMO KOT TRŽNO DEJAVNOST ALI DEJAVNOST ZUNAJ OŽJEGA 

STROKOVNEGA PODROČJA INŠTITUTA ZA DRUŽBENE VEDE (IDV) 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Seznanitev MR s 

podjetniškimi priložnostmi. 

Obveščanje MR v zvezi z 

možnostjo opravljanja obveznega 

programa strokovnega 

izpopolnjevanja podjetništva za 

mlade raziskovalcev.  

Realizirano 

Uveljavljanje raziskovalne 

dejavnosti v okviru 

prizadevanj Ko(s)RIS 

Sodelovanje pri aktivnostih, ki 

jih vodstvo KO(s)RISA izvaja za 

izboljšanje razmer, v katerih 

delujejo javni raziskovalni 

zavodi in raziskovalni inštituti po 

posameznih fakultetah 

slovenskih univerz. 

Realizirano. 

Uveljavljanje raziskovalne Sodelovanje pri aktivnostih, ki Vključeno v program dela za 
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dejavnosti v okviru 

prizadevanj KRRD UL 

jih vodstvo UL izvaja v stikih z 

ARRS in MIZŠ. 

Posredovanje pobud za ureditev 

statusa raziskovalcev na UL 

(komentar v vsebinskem 

poročilu). 

leto 2014. 

Povečanje priliva finančnih 

sredstev iz tržnih 

raziskovalnih projektov 

Ohranjanje stikov s 

potencialnimi naročniki tržnih 

raziskav; predstavitev izsledkov 

raziskovalnega dela strokovni in 

laični javnosti. 

Realizirano. 

Povečanje skrbi za popularizacijo 

družboslovnega raziskovanja in 

poudarjanje učinkovitosti 

praktičnih rešitev, ki jih lahko 

družboslovne raziskave ponudijo 

pri iskanju odgovorov na 

zapletena vprašanja izhoda iz 

krize in spodbujanja ponovnega 

razvoja (družbene inovacije). 

Realizirano. 

Raziskovalci in pedagogi se 

tudi redno in intenzivno 

vključujejo v medijske zapise o 

aktualnih problemih. 

 

 Pregled realizacije predlogov ukrepov iz poročila o kakovosti 2012 

 

Ukrep/predlog ukrepa iz 

poročila o kakovosti 2012 

Status ukrepa oz. predloga: Obrazložitev 

Izdelan protokol za prijavo in 

izvajanje mednarodnih 

projektov 

Realizirano v letu 2013. Izboljšave v postopku 

prijavljanja, izvajanja in 

vodenja mednarodnih projektov 

(jasne pristojnosti in delitev dela 

med strokovnimi službami in 

skrbniki. 

Ažurno spremljanje finančnega 

stanja po raziskovalnih centrih 

in projektih/programih 

Realizirano v letu 2013. Ukrep se nadaljuje v leto 2014 z 

vidika dodatnih izboljšav  

upoštevajoč spremembe in 

dodatne zahteve pri vodenju in 

poročanju domačih in tujih 

financerjev ter spremenjenih 

okoliščin v poslovanju fakultete. 

Sprejetje Pravilnika o delovanju 

Komisije za etiko v 

raziskovanju Fakultete za 

družbene vede 

Realizirano v letu 2013. Etični kodeks bo prispeval h 

kakovostnejšemu izvajanju 

raziskovalnega dela. 

 

 Vsebinsko poročilo o dejavnosti z vrednotenjem in evalvacijo kazalnikov  

 

a) Na področju nacionalnih projektov 

 

Na področju financiranja raziskovalnih programov in projektov se je nestabilnost oz. neznanke iz 

tega naslova nadaljevala tudi v letu 2013. V tem letu smo sklepali Anekse h krovni pogodbi o 

financiranju raziskovalne dejavnosti za trimesečna obdobja. To je močno otežilo načrtovanje in 

upoštevanje strukturne porabe sredstev na projektih/programih. Začasna cena raziskovalne ure iz leta 

2012 se je spremenila v juniju 2013. Po določitvi cene ure za leto 2013 so bile pogodbene vrednosti z 

aneksom na novo določene in ponovno je bil izveden poračun za nazaj za projekte, ki so se do 

vključno junija že zaključili. Kljub težavam in zamikom posameznih izplačil, so bila v letu 2013 

izplačana vsa sredstva po krovni pogodbi.  
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Nejasnosti v zvezi s končnim pogodbenim zneskom za znanstveno raziskovalno delo, močno vplivajo 

na zmanjševanje standarda na raziskavah z vidika zniževanja materialnih stroškov (službene poti, 

intelektualne storitve, nabave pisarniškega materiala in raziskovalne opreme), saj nosilci 

programov/projektov do zadnjega nakazila ne vedo ali bo prišlo do spremenjene cene raziskovalne ure 

in bo izveden poračun za nazaj. Sproti smo preverjali finančno situacijo na nivoju projektov, 

raziskovalnih centrov in programskih skupin in posegali po seznamu možnih in skrajnih varčevalnih 

ukrepov. 

 

Na nekaj članicah UL, med njimi tudi na FDV, je po naročilu ARRS v letu 2013 potekalo revidiranje 

namenske porabe sredstev, ki jih je Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS nakazala za 

sofinanciranje izvajanja raziskovalne dejavnosti v letu 2011. Revizija s strani revizijske hiše ABC je 

bila napovedana za november 2012 in je aktivno potekala od januarja do avgusta 2013, ko smo prejeli 

zaključno poročilo o notranji reviziji. Ugotovljena je bila nenamenska poraba sredstev za pokrivanje 

stroškov delovanja fakultete, za katere fakulteta nima drugih namensko zagotovljenih virov ne preko 

financiranja pedagoške dejavnosti ne preko ustreznih namenskih sredstev za izvajanje raziskovalne 

dejavnosti (kot je to rešeno v primerih raziskovalnih inštitutov). Z rezultati revizije smo seznanili tudi 

UL in jo opozorili, da gre za sistemsko neustrezno zastavljen način financiranja raziskovalne 

dejavnosti na univerzi. V skladu z zahtevkom za vračilo sredstev po opravljeni reviziji, smo tako 

ARRS nakazali 21.551,13 €. V luči iskanja rešitev je že v letu 2013 potekalo nekaj sestankov z 

direktorjem in njegovimi sodelavci na ARRS. Na podlagi revizijskega poročila so bili takoj izvedeni 

določeni ukrepi (na področju mladih raziskovalcev) in intenzivni sestanki strokovnih služb za 

realizacijo sprejemljivih rešitev. 

 

V januarju 2013 smo na ARRS posredovali osem vlog za programe in projekte, ki so želeli ohraniti 

prvotno cenovno kategorijo (pred ZUJF), kar je posledično pomenilo zmanjšanje števila 

raziskovalnih ur in s tem znižanje mase za plače, a hkrati ugodnejšo razporeditev materialnih stroškov. 

Že konec januarja smo prejeli Obvestilo o odobritvi predloga za spremembo cenovne kategorije za 

vseh pet programov in tri projekte. 

 

V maju 2013 je ARRS objavila Javni poziv za predložitev raziskovalnih programov za naslednje 

obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov, ki so se iztekli v obdobju 2009-

2013. UL je v zvezi s tem sprejela odločitev, da lahko vsaka članica posreduje stare ali nove predloge 

raziskovalnih programov, vendar le do višine sproščenih sredstev, s katerimi je razpolagala do sedaj. 

Na FDV se je v letu 2013 izteklo 5 programov v skupni višini 9,7 FTE. Pogoj je bil, da mora vodja 

programa izpolnjevati vedno ostrejše kriterije ARRS, zaradi česar smo podali predlog za zamenjavo 

enega vodje programske skupine. Rezultati so bili objavljeni šele v začetku januarja 2014: 

- en program je bil podaljšan za tri leta, vendar je bil vložen ugovor zaradi kršenja postopka 

- dva programa sta bila podaljšana za štiri leta, od tega eden zmanjšan za 115 raziskovalnih ur 

- en program je bil podaljšan za 5 let, vendar zmanjšan za 115 ur 

- raziskovalni program, ki je bil podaljšan za 6 let pa je bil zmanjšan za 90 raziskovalnih ur.  

 

Šele s 1.8.2013 so začeli teči projekti, ki smo jih prijavljali že na Javnem razpisu za temeljne, 

aplikativne in podoktorske projekte v letu 2011. Od 12 prijav iz druge faze je bilo sprejetih 7 

projektov. Obvestilo o sprejetju projektov je prišlo za nazaj in v času letnih dopustov, kar je postala že  

stalna praksa ARRS, tako da so roki za pritožbo ali objava rezultatov in razpisov v najbolj nemogočih 

časovnih okvirih (poletje, prazniki). To je porušilo že načrtovane  raziskovalne obremenitve 

posameznikov in naloge za plače, saj je bil uradno napovedan začetek projektov 1.10.2013. Posledično 

so težave z razdelitvijo raziskovalnih ur in strukturne porabe sredstev bile prenesene na izvajalce 

projekta.  

 

Na Javni razpis za temeljne, aplikativne in podoktorske projekte v letu 2014, razpis v letu 2013, smo v 

septembru 2013 poslali 18 prijav, kjer FDV nastopa kot nosilna organizacija in 18 prijav, kjer FDV 

nastopa kot sodelujoča organizacija. Za vse vloge imamo podpisane tudi medsebojne sporazume o 

sodelovanju.   

 

V sodelovanju z gospodarstvom se je MIZŠ odločil za razpis »Mladi na začetku kariere«, na katerega 

smo posredovali 6 vlog. Razpis je bil omejen zgolj na raziskovalce, ki so imeli status mladega 
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raziskovalca in so doktorirali v času od 1.10.2012 - 31.12.2013. Na razpisu je bil uspešen kandidat, ki 

ni uspel doktorirati v roku. Kakor so pokazali rezultati razpisa, je bila velika večina odobrenih 

projektov iz področja naravoslovja in so bili prijavitelji iz področja družboslovja v neenakovrednem 

položaju. 

 

V letu 2013 smo morali zaradi spremenjenih navodil s strani UL izključiti raziskovalce iz pedagoškega 

procesa oz. jim omogočiti sodelovanje samo preko AH, kar je izjemno slaba stimulacija.  

V tej luči smo tudi posredovali pri UL (rektorju in prodekanu za raziskovalno dejavnost), a žal 

neuspešno. Po izvolitvah novega vodstva na UL smo tudi novemu prorektorju predstavili problem 

vključevanja raziskovalcev, na problem smo opozorili tudi Komisijo za raziskovalno in razvojno delo 

UL. Čeprav so nas vsi načelno podprli v našem predlogu za odpravo diskriminiranega položaja 

raziskovalcev na univerzi, konkretnih sprememb ni. Neuradno čaka UL na rešitev v novem zakonu o 

raziskovalno-razvojni dejavnosti. 

 

Vpetost v projekte EU  
V marcu 2013 je ARRS objavil poziv za posredovanje podatkov o sodelovanju programskih skupin v 

tekočih projektih okvirnih programov EU – dodatno sofinanciranje programskih skupin v letu 2013. 

Sredstva iz tega naslova so namenjena izključno za pokrivanje stroškov blaga in storitev ter 

amortizacije. Na podlagi posredovanih podatkov, ki smo jih pripravili v sodelovanju s službo za 

mednarodne in EU projekte, so ta sredstva prejele  4 programske skupine v skupni višini  7.668 €, kar 

je skoraj petkrat manj kot preteklo leto, ko smo iz tega naslova prejeli 35.233 €. Smo pa prejeli 22.000 

€ iz naslova prijave EU projektov, ki jih posameznikom nameni ARRS, za prijavo projekta.  

Vzrok zmanjšanja gre iskati v: 

- financiranju EU projektov, kjer je večina prilivov v prvih 2/3 izvajanja projektov. Posledica tega 

je, da smo večino prihodkov prejeli v letih 2011 in 2012, kar se tudi upošteva pri sofinanciranju 

programskih skupin.  

- 7 OP se je zaključil konec leta 2013, zato tudi ni bilo novih projektov. Zaradi tega se je vpetost 

projektov 7 OP v programske skupine zmanjšala v absolutnem in relativnem smislu.  

Portal eObrazci ARRS 

Seznam imetnikov digitalnih certifikatov je v letu 2013 narasel iz 110 že na 127 digitalnih ključkov. 

Težnja ARRS je popoln prehod na elektronsko prijavljanje, oddajo poročil in NRU (napoved 

raziskovalnih ur) in PRU (Poročilo raziskovalnih ur) obrazcev prek spletne aplikacije eObrazci. Pri 

nabavi digitalnih potrdil smo se v letu 2013 srečevali tudi s težavami pedagogov/raziskovalcev, da 

nimajo sredstev za nabavo digitalnega potrdila (cca 45 €) in tudi ne za plačilo letne uporabe spletnega 

potrdila (cca 9 €). Ob tem se zastavlja vprašanje obstoja takšnih raziskovalnih enot, ki ne zmorejo teh 

stroškov in bo potrebno na sejah ZS IDV to še doreči. 

 

Še vedno ostaja v praksi sklep ARRS o tem, da moramo za NRU (načrte razporeditve raziskovalnih 

ur) in kasneje tudi PRU (poročila o razporeditvi raziskovalnih ur) vseh sodelujočih organizacij skrbeti 

organizacije, ki smo nosilke projektov. Ta zahteva se nam zdi neupravičena, saj z medsebojno 

pogodbo sodelujoče organizacije ta sredstva dobijo neposredno od ARRS in na razporeditev njihovih 

ur nimamo vpliva. To skrb bi morala prevzeti ARRS. S prakso, ki jo uveljavlja ARRS, da veže še 

oddajo letnih in zaključnih poročil na PRU obrazce, ustvarja konstanten časovni pritisk na nosilne 

organizacije in jih dodatno obremenjuje. 

 

Elektronsko prijavljanje na pozive, razpise in oddajo poročil prek spletne aplikacije eObrazci je tudi v 

letu 2013 zahtevalo povečan obseg dela v pisarni IDV. Elektronski obrazci ne dopuščajo odstopanj in 

moramo imeti do 1 ure natančne vnose pri posamezniku. Prav je, da so z vsako spremembo 

raziskovalnih ur na projektu seznanjeni vsi člani projektne/programske skupine,vendar to pomeni 

ogromno e-korespondence, ko raziskovalci prejmejo avtomatsko pošto ePortala ARRS. Še posebej je 

to v porastu ob vnosu odstotka zaposlitve. Vsaka sprememba odstotka raziskovalnih ur na 

programu/projektu pomeni verižno reakcijo v dolgem procesu vnosa podatka v eObrazce 

(raziskovalne ure in odstotek zaposlitve), spremembo naloga za plače, sklenitev nove pogodbe o 

zaposlitvi, spremembo in vnos v skupno bazo raziskovalnih obremenitev itd., zato ostaja glavni cilj na 

tem področju racionalizacija vnosa raziskovalnih obremenitev z nadgradnjo skupne baze.  
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Javno financiranje iz naslova infrastrukturnih sredstev 

Za leto 2013 določena višina sredstev za financiranje infrastrukturnega programa na FDV je bila 

skladno s pogodbo tudi izplačana. Ker so sredstva v skladu s pogodbo namenjena izključno za 

materialne stroške in amortizacijo, so z UL ponovno potekali intenzivni pogovori o delni porabi teh 

sredstev tudi za stroške plač in dela, povezanega z infrastrukturnimi aktivnostmi. ARRS se je v zvezi s 

tem izrekel, da morajo biti odstopanja zajeta v infrastrukturnih sredstvih celotne Univerze, zato 

utemeljitev porabe ne pošiljamo več na ARRS, pač pa direktno na UL. 

 

Javno financiranje CRP-ov in drugih projektov 

Raziskovalno delo Inštituta za družbene vede je poleg dela v raziskovalnih programih ter temeljnih, 

aplikativnih in podoktorskih projektih potekalo tudi v CRP-ih ter mednarodnih in tržnih projektih. V 

septembru 2013 sta se zaključila še zadnja dva CRP projekta, za katere smo zaključna poročila oddali 

v oktobru 2013. Težko pričakovanega novega razpisa za CRP-projekte v letu 2013 zopet ni bilo. 

 

V okviru IDV je bilo za leto 2013 načrtovanih do 10 pogodb, sklenjenih za raziskovalne projekte z 

neposrednimi naročniki. Realizirali smo 19 takšnih pogodb, kar pomeni, da so raziskovalci, 

manjkajoča sredstva zaradi zmanjšanja iz naslova ARRS prilivov, poskušali nadomeščati z iskanjem 

dodatnih virov financiranja in omiliti močan upad materialnih sredstev za raziskovanje. Uspešnejši pri 

pridobivanju teh naročil so bili: Center za raziskavo javnega mnenja in množičnih komunikacij, Center 

za proučevanje organizacij in človeških virov in Center za mednarodne odnose. Kot pomembnejši 

naročniki raziskav nastopajo razna ministrstva oz. negospodarske družbe. Možnost nastopanja z 

družboslovnimi raziskavami na trgu, pomanjkanje CRP razpisov oz. naročanje ekspertiz za 

sprejemanje vladnih odločitev na podlagi dokumentov in preverjenih podatkov je zaradi aktualne 

gospodarske situacije zelo omejena. V to smer so raziskovalci v letu 2013 vložili ogromno napora.  

 

Javno financiranje mladih raziskovalcev 

V letu 2013 je imela FDV z ARRS sklenjenih 20 pogodb o financiranju podiplomskega 

raziskovalnega usposabljanja. V to številko so zajeti vsi mladi raziskovalci, ki se jim je status zaključil 

sredi leta, so na mirovanju zaradi porodniškega dopusta oz. imajo podaljšan status mladega 

raziskovalca brez financiranja. 

Število mladih raziskovalcev, ki jih financira ARRS, smo v zadnjih letih poskušali ohranjati na isti 

ravni kot prejšnja leta, vendar smo zaradi zaostrenih pogojev na razpisu za kandidate za mentorja 

mladim raziskovalcem, v zadnjih dveh letih pridobili le 2 mlada raziskovalca (vsako leto 1). 

Na razpis za kandidate za mentorja mladim raziskovalcem smo v letu 2013 poslali 8 prijav za 

mentorja, razen ene se na seznam mentorjev za leto 2013 niso uvrstili. Neizbrani kandidati za mentorja 

mladim raziskovalcem niso vložili pritožb. 

V letu 2013 je doktoriralo 9 mladih raziskovalcev, od tega so 3 mladi raziskovalci obveznosti opravili 

v roku, 6 mladih raziskovalcev pa v času usposabljanja brez financiranja ARRS.  

Ena mlada raziskovalka je usposabljanje zaključila en mesec pred iztekom pogodbenega roka, zato je 

bila upravičena do izplačila nagrade, ki ji jo je ARRS nakazal v začetku leta 2014. Za 1 mlado 

raziskovalko pa smo morali plačati kazen zaradi neopravljenih obveznosti.  

Na dan 31.12.2013 je bilo na FDV 11 mladih raziskovalcev, od tega so imeli 3 mladi raziskovalci 

izredno podaljšanje statusa brez financiranja. 

 

Na področju spremljanja dela znanstvene odličnosti na podlagi števila znanstvenih objav (WOS) in 

čistih citatov je prišlo do sprememb v spremljanju kazalnikov, saj smo do sedaj pri številu čistih 

citatov sledili 5-letnemu obdobju, ki pa ga letos nadomešča 10 letno obdobje. Iz teh obdobij podatki na 

dan 28.1.2014 kažejo: 

- za obdobje 2001-2012 1129 citatov 

- za obdobje 2002-2013 1055 citatov 

- na sharepointu UL pa je za obdobje 2003-2013 navedeni 2235 citatov. Pri preverjanju podatkov 

na UL smo dobili pojasnilo, da se ti podatki nanašajo izključno na WOS in ne vključujejo baze 

SCOPUS. Tako bomo lahko primerjavo teh podatkov izvedli šele naslednje leto. 

Na podlagi dosedanjega zbiranja podatkov za kakovost lahko kljub temu ocenimo, da število 

znanstvenih objav (WOS) do vključno leta 2012  narašča. Tako je število teh objav (WOS) za leto 
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2012 naraslo iz 59 na 70, medtem ko ga za leto 2013 v tem času še ni smiselno iskati, saj se vse objave 

še beležijo in bo realen podatek sredi oz. proti koncu leta 2014 za leto 2013.   

 

Vedno večje zahteve ARRS po dokazljivi kvantitativni znanstveni odličnosti, posredno vplivajo tudi 

na rast števila objav in sodelovanje raziskovalcev pri objavah. Če želi pedagog/raziskovalec preko 

ARRS prijaviti projekt ali kandidirati za mentorja za mladega raziskovalca, mora doseči minimalni 

vstopni prag, ki je ob vsakem razpisu tudi sproti objavljen. To je konstantna spodbuda prijaviteljem k 

dobrim objavam, vprašanje pa je, do katere meje lahko te objave še naraščajo in če je realno doseči 

cilj, ki si ga zastavlja UL, t.p. povečanje števila objav in citiranosti za četrtino. V oktobru 2014 je bil 

na Znanstvenem svetu IDV zato predstavljen dokument z naslovom Priporočila za objavljanje 

raziskovalnih rezultatov. To priporočilo je sestavljeno iz treh točk: 

1. Ocena A po ARRS. 

2. Bibliografska merila. 

3. Indeksirane publikacije s povezavami, ki se lahko preverijo.  

Od priprave tega poročila pa do konca leta 2013 so se Merila ponovno spremenila in bo potrebno 

dokument po javni objavi novih meril ustrezno dopolniti. Raziskovalce se tako poskuša redno 

seznanjati in informirati o veljavnem sistemu vrednotenja raziskovalnega dela s strani ARRS. Na sejah 

ZS IDV je v tej smeri bil predstavljen tudi dokument  oz. primerjalna analiza med FUDŠ in FDV, ter 

med EF in FDV.    

 

b) na področju mednarodnih in EU projektov 

V letu 2013 smo v SMEUP pripravili prijave 73 projektov na 29 različnih programov in razpisov, kar 

v povprečju pomeni 2,5 prijave na razpis. Od tega je bilo oddanih 57 projektov, 17 koordinatorskih in 

40 partnerskih. V primerjavi z letom 2012 se število prijav ni spremenilo, povečalo pa se je število 

prijav koordinatorskih projektov za 50%. Odobrenih je bilo 12 novih projektov, od tega 4 

koordinatorski in 8 partnerskih. Stopnja uspešnosti v letu 2013 je bila 21%. Število odobrenih 

projektov je v primerjavi s preteklim letom ostalo nespremenjeno. Višja stopnja uspešnosti je 

posledica manjšega števila oddanih prijav v primerjavi s preteklim letom.  

 

V letu 2013 smo izvajali 50 mednarodnih projektov, od tega 10 projektov 7. okvirnega programa, 20 

projektov programa Vseživljenjskega učenja (LLP), 3 projekta Evropskih strukturnih skladov (ESS), 

13 projektov iz drugih programov EU ter 4 druge mednarodne projekte. Skupno število mednarodnih 

projektov ostaja na letni ravni nespremenjeno, to je okoli 50. 

 

V letu 2013 smo začeli izvajati 11 novih mednarodnih projektov, medtem ko se je 19 projektov 

končalo. Oddali smo 41 zaključnih in vmesnih finančnih poročil. 

 

V letu 2013 smo dvakrat mesečno na intranetni strani FDV objavljali različne razpise EU in drugih 

mednarodnih programov. Na tej spletni strani SMEUP posreduje tudi druge koristne informacije, med 

katerimi so različne predloge za vodenje in dokumente, potrebne za izvajanje mednarodnih projektov.  

V 2013 je bil sprejet priročnik za prijavljanje, vodenje in izvajanje mednarodnih projektov, ki bi naj 

prispeval h kvalitetnejšim notranjim storitvam ter večji učinkovitost in s tem uspešnost na področju 

mednarodne raziskovalne dejavnosti.  

 

SMEUP uspešno sodeluje z ustreznimi službami UL. V okviru sodelovanja z univerzitetno službo za 

EU projekte je bilo tej službo posredovano 56 dopisov, kar je prispevalo k urejeni in usklajeni notranji 

evidenci vseh mednarodnih prijav in mednarodnih projektov, ki se izvajajo na UL. V sodelovanju z 

univerzitetno službo za notranjo revizijo smo izvedli revizijo mednarodnega projekta z namenom 

povečanja kakovosti vodenja mednarodnih projektov. 

 

 Povzetek v obliki preglednice  

 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 

področju (npr. tri) 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Izdelan protokol za prijavo in izvajanje 

mednarodnih projektov. 

Izboljšave v postopku prijavljanja, izvajanja in 

vodenja mednarodnih projektov (jasne pristojnosti 

in delitev dela med strokovnimi službami in 
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skrbniki projektov). 

Ažurno spremljanje finančnega stanja po 

raziskovalnih centrih in projektih/programih. 

Preprečevanje negativnih stanj. 

Sprejetje Pravilnika o delovanju Komisije za etiko 

v raziskovanju Fakultete za družbene vede. 

Etični kodeks bo prispeval h kakovostnejšemu 

izvajanju raziskovalnega dela. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave 

in izzivi na področju (npr. tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Izdelava strateških pedagoških in raziskovalnih 

usmeritev ter kadrovskega razvoja za naslednje 5-

letno obdobje na ravni kateder, oddelkov in 

centrov ter izdelava projektnih idej v kontekstu 

strateškega razvoja, pri čemer je potrebno izhajati 

iz notranjih potreb in ciljev; mednarodni razpisi in 

projekti so sredstvo za dosego dolgoročnih 

strateških ciljev FDV kot celote. 

Iskanje ustreznih mednarodnih razpisov za 

realizacijo projektnih idej.  

Načrtna prijava mednarodnih projektov v 

povezavi s strateškimi usmeritvami. 

Večja in načrtna internacionalizacija raziskovalne 

in pedagoške dejavnosti.  

Intenzivnejše povezovanje 

znanstvenoraziskovalnega dela s pedagoškim 

delom. 

Večja fleksibilnost pri interpretaciji vključitve 

raziskovalcev v pedagoški proces in proces 

razbremenitve pedagogov. 

Prenos znanja in rezultatov. 

Povezovanje znotraj IDV in z okoljem. Spodbujanje skupnih in interdisciplinarnih prijav 

ter spodbujanje tržnih povezav. 

 

3.3 Umetniška dejavnost 

 

Iz Strategije UL: 

Ustvarjanje znanja in umetniških del za trajnostni razvoj družbe in posameznika je prednostno 

področje in cilj, ki ohranja in krepi UL na mestu osrednjega centra za razvoj umetniške dejavnosti v 

državi. 

 

Galerija FDV nadaljuje družbenokritične razprave o družbenih vprašanjih s pomočjo različnih oblik 

umetniškega izražanja. Za družboslovno fakulteto pomeni drugačno dimenzijo sporočanja in 

ustvarjanje dialoga. V letu 2013 smo izvedli 17 dogodkov. Med njimi velja posebej izpostaviti 

fotografski natečaj ob 5. obletnici delovanja, v katerem so sodelovali študenti UL. Fotografije 

zmagovalcev fotografskega natečaja so bile vključene v razstavo slovenskih fotoreporterjev, ki so 

spremljali demonstracije. 

 

 Realizacija načrtovanih ciljev in kazalnikov  

 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Vzpostavitev dialoga  

družboslovne in umetniške 

interpretacije družbenokritičnih 

tematik v povezavi s 

študijskim procesom. 

Organizacija  10-12 umetniških 

dogodkov  družboslovnih tem v 

sodelovanju s študenti, drugimi 

članicami in zunanjimi 

institucijami 

Realizirano. Izvedenih 17 

dogodkov v okviru Galerije 

FDV. 

 

Povečati prepoznavnost 

Galerije FDV. 

Izdaja brošure ob 5. obletnici 

Galerije FDV. 

 

 

Organizacija pomembnejšega  

dogodka  ob 5. obletnici 

(vključevanje oddelkov 

fakultete). 

Nerealizirano zaradi 

pomanjkanja denarja. Urejena bo 

brošura v e-obliki. 

 

Realizirano - organiziran 

fotonatečaj za študente UL in 

družbeno kritična razstava 

(razstava fotoreporterjev 

protestov). 
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3.4 Prenos in uporaba znanja – tretja dimenzija fakultete 

 

Iz Strategije UL: 

Univerza si je zadala, da bo do leta 2020 na področju prenosa znanja v konkretna praktična okolja 

strateško razvijala partnerstva in skupne razvojne skupine z gospodarskimi organizacijami in javnim 

sektorjem. Do ciljnega leta 2020 bo: 

 za tretjino povečala število in vrednost projektov za gospodarstvo in javni sektor, 

 podvojila število udeležencev v programih vseživljenjskega učenja, 

 krepila dejavnosti kariernega centra in s tem spodbujala sodelovanje z delodajalci, 

organizacijami in klubi diplomantov. 

 

Dolgoročni cilji FDV (Strategija razvoja FDV 2008-2013):  

• Intenzivneje povezati pedagoški proces s strokovnjaki iz organizacij v širšem družbenem okolju 

fakultete. 

• Sooblikovati mreže diplomantov, magistrantov in doktorantov. 

 

 Realizacija načrtovanih ciljev in kazalnikov  

 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Karierni center. Ustanovitev kariernega centra na 

fakulteti. 

Realizirano. 

Ustanovitev Študentskega 

servisa FDV (del kariernega 

centra). 

Ustanovitev SŠ FDV kot ene od 

dejavnosti kariernega centra.  

Pridobljena koncesija, 

zagotovljeni osnovni pogoji za 

delo (aplikacija, prostori, kadri). 

Začetek dejavnosti v februarju 

2014. 

 

 Vsebinsko poročilo o dejavnosti z vrednotenjem in evalvacijo kazalnikov  

 

Fakulteta je v letu 2013 pričela z ustanavljanjem svojega Kariernega centra. Aktivnosti so zajemale 

spodbuditev Alumni kluba in njegovo širitev z uvedbo spletne aplikacije za prijavo in obveščanje 

diplomantov o dogodkih; pridobitev dovoljenja SURS za pridobivanje mikropodatkov o zaposlenosti 

naših diplomantov; podaljšanje koncesije za posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in 

študentom za leto 2014 in priprave na odprtje študentskega servisa (začetek dejavnosti 2014), ki bo 

nudil našim študentom takšna dela, ki jim bodo omogočala uporabo pridobljenih teoretičnih znanj v 

praksi v realnem delovnem okolju. Poleg tega smo sklenili dogovor s Študentskim svetom FDV, da se 

v letu 2014 bolj aktivno vključimo v izvedbo Zaposlitvenega mostu, ki je vez med študenti in 

njihovimi potencialnimi delodajalci. O sodelovanju smo se dogovorili tudi z Zavodom za 

zaposlovanje.  

 

Na fakulteti pa že 4 leto izvaja svoje dejavnosti tudi Karierni center UL, ki nudi brezplačne storitve za 

študente in diplomante v obliki osebnih svetovanj, predavanj in delavnic. Karierna svetovalka 

odgovarja na vprašanja povezana z načrtovanjem kariere v času študija (priprava kariernega načrta, 

načini povezovanja z delodajalci, pridobivanje delovnih izkušenj, mreženje, članstvo v strokovnih 

društvih in organizacijah ipd.); aktivnostmi v času študija z namenom večanja zaposljivosti po 

diplomi; zaposlitvenimi možnostmi po končanem študiju; pripravo pisnih predstavitev potencialnim 

delodajalcem; pripravo na osebno predstavitev delodajalcu in simulacijo selekcijskega razgovora.  

 

V okviru praktičnega usposabljanja smo na FDV oblikovali bazo mentorjev, s pomočjo katere 

krepimo sodelovanje med fakulteto in zunanjim okoljem oz. učno bazo. V študijskem letu 2012/13 je 

sodelovalo prek 200 mentorjev in mentoric.  

S konstantnim vzpostavljanje in razvijanjem teh odnosov raste  število dogovorov o sodelovanju pri 

praktičnem usposabljanju FDV,  obenem pa se dogovori o sodelovanju sklepajo za vse daljša obdobja. 

 

 Povzetek v obliki preglednice 
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Tabela: 3.4.1 Prenos in uporaba znanja – tretja dimenzija univerze 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 

področju (npr. tri) 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Ustanovitev fakultetnega kariernega centra. Redno spremljanje diplomantov in povezovanje 

zunanjih in notranjih deležnikov. 

Vzpostavitev baze mentorjev praktičnega 

usposabljanja. 

Krepitev baze učnega okolja. 

Aktivno delovanje članov Alumni kluba v 

pedagoškem procesu. 

Člane alumni kluba se vabi na predavanja uglednih 

tujih strokovnjakov in strokovnjakov iz prakse. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave 

in izzivi na področju (npr. tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Skromna uporaba e-učilnice in njenih možnosti. Ustanovitev delovne skupine za učenje na daljavo, 

ki jo sestavljajo pedagogi z izkušnjami na tem 

področju in strokovne službe.  

Nizko število vpisanih v Program za 

izpopolnjevanje družboslovnega znanja. 

Večja promocija programa in programov druge 

stopnje v primerih, ko je opravljen Program za 

izpopolnjevanje družboslovnega znanja pogoj za 

vpis nanje. 

 

3.5 Ustvarjalne  razmere za delo in študij 

 

Iz Strategije UL: 

Za visoko motivacijo, zavzetost in pripadnost študentov, učiteljev in vseh drugih zaposlenih na 

univerzi se kot strateški cilji izpostavljajo ustrezne razmere za ustvarjalnost pri delu in študiju. Sem 

spadajo vse podporne, dopolnilne in nagrajevane aktivnosti, s katerimi želi univerza vzpostaviti 

spodbudno in prijazno okolje ter občutek pripadnosti, z njim pa se oblikuje skupna kultura 

visokošolske institucije. Med dolgoročne cilje spadajo: 

 oblikovanje posebnega programa za razvoj kulturne pripadnosti univerzi (uporaba simbolov 

univerze, kodeks ravnanja, skupni strokovni in družabni dogodki, nagrade, priznanja …), 

 oblikovanje univerzitetnega štipendijskega sklada za spodbujanje najbolj nadarjenih študentov k 

vrhunskim dosežkom,  

 vzpostavitev univerzitetne knjižnice, 

 vzpostavitev centra za obštudijske dejavnosti za šport, kulturo, umetnost, socialno, 

prostovoljsko in družabno dejavnost ter za neformalno izobraževanje študentov in zaposlenih. 

 

Dolgoročni cilji FDV (Strategija razvoja FDV 2008-2013):  

• zagotavljati pogoje za ustvarjalno delo študentov, ki se bo odražalo v delovanju celotne 

fakultete; 

• spodbujati obštudijske dejavnosti študentov. 

 

3.5.1 Obštudijska in interesna dejavnost, storitve za študente 

 

Na UL FDV se izvaja študentsko in učiteljsko tutorstvo. Študentsko tutorstvo obsega uvajalno 

tutorstvo za bruce, splošno tutorstvo po dodiplomskih in magistrskih programih, tutorstvo za tuje 

študente in tutorstvo za študente s posebnimi potrebami, od katerih je nova oblika tutorstva. Učiteljsko 

tutorstvo obsega delo tutorjev učiteljev posameznih programov dodiplomskega študija, FDV pa ima 

tudi tutorja učitelja za tuje jezike, tutorja učitelja za informacijske vire ter tutorja za študente s 

posebnimi potrebami. Predmetno tutorstvo se tudi v letu 2013 ni izkazalo za potrebno pri nobenem 

predmetu. Učinek tutorstva na študij je ocenjen v spodnji tabeli, Zbor tutorjev pa je že v letu 2012 

sprejel sklep, da se bo ta učinek bolj sistematično ocenjeval z vključitvijo enega vprašanja o tutorstvu, 

potrebah in kvaliteti njegovih storitev, v študentsko anketo o zadovoljstvu s študijem. 
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Pri svetovanju za izbiro študija intenzivno sodeluje tudi tutorski sistem, in sicer na dva načina: 1. 

Tutorji učitelji in študenti so glavni sodelujoči pri vodenju informativnega dne. Izkušnje so pokazale, 

da maturanti želijo spoznati pedagoški proces tako z vidika učiteljev na programu, kot tudi z vidika 

študentov na programu, predvsem brucev. Tutorji tako poskrbijo za stik z omenjenimi deležniki tako 

na informativnem dnevu kot tudi po njem – prek e-kontaktov. Tutorski sistem tudi aktivno sodeluje pri 

promociji kariernih aktivnosti študentov, saj prek njega študentom posredujemo informacije o 

obiskih, posvetih ipd. posameznikov iz prakse na FDV, in o kariernih dnevih ter drugih aktivnostih 

Kariernega centra. 

 

Svetovanje in pomoč študentom s posebnimi potrebami poteka prek specializirane tutorke iz 

strokovne službe. Za operativno in logistično pomoč pa so na voljo tutorji študenti, ki občasno (po 

potrebi) pomagajo študentom s posebnimi potrebami – kontaktira jih tutorka za te študente.  

 

Študentsko tutorstvo na 2. stopnji je postalo formalno in se je izkazalo za dobro, saj se tutorji 

študenti različnih programov povezujejo glede standardov in načina ter rokov priprave dispozicij 

magistrskih del, načina podeljevanja magistrskih del ipd. Tutorji 2. stopnje tesno sodelujejo s skrbniki 

svojih programov. Hkrati pa so študenti (na 2. stopnji) deležni celostne podpore pri študiju ne le s 

strani tutorskega sistema, zato je koordinatorka tutorstva v sodelovanju z relevantnimi deležniki v letu 

2013 pripravila dokument o tutorskem sistemu in celostni študijski podpori na FDV (glej spodaj v 

tabeli). 

 

Pri svojem delu so tutorji ohranili vse lani dodane izboljšave; začetno srečanje tutorskega zbora in 

izobraževanje študentov tutorjev, tutorski koledar, informacija o ključnih spremembah pravil 

dodiplomskega in podiplomskega študija za tekoče študijsko leto. 

 

Študentski svet FDV je v letu 2013 izvajal svoje redne in projektne naloge. Prizadeval si je za 

kakovostno opravljanje tutorstva, za večjo povezanost tutorjev in tutorantov, ter za izboljšanje sistema 

tutorstva. Tutorji študenti so tudi letos s svojimi napotki in nasveti pomagali ter prenašali izkušnje na 

mlajše študente, organizirali medsebojna srečanja in sestanke, ter skrbeli za obštudijsko povezovanje 

študentov. Na svojih rednih sejah je Študentski svet opravljal tekoče delo in obravnaval pereče 

študentske problematike. Najpomembnejša tematika s katero se je Študentski svet ukvarjal v letu 2013 

je bilo varčevanje na račun kakovosti ter višanje stroškov študija, kjer se je zavzemal za preprečitev 

takšnega varčevanja in povečevanja stroškov študija, saj lahko takšni ukrepi hudo prizadenejo 

študente. Prizadeval si je tudi za ohranitev pogojev napredovanja v višji letnik. Predsednica in 

podpredsednik Študentskega sveta FDV sta se redno udeleževala sej Študentskega sveta UL. 

Študentski svet FDV je sodeloval tudi na Informativi 2013, kjer je predstavljal študente FDV ter 

obiskovalcem nudil informacije glede študija ter obštudijskih dejavnosti na naši fakulteti, ter pri 

izvedbi informativnih dni na FDV.  

 

Tudi v letu 2013 je Študentski svet FDV organiziral in izvedel kar nekaj pomembnih in 

tradicionalnih projektov, kot so Zaposlitveni most, ki je namenjen povezovanju študentov in 

delodajalcev, in skrbi da je vez med obema skupinama stalno vzpostavljena; Dobrodelni december, 

izkupiček katerega je bil zbran s prodajanjem novoletnih voščilnic in peciva, ter zbiranjem igrač in 

knjig, ter je tokrat pomagal otrokom iz Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca, 

in podobno. Poleg tega je Študentski svet FDV organiziral in izvedel kar nekaj projektov skupaj s 

Študentsko organizacijo FDV, Študentskim klubom FDV ter društvi FDV. Med takšne projekte spada 

Dan društev, kjer se študentom predstavijo vsa društva FDV; Okrogla miza o javnem šolstvu, šolninah 

in predlogu Zakona o visokem šolstvu, kjer so relevantni deležniki predstavili in komentirali ZViS-1 

ter odgovarjali na vprašanja glede le-tega; tečaj španščine, ki je bil študentom ponujen po 

subvencionirani ceni;  pisanje prispevkov za Vsedruštveno revijo FDVjevec, sodelovanje pri 

organizaciji in izvedbi Svobodne Univerze; in tako dalje. 

 

Študentski svet FDV je zelo dobro sodeloval z vodstvom fakultete, ter ohranil prakso stalnega 

sodelovanja. Prav tako so predstavniki Študentskega sveta konstruktivno sodelovali v organih 

fakultete, kjer so zastopali interese študentov. Študentski svet je dobro sodeloval tudi s prodekanom 

študentom, ter skupaj z njegovo pomočjo reševal različne študijske problematike študentov.  
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V letu 2013 je tako Študentski svet FDV izvajal svoje redne naloge, sodeloval tako z vodstvom in 

organi fakultete, kot tudi s študentskimi društvi in Študentsko organizacijo FDV. Prizadeval si je za 

ohranjanje kakovosti ter pogojev in stroškov študija, ter z izvedbo samostojnih in skupnih projektov 

skrbel za pesto obštudijsko dogajanje na FDV. Za takšno delovanje si bo Študentski svet FDV 

prizadeval tudi v prihodnje.  

 

Vsako leto Fakulteta za družbene vede na častnem shodu podeli tudi priznanja in nagrade 

študentom, s čimer se spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne dejavnosti študentov.  

Decembra 2013 smo podelili: 

- dve priznanji FDV za najbolj uspešno študentko oz. študenta na prvostopenjskih programih,  

- dve priznanji FDV za najbolj uspešno študentko oz. študenta na drugostopenjskih programih, 

- dve svečani listini za najboljši študijski uspeh na UL,  

- dve Prešernovi nagradi FDV,  

- eno Prešernovo nagrado UL, 

- eno priznanje FDV za najboljši doktorat, 

- tri priznanja Sklada profesorja Klinarja. 

 

 Povzetek v obliki preglednice 

 

Tabela: 3.5.1.1  Obštudijska in interesna dejavnost, storitve za študente 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 

področju (npr. tri) 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

a) Aktivacija študentov tutorjev in učiteljev v 

okviru kateder, fakultetnih društev in obštudijskih 

aktivnosti.  

b) Spletno komuniciranje.  

a) Večina programov prek tutorjev študentov, 

učiteljev ali skrbnikov 2. stopnje obvešča študente 

o obštudijskih dejavnostih prek katedre in prek 

svojih na disciplino vezanih društev, v večini pa 

za FB strani skoraj vseh programov skrbijo 

študenti tutorji. Taka oblika komuniciranja 

povezuje siceršnjo fizično delitev delovanja 

študentov na fakulteto (formalni pedagoški 

proces) in aktivno državljanstvo (praktično 

udejstvovanje v družbi); gre za obveščanje o 

aktualnih debatah, okroglih mizah, gostujočih 

predavanjih, ekskurzijah, dodatnih izobraževanjih, 

poletnih šolah, simulacijah ipd. 

b) Spletno komuniciranje (e-liste npr. Google 

skupina, družbena omrežja, npr. Facebook) 

omogočajo naslavljanje potrebe po hitri 

odzivnosti učiteljev in študentov tutorjev na 

probleme tutorantov. E-komunikacija omogoča 

tudi bolj aktivno obliko tutorstva, tj. obveščanje 

študentov o dogodkih, povezanih s študijskim 

programom in obštudijskimi dejavnostmi, ne zgolj 

odgovarjanje na neposredna vprašanja tutorantov.  

Oblikovanje dokumenta: Poročilo o tutorskem 

delu in celostni študijski podpori na FDV (št. leto 

2012/13). 

Poročilo prvič v zgodovini delovanja FDV ponuja 

vertikalni pregled celostne podpore študija za 

posameznega študenta; pred tem je bilo poročanje 

o kakovosti predstavljeno z vidika posameznih 

organizacijskih enot FDV (horizontalno), zdaj pa 

je v dokumentu zajet učinek vseh teh enot za 

študenta. Tutorstvo je tako eden od pomembnih, a 

še zdaleč ne edinih delov celostne študijske 

podpore. Dokument izboljšuje kakovost podpore 

študiju za študente, saj je pripravljen na podlagi 

zbranih informacij s strani: tutorskega zbora, 

službe za podiplomski študij, skrbnikov 

programov 2. stopnje, knjižnice, komisije senata 
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FDV za magistrski študij in vseživljenjsko učenje, 

službe za mednarodno sodelovanje in kariernega 

centra. S tem dokument vzpostavlja nova merila 

za medsebojno sodelovanje navedenih deležnikov 

pri celostni podpori študija, kar presega dosedanje 

parcialne aktivnosti teh deležnikov. 

Izboljšanje koordinacije in sodelovanja 

Študentskega sveta FDV, Študentske organizacije 

FDV, študentskih društev FDV ter tutorjev 

študentov. 

Prek koordinacije in sodelovanja je omogočena 

bolj kvalitetna izvedba projektov, študentom pa 

ponujena bolj pestra ponudba le-teh. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave 

in izzivi na področju (npr. tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

a) Nezainteresiranost študentov za kvaliteten 

študij in aktivno državljanstvo ter za ponujeno 

pomoč na teh področjih. 

b) Študentsko tutorstvo na 2. stopnji. 

a) Ukrepi, ki smo jih že izvedli v letu 2012, in ki 

jih je treba še krepiti, so: okrepitev spletnega 

komuniciranja, povezanost študijske podpore 

študentu v bolj celovito, povezava med študijem 

in obštudijskimi aktivnostmi. 

b) Ker je bilo slednje uvedeno zelo pozno (2012) 

glede na že uveljavljen tutorski sitem na FDV (od 

2007), imajo magistrski programi že ustaljene 

načine komunikacije med učiteljskim zborom in 

študenti na programu in tutorja nekateri programi 

ne potrebujejo (npr. skrbnika programa in 

študenta koordinatorja). Tutorski zbor je zato 

predlagal, da se aktualni koordinatorji letnikov 

opredelijo kot tutorji, saj opravljajo enako delo.  

Neupoštevanje akademske poštenosti. V okviru 

tutorskega sistema smo intenzivno opozarjali na 

spoštovanje akademske poštenosti pri pripravi 

pisnih izdelkov študentov ter pri izpitnem redu, a 

glede na zabeležene kršitve relativno nezadostno. 

Priprava predloga nadaljnjih ukrepov za 

preprečevanje plagiatorstva. 

a) Zniževanje sredstev namenjenih za visoko 

šolstvo in zniževanje sredstev namenjenih za 

študentsko organiziranje in delovanje na 

univerzitetni in  nacionalni ravni. Zniževanje 

sredstev povzroča vsesplošno varčevanje na 

fakulteti, ter oteženo delovanje tako ŠS FDV kot 

tudi ostalih društev in združenj na fakulteti ter 

težje izvajanje projektov. Skladno z zniževanjem 

sredstev se zmanjšuje tudi število projektov in 

njihova kakovost, s čimer pa se zmanjšujejo tudi 

možnosti študentov za sodelovanje pri 

organizaciji takšnih aktivnosti in za udeležbo na 

teh aktivnostih. Tako so vsi študentje prikrajšani 

za možnost dodatnega izobraževanja oz. načina 

preživljanja prostega časa. 

b) Visok odstotek nezainteresiranosti študentov za 

aktivno obštudijsko udejstvovanje.  

a) Povišanje sredstev namenjenih visokemu 

šolstvu ter študentskemu organiziranju, na 

nacionalni, univerzitetni in fakultetni ravni. 

b) Večja komunikacija s študenti preko e-list, 

spletnega referata in družbenih omrežij, ter 

posledično boljše informiranje študentov o 

obštudijskem dogajanju na FDV. 

Ozaveščanje študentov o pomenu in prednostih 

obštudijskega udejstvovanja.  

 

3.5.2 Knjižnična in založniška dejavnost 

 

Dolgoročni cilji FDV na knjižničnem  in založniškem področju (Strategija razvoja FDV 2008-2013):  

• zagotoviti razvoj knjižnične dejavnosti v smeri večje prilagojenosti ponudbe potrebam njenih 

uporabnikov, okrepiti storitve sodobnega družboslovnega knjižnično-informacijskega centra in 

sooblikovati kreativno delovno okolje knjižnice; 

• izboljšati kakovost založniške dejavnosti. 
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 Realizacija načrtovanih ciljev in kazalnikov  knjižnične dejavnosti 

 

a) NALOGE V PODPORO STRATEŠKIM CILJEM FDV IN ODKJG 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Ohranjanje kakovosti storitev 

za uporabnike 

Ohranitev sedanje odprtosti 

izposoje in čitalnice 66 ur/teden, 

vzdrževanje prostega pristopa, 

medknjižnična izposoja in 

dobava e-dokumentov, spletno 

naročanje in rezerviranje 

gradiva. 

V izposoji je izvedenih 159.467 

transakcij, od tega 103.472 

izposoj na dom.  

V prostem dostopu je 48.594 

enot gradiva. 

Zagotovitev dostopa do 

učbenikov za vsak predmet 

Kreiranje zapisov za učbenike v 

COBISS-u in povezave z učnimi 

načrti v spletnem referatu. 

Povezave (1755 zapisov s 

povezavami) med učbeniki in 

učnimi načrti so dostopne v 

spletnem referatu in na spletni 

strani knjižnice. 

Nakup obveznega študijskega 

gradiva za 1. in 2. stopnjo. 

Nabavljenih in obdelanih je bilo 

354 izvodov študijskega gradiva, 

skupaj je na voljo 12.827 

izvodov učbenikov, povprečno 

3,6 izvoda na naslov. 

Gradnja zbirk tiskanega 

gradiva in e-virov 

Obdelava 4000 enot (nabava, 

katalogizacija, vsebinska 

obdelava, inventarizacija). 

Formalno in vsebinsko 

katalogiziranih 2886 enot 

gradiva. Letni cilj ni bil dosežen 

zaradi zmanjšanja sredstev za 

nabavo virov.  

Prijava na javni razpis ARRS, 

izvedba javnega naročila, 

koordinacija konzorcijev. 

Uspešna prijava na razpisu 

ARRS: 

sodelujemo v treh konzorcijih 

UL (Sage Journals Online, 

ScienceDirect, Wiley 

InterScience). 

Optimizacija seznamov za nakup 

serijskih publikacij in zbirk 

podatkov 

 

Nakup tiskanih revij. 

Odpovedanih 27 domačih in 13 

tujih revij, ki jih ne sofinancira 

ARRS, niso podlaga za 

konzorcije in nimajo uporabe. 

Javno naročilo izvedeno skupaj s 

Pef zaradi zmanjšanja stroškov 

javnega razpisa. 

Nakup e-revij in zbirk podatkov. Uspeli ohraniti nabavo zbirk: 

Military & Government 

Collection, AnthroSource, 

Political Science Complete, GV 

IN, IUS Info. 

V konzorcijih sofinanciramo 

nakupe zbirk: SocIndex, OVID 

PsycArticles, Communication & 

Mass Media Complete, WARC. 

Podpora pedagogom in 

raziskovalcem FDV 

Kreiranje in redakcija zapisov za 

strokovne in znanstvene 

bibliografije zaposlenih na FDV. 

Za bibliografijo FDV smo 

kreirali 1529 in redaktirali 1459 

zapisov. 

Bibliografsko in informacijsko 

svetovanje. 

402 ur individualnega 

svetovanja, usposabljanja. 

Nabava gradiva po naročilu 

raziskovalcev. 

Za potrebe raziskovalcev smo 

opravili nakup 166 enot gradiva. 

Kakovosten dostop do e-virov Sodelovanje pri razvoju Realizirano: 9090 dokumentov v 
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repozitorija FDV repozitoriju FDV  

http://www.fdv.uni-lj.si/dela-fdv 

Dopolnjevanje zbirk Dela FDV 

in Družboslovna besedila; 

dopolnjevanje seznama 

predmetnih oznak. 

Za zbirke smo pripravili in 

objavili 872 digitalnih 

dokumentov. 

Povečanje stopnje 

informacijske pismenosti 

študentov 

Samostojni tečaji in sodelovanje 

pri predmetih z vsebinami 

informacijske pismenosti. 

Izvedenih 42,5 pedagoških ur pri 

predmetih in 48 pedagoških ur 

samostojnih tečajev. 

Tutor za informacijske vire. Realizirano 78 ur  (156 

udeležencev). 

Izvedba tečajev informacijske 

pismenosti v spletni učilnici. 

375 uporabnikov v spletnih 

učilnicah knjižnice. 

Promocija FDV in ODKJG Sodelovanje pri obeleževanju 

50-letnice FDV, sodelovanje pri 

galerijskih dogodkih. 

Realizirano. 

Spremljanje kakovosti Primerjalna analiza kazalnikov 

knjižničnih storitev glede na 

strokovne standarde. 

Realizirana primerjava 

knjižničnih kazalcev ODKJG in 

knjižnic UL za 2012. 

Sodelovanje v nacionalnih 

strokovnih telesih 

Sekcija za visokošolske 

knjižnice ZBDS, Strokovno telo 

za tujo literaturo ARRS. 

Realizirano. 

Profesionalni razvoj zaposlenih 

v knjižnici 

Prehod na 

COBISS3/Katalogizacijo. 

Realizirano izobraževanje, 

sodelavci knjižnice so pridobili 

nove licence za delo v Cobiss3. 

Prehod realiziran 2.1. 2014. 

Knjižničarske konference. Nerealizirano zaradi 

pomanjkanja finančnih sredstev. 

 

b) NALOGE ZA DELOVANJE KNJIŽNIČNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA UL (KISUL) 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Koordinacija knjižničnega 

sistema UL 

Predsedovanje Komisiji za 

razvoj knjižničnega sistema 

UL. 

Komisija je realizirala cilje v 

2013.  

Zagotavljanje kakovosti 

delovanja knjižničnega sistema 

UL 

Delo v 9 delovnih skupinah 

Komisije za razvoj knjižničnega 

sistema UL, v katerih izvajamo 

skupne oz. koordinirane 

funkcionalnosti knjižničnega 

sistema UL. 

Realizirano. 

 

c) PRIDOBIVANJE SREDSTEV IN IZVAJANJE DODATNIH NALOG v KNJIŽNICI 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Zunanji projekti  Izvajanje nalog po pogodbi z 

ARRS za OSIC za družboslovje. 

 

 

Redakcija Splošnega geslovnika 

COBISS 

Podpisan aneks k pogodbi z 

ARRS. Naloge opravljene z 

zamudo zaradi ovir pri 

zaposlitvah na UL.  

Podpisana pogodba z IZUM, 

naloge realizirane. 

Trženje storitev Informacijske in bibliografske 

storitve, iskanje citatov, pomoč 

pri pripravi bibliografij. 

Katalogizacija za zunanje 

uporabnike. 

Bibliografske in informacijske 

storitve za zunanje naročnike: 

66 bibliografskih zapisov. 

 

 

 Realizacija načrtovanih ciljev in kazalnikov založniške dejavnosti 

http://www.fdv.uni-lj.si/dela-fdv
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Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Ohranitev letne produkcije 

novih izdaj na sedanji ravni 

Priprava letnega založbenega 

programa, izvedba recenzijskih 

postopkov, sodelovanje na 

javnih razpisih za pridobivanje 

sredstev, iskanje dodatnih virov 

financiranja, priprava besedil za 

tisk, izdelava finančnih poročil. 

Cilji so bili v celoti realizirani. 

Izdali smo 36 novih publikacij 

za katere smo  uspeli zagotoviti 

sredstva za pokrivanje 

produkcijskih stroškov. V 

tiskani obliki je izšlo 17 knjig, v 

elektronski 11, 8 pa jih je izšlo v 

obeh oblikah istočasno.  

Razvijanje promocijskih 

aktivnosti  

 

Organizacija javnih predstavitev 

knjižnih novosti, okroglih miz, 

promocijskih aktivnosti 

knjigarne, sodelovanje v drugih 

promocijskih akcijah. 

Promocija je potekala po že 

ustaljenih poteh: široko 

obveščanje javnosti o novih 

izidih, nekaj javnih predstavitev 

knjižnih novosti, sodelovanje na 

sejmu akademske knjige (zaradi 

pomanjkanja sredstev smo 

opustili predstavitev na 

Slovenskem knjižnem sejmu).  

Posodobitev prodajnih procesov Prilagoditev organizacije dela z 

vključevanjem dela v knjigarni 

in skladišču, posodobitev in 

urejanje podatkov v spletni 

trgovini. 

Posodobili smo spletno 

knjigarno, razširili možne 

načine plačila, skrajšali delovni 

čas v fizični knjigarni in 

uspešno preusmerjali prodajo na 

spletno knjigarno. 

Uvedba elektronske podpore 

urejanja revije TiP 

Prehod na elektronsko urejanje 

recenzijskih postopkov v 

sistemu Open Journal System. 

Zaradi kadrovske 

podhranjenosti projekt ni bil 

realiziran in se cilj prenese v 

naslednje leto. 

Nadaljevanje projekta širjenja 

dostopnosti objav v elektronski 

obliki  

Priprava elektronske oblike 

knjige vzporedno s tiskano 

knjigo, digitalizacija preteklih 

izdaj, širjenje prodajnih poti. 

V okviru finančnih možnosti 

smo nadaljevali projekt 

pretvarjanja preteklih tiskanih 

izdaj v elektronsko obliko, 

zaradi pomanjkanja finančnih 

virov pa nismo uspeli 

zagotavljati istočasno izida v 

tiskani in elektronski obliki za 

celoten program izdaj 2013. 

Razvijanje partnerskega odnosa 

s študenti 

Sodelovanje s Študentsko 

sekcijo založbe pri informiranju 

o izdajah in spoštovanju 

avtorskih pravic. 

Interesa za sodelovanje na strani 

študentov je bolj malo, 

študentska sekcija v letu 2013 ni 

izpolnila zastavljenih ciljev. 

Vzpostavitev baze e- študijskih 

gradiv v spletni učilnici 

V sodelovanju z drugimi 

službami in vodstvom fakultete 

poiskati poti za zagotovitev 

uravnotežene ponudbe 

študijskih gradiv za vse 

študijske smeri. Urediti 

dostopnost gradiv v spletni 

učilnici. 

Ker je izvedbo projekta e-gradiv 

možno izpeljati le z uvedbo 

letne članarine, je potrebno 

najprej pridobiti soglasje 

študentov. Predlog smo 

obravnavali na seji 

Študentskega sveta, ki bo v letu 

2014 na osnovi širokega 

anketiranja preveril interes 

študentov za realizacijo 

projekta. 

 

 Pregled realizacije predlogov ukrepov iz poročila o kakovosti 2012 za knjižnično dejavnost 
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Ukrep/predlog ukrepa iz 

poročila o kakovosti 2012 

Status ukrepa oz. predloga: Obrazložitev 

Povečati nabavo e-gradiv. 

Nevarnosti: morebitno nadaljnje 

zmanjševanje finančnih sredstev 

za gradivo, 22 % DDV na e-vire 

v Sloveniji. 

Ostaja na ravni predloga. Realiziran predlog Ministrstvu 

za finance in Ministrstvu za 

visoko šolstvo za zmanjšanje 

stopnje DDV za e-gradiva 

oziroma za poseben status 

knjižničnega e-gradiva. Zaradi 

zmanjšanja sredstev ARRS in 

fakultete nismo mogli povečati 

nabave e-gradiv, smo pa uspeli 

obdržati dosedanje zbirke in 

sodelovati v konzorcijih. 

Nabava  novih računalnikov za 

uporabnike. 

Realizirano v letu 2013. 8 računalnikov za študijske 

celice iz sredstev knjižnice 

(vpisnine, zamudnine). 

Izobraževanje sodelavcev 

knjižnice za delo z uporabniki. 

Delno realizirano v letu 2013. Ukrep se nadaljuje v leto 2014. 

Informiranje o knjižničnih 

storitvah. 

Delno realizirano v letu 2013. Nova e-gradiva, spletne 

učilnice, spletna stran. Ukrep 

se nadaljuje v 2014. 

Repozitorij Realizirano v letu 2013. Vključitev zbirk Dela FDV in 

Družboslovna besedila  v 

Repozitorij UL. 

 

 Pregled realizacije predlogov ukrepov iz poročila o kakovosti 2012 za založbeno dejavnost 

 

Ukrep/predlog ukrepa iz 

poročila o kakovosti 2012 

Status ukrepa oz. predloga: Obrazložitev 

Pretvarjanje knjig, ki so izšle v 

tiskani obliki v elektronsko 

obliko. 

Delno realizirano v letu 2013. Zaradi velike količine knjig in 

omejenih finančnih virov bo 

realizacija potekala v daljšem 

časovnem obdobju. 

Večja dostopnost elektronskih 

knjig. 

Delno realizirano v letu 2013. Dosegli smo zastavljeni cilj, da 

so elektronske knjige Založbe 

FDV dostopne za vse 

elektronske naprave, tudi za 

osebne računalnike. Ostaja pa 

cilj poiskati prodajni kanal še za 

pdf obliko e-knjig. 

Ustanovitev Študentske sekcije 

založbe, izvedba promocijskih 

akcij, kot je serija dogodkov v 

okviru tedna e-knjige na FDV, 

obveščanje prek profila 

Facebook … 

Opuščeno. Študentski svet je pokazal 

interes za ustanovitev 

Študentske sekcije, ki je bila 

sicer ustanovljena, kljub 

večkratni pobudi s strani 

založbe pa se člani sekcije niso 

nikoli odzvali vabilu za izvedbo 

konkretnih dogodkov. 

Kadrovska podhranjenost: dve 

delovni mesti za izvedbo 

programa izdaje 30 knjižnih 

novosti, projekta digitalizacije 

knjig, širjenja prodajnih 

kanalov, izvedbe promocijskih 

aktivnosti, vodenja vseh 

postopkov izdaje 6 številk 

Realizirano v letu 2013. Delo v založbi smo organizirali 

tako, da ga z obstoječim kadrom 

obvladujemo dokler ni daljših 

odsotnosti z dela. 



37 

 

znanstvene revije, organiziranje 

in izvedbo prodajnih aktivnosti 

v knjigarni, vodenje komisijske 

prodaje, urejanje spletne strani 

in spletne knjigarne, pripravo 

razpisnih dokumentacij … 

 

 Vsebinsko poročilo o dejavnosti z vrednotenjem in evalvacijo kazalnikov  

 

Knjižnična dejavnost 

Zaradi zmanjševanja sredstev in zviševanja cen gradiva smo bili prisiljeni zmanjšati nabavo gradiv, pri 

čemer smo ohranili zakonsko predpisano nabavo učnih gradiv iz učnih načrtov (povprečje 3,6 izvodov 

na naslov), analizirali in optimizirali sezname naročenih revij (odpoved 40 revij), ohranili zbirke 

podatkov, zmanjšali nabavo knjig. Za gradiva v učnih načrtih smo realizirali povezave med spletnim 

referatom (učnimi načrti) in katalogom knjižnice. Za podporo znanstvenoraziskovalnemu delu na 

fakulteti smo še nadalje kreirali zapise za bibliografije za zaposlene na fakulteti brezplačno, za zunanje 

sodelavce ter naročnike pa to izvajali kot tržno dejavnost. Popolnoma amortizirano (iz leta 2004) 

računalniško opremo za uporabnike smo posodobili (8 novih računalnikov v študijskih celicah). Še 

nadalje smo razvijali in nadgrajevali e-storitve za uporabnike: na novih spletnih straneh knjižnice so 

informacije dostopne različnim skupinam uporabnikov, več je možnosti povratnih informacij 

uporabnikov. Razvijali smo spletne učilnice za povečevanje informacijske pismenosti ter interaktivna 

gradiva za uporabnike. Sodelavci so pridobili nove licence za Cobiss3/Katalogizacijo in izvedli smo 

prehod na novo platformo za Cobiss3/Katalogizacijo.  

Organizirali smo prenos metapodatkov za 9090 dokumentov v zbirkah Dela FDV in Družboslovna 

besedila, ki so sedaj dostopni v repozitoriju FDV pod imenom Dela FDV http://www.fdv.uni-

lj.si/dela-fdv. Po vzpostavitvi sistema samoshranjevanja v študentski informatiki bomo morali 

spremeniti normativne akte in postopke oddaje zaključnih del. Sistem samoshranjevanja objav za 

raziskovalce deluje, vendar zaenkrat nimamo fakultetne politike odprtega dostopa (open mandate). 

 

Založbena dejavnost 

Kljub zmanjševanju sredstev in veliki kadrovski podhranjenosti smo v letu 2013 izdali 36 knjižnih 

novosti, je pa kot posledica zmanjševanja finančnih sredstev opazen porast izdaj, ki so izšle zgolj v 

elektronski obliki. 

V letu 2013 smo se morali ponovno soočiti s stečajem enega ključnih poslovnih partnerjev, ki je za nas 

izvajal distribucijo elektronskih knjig. Tako bo v letu 2014 potrebno za to storitev poiskati novega 

partnerja. 

Nadaljevali smo pogovore s študenti v smeri izdelave portala e-študijskih gradiv. Dogovor je, da se v 

letu 2014 izvede anketiranje vseh študentov z namenom ugotovitve interesa študentov za uvedbo 

omenjene storitve. Brez podpore študentskega sveta projekta ni možno izpeljati. 

V letu 2013 je bilo nekaj kvalitativnih premikov na področju  znanstvene revije Teorija in praksa: 

revija je dostopna tudi v elektronski obliki, prenovljena je bila spletna stran, revija pa je bila uvrščena 

v bazo Scopus, kar povečuje interes avtorjev za objavljanje v reviji in posledično kakovost objavljenih 

člankov. Zaradi kadrovske podhranjenosti smo bili prisiljeni skrajšati delovni čas knjigarne, zaradi 

posodobljene spletne knjigarne pa se uporabniki vse bolj navajajo na nakupe po tej prodajni poti.  

 

 Povzetek knjižnične in založniške dejavnosti v obliki preglednice  

 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 

področju (npr. tri) 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Izboljšave za uporabnike: 

• novo spletišče knjižnice 

• integracija repozitorija FDV v RUL 

• izobraževalne storitve knjižnice na področju 

informacijske pismenosti. 

Na novem spletišču knjižnice so vsebine in oblike 

spletnih strani prilagojene potrebam uporabnikov. 

Zbirki Dela FDV in Družboslovna besedila (preko 

9000 enot) sta uspešno vključeni v Repozitorij 

UL. 

Nove spletne učilnice in nova e-gradiva 

omogočajo povečano sodelovanje knjižnice v 

pedagoškem procesu (kombinirane oblike 
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izobraževanja pri posameznih predmetih). 

Prehod na COBISS3/Katalogizacijo Opravili smo obvezne tečaje IZUM/NUK in 

pridobili nove licence, ki omogočajo obdelavo 

gradiva in bibliografij v novem sistemu 

COBISS3/Katalogizacija. 

Uspešno delo pri projektih za zunanje naročnike Izvajali smo dva velika projekta, ki smo jih 

pridobili na razpisih: OSICD in IZUM/SGC. 

Sodobna, pregledna spletna knjigarna 

Posodobili smo spletno knjigarno, ki omogoča 

lažje iskanje po vseh kriterijih in uvedli vse 

možne plačilne oblike pri spletnem nakupu. 

Razvite prodajne poti in večja dostopnost knjig 

zaradi dopolnjevanja z e- izdajami. 

Uvedli smo nove distribucijske kanale za 

elektronske knjige in tako omogočili dostopnost e-

knjig za vse elektronske naprave. Trudimo se, da 

čim več knjig izide istočasno v obeh oblikah. 

Vpis TiP v bazo Scopus 

Dosegli smo večji interes avtorjev za objavljanje v 

reviji, posledično večjo kakovost vsebine, višjo 

točkovanost člankov, večjo citiranost, večji ugled 

revije. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave 

in izzivi na področju (npr. tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Kadrovska podhranjenost  knjižnice 

(kljub pridobljenim sredstvom in nalogam 

zunanjih projektov zaradi ukrepov ZUJF in UL 

nismo smeli ustrezno povečati kadrovske 

zasedbe). 

Dodatne zaposlitve za delo na projektih zunanjih 

naročnikov. 

Zmanjšanje finančnih sredstev za nabavo (morali 

smo zmanjšati nabavo tiskanih gradiv, da 

smo  uspeli obdržali naročene zbirke podatkov in 

konzorcijske zbirke). 

Zvišanje finančnih sredstev ARRS, večja nabava 

e-gradiv (če bo znižan DDV za e-gradiva). 

Nevarnost: ob nadaljnjem zmanjševanju sredstev 

drastično zmanjšana nabava gradiv. 

Nadgradnja izobraževalnih storitev knjižnice na 

področju informacijske pismenosti. 

Vključitev vsebin informacijske pismenosti v 

študijske programe na osnovi kombiniranega 

učenja (predlog za prve letnike obvezno). Nove 

oblike e-podpore za uporabnike: spletne vadnice 

za uporabnike, portal za pomoč raziskovalcem. 

Upad kupne moči.  Razvijanje e-založništva, vzpostavitev portala e-

gradiv z dostopom za letno članarino, 

sozaložništvo kot vir dodatnih finančnih sredstev. 

Slaba povezanost s pedagoškim procesom. V sodelovanju s komisijo za učbenike oblikovati 

motivacijske mehanizme za pripravo učbenikov, 

predstavitev možnosti oblikovanja 

personaliziranih učbenikov v sodelovanju z 

založbo Pearson, ponuditi možnost izdaje 

interaktivnih učbenikov. 

Upadanje števila naročnikov TiP. Povečati število člankov tujih avtorjev, poleg 

tiskane izdaje uvesti vzporedno e-izdajo revije, 

razširitev uredniških organov in recenzentov TiP z 

vključitvijo mednarodnih strokovnjakov. 

 

3.6 Upravljanje kakovosti za doseganje odličnosti na vseh področjih delovanja 

 

Iz Strategije UL: 

 krepiti celovit sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti s povezavo obstoječih 

instrumentov zanke kakovosti, 

 podpirati mednarodne evalvacije in akreditacije programov, 

 krepiti analitsko in razvojno službo ter s tem doseči razvoj, ki temelji na empiričnih podatkih. 
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Dolgoročni cilji FDV (Strategija razvoja FDV 2008-2013):  

• oblikovati učinkovit in pravičen sistem za razvijanje, spremljanje in nagrajevanje kakovosti 

pedagoškega ter raziskovalnega dela in dela strokovnih služb. 

 

 Realizacija načrtovanih ciljev in kazalnikov  

 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Spremljanje kakovosti na 

pedagoškem področju. 

Poročilo o kakovosti. Realizirano. 

Oblikovanje in izboljševanje 

kazalnikov kakovosti. 

Realizirano.  

Poslovnik kakovosti. Delno realizirano. Glej 

obrazložitev v besedilnem delu. 

Evalvacija študentskih anket. Realizirano. 

Spremljanje kakovosti na 

raziskovalnem področju. 

Priprava protokola za prijavo 

TAP projekta ARRS. 

Dopolnjevanje protokola za 

prijavo in vodenje MP. 

Delno realizirano. 

Spremljanje kakovosti 

strokovnih služb. 

Priprava seznama kazalnikov 

kakovosti po strokovnih 

službah. 

Realizirano.  

Anketa o zadovoljstvu 

uporabnikov storitev strokovnih 

služb. 

Delno realizirano.  

 

 Pregled realizacije predlogov ukrepov iz poročila o kakovosti 2012 

 

Ukrep/predlog ukrepa iz 

poročila o kakovosti 2012 

Status ukrepa oz. predloga: Obrazložitev 

Na podlagi oblikovane matrike 

kakovosti pripraviti jasen 

postopkovnik za zbiranje 

podatkov in njihovo analizo po 

segmentih kakovosti. 

Realizirano v letu 2013. Implementacija matrike 

kakovosti sledi v letu 2014. 

Okrepitev informiranja 

študentov 2. stopnje prek 

tutorskega sistema. Problem 

zaključevanja študija študentov 

2. stopnje sicer ni primarno 

povezan s pedagoškim 

procesom, temveč s socialno-

ekonomskim statusom. 

Delno realizirano v letu 2013 in 

vključeno v program dela za 

2014. 

Ukrep se nadaljuje v letu 2014. 

Tutorji študenti so opravljali 

delo za obe stopnji skupaj,  s 

strani pedagogov pa so tutorsko 

delo  na 2. stopnji  v letu 2013 

opravljali skrbniki programov, 

mentorji magistrskih del  in 

deloma tudi Komisija za 

magistrski študij in VŽU; stalno 

pomoč in ustrezne informacije 

pa dobijo študenti tudi v  službi 

za podiplomski študij. Študenti  

lahko samo v izrednih primerih 

podaljšujejo študentske statuse s 

čimer so prisiljeni k hitrejšemu 

zaključevanju študija. 

Vlogo tutorjev zaradi 

specifičnosti programov, ki 

trajajo le eno leto in so na 

programe vpisani večinoma 

diplomanti FDV, ki  študijski 

proces na fakulteti že poznajo, 
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je nekoliko zmanjšana vloga 

tutorja informatorja in bolj 

okrepljena specifična vloga 

tutorja, ki odgovarja na točno 

določena vprašanja, zato je 

vloga tutorstva na drugi stopnji 

okrepljena kot celovita podpora 

študijskemu procesu na drugi 

stopnji. 

a) Čim prej pristopiti k višanju 

odzivnosti študentov prek 

povezave ankete s prijavo na 

izpit.  

b) Čim prej pristopiti k izvedbi 

ankete o zadovoljstvu 

zaposlenih na FDV in jo redno 

ponavljati, kar izvede skupina 

za kakovost.  

a) Realizirano v letu 2013. 

 

 

 

b) Vključeno v program dela za 

2014–2015. 

Ukrep glede odzivnost 

študentov na izpolnjevanje 

študentskih anket je bil v celoti 

realiziran v 2013. Ukrep glede 

izvedbe ankete o zadovoljstvu 

zaposlenih se nadaljuje v letu 

2014. Komisija za 

samoocenjevanje kakovosti 

namerava pripraviti anketni 

vprašalnik v letu 2014–2015 oz. 

prevzeti/dopolniti načrtovano 

anketo iz projekta KUL.  

 

 Vsebinsko poročilo o dejavnosti z vrednotenjem in evalvacijo kazalnikov  

 

V postopku podaljšanja akreditacije 18 drugostopenjskih programov smo prejeli akreditacijo le za tri 

leta, zato smo se v letu 2013 posvetili pripravi novih akreditacijskih vlog za podaljšanje akreditacije 

teh drugostopenjskih programov skladno z navodilom NAKVIS-a in rokovnikom UL. V vlogah in 

prilogah smo predstavili tudi načine, na katere smo se lotili odprave ugotovljenih pomanjkljivosti, ki 

so in bodo pripomogli k temu, da bodo programi naše fakultete še boljši. 

 

V letu 2013 smo po navodilih UL pripravili poročilo o kakovosti za leto 2012.  

Glede spremljanja kakovosti na pedagoškem področju, lahko ugotovimo, da je bilo realizirano 

Poročilo o kakovosti za leto 2012.  Marca 2013 je bila na Senatu FDV sprejeta matrika kakovosti, ki 

bo v letu 2014 tudi implementirana. V ta namen smo v letu 2013 pripravili tudi Postopkovnik za 

zbiranje podatkov in njihovo analizo po segmentih kakovosti. Evalvacija študentskih anket za š. l. 

2012/13 je bila opravljena. Poročilo o opravljeni evalvaciji je obravnaval ŠS FDV, Komisija za  

samoocenjevanje kakovosti in Komisija za študijske zadeve. Komisija za samoocenjevanje kakovosti 

bo na podlagi evalvacije rezultatov študentske ankete za študijsko leto 2012/13 pripravila predlog 

nadaljnjih ukrepov za izboljšanje kakovosti študija po posameznih področjih.  

Glede Poslovnika kakovosti lahko ugotovimo, da fakulteta svojega internega poslovnika kakovosti 

nima, saj za zagotavljanje spremljanja kakovosti upošteva  in deluje v skladu  z »UL Pravili o sistemu  

spremljanja in zagotavljanja kakovosti«, ki so na UL razumljena kot poslovnik in so skladna z  

evropskimi standardi in smernicami kakovosti.   

Protokol za prijavo in vodenje MP je bil v obliki Priročnika za administrativno in finančno vodenje 

in spremljanje mednarodnih projektov sprejet in potrjen na seji ZS IDV v marcu 2013. Objavljen je  

tudi na intranetu na spletni strani SMEUP. Protokol za prijavo TAP projektov je še v pripravi in rok za 

realizacijo je prestavljen na december 2014.  

 

Anketa o zadovoljstvu uporabnikov storitev strokovnih služb je delno že realizirana z anketo o 

zadovoljstvu študentov s študijem, saj študentje kot uporabniki storitev ocenjujejo zadovoljstvo s 

posameznimi fakultetnimi službami s katerimi imajo največ stika (s službo za mednarodno 

sodelovanje, službo za dodiplomski in podiplomski študij, knjižnico…). Drugi del evalvacije 

strokovno podpornih služb pa bo izveden z implementacijo matrike kakovosti v letu 2014.   

 

3.6.1 Delovanje sistema kakovosti  
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FDV pri spremljanju in zagotavljanju kakovosti upošteva predpisane strateške in pravne 

dokumente. V prvi vrsti Zakon o visokem šolstvu, Statut UL, Pravila o sistemu spremljanja in 

zagotavljanja kakovosti UL, Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in 

študijskih programov, Pravila za pripravo finančnega načrta in letnega poročila UL, Pravila in 

pravilnike FDV glede na področje dela. Poleg dekana in senata so za sistem spremljanja, zagotavljanja 

in razvijanja kakovosti na FDV odgovorni tudi prodekani za posamezno področje dela, fakultetne 

komisije, predstojniki kateder in skrbniki študijskih programov, ŠS in nenazadnje je kakovost skupna 

skrb vseh zaposlenih na fakulteti. 

 

Za zagotavljanje kakovosti na FDV skrbi Komisija za samoocenjevanje kakovosti (KSK), ki je bila 

s sklepom dekana imenovana novembra 2013 za mandatno obdobje 2013-2015 in deluje v skladu s 

Pravili o sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti UL, njeno delovanje je podrobneje 

opredeljeno v 78. č-členu Pravil o organizaciji in delovanju FDV. Komisija ima pet članov, in sicer 

štiri članice iz vrst visokošolskih učiteljic fakultete in ene članice iz vrst študentov. Komisijo vodi 

predsednica komisije, ki je tudi senatorka odgovorna za kakovost in tako skrbi tudi za boljšo povezavo 

in sodelovanje med KSK in vodstvom fakultete. Komisija ima tudi strokovno podporo, na fakulteti pa 

nimamo posebne službe za kakovost. Komisija se je v letu 2013 sestala štirikrat, glede na dnevni red 

posamezne seje, so bili poleg članov Komisije vabljeni tudi prodekan, tajnik fakultete, predsednica 

takratne komisije za magistrski študij in VŽU, vodje strokovnih služb. 

Ena izmed vsakoletnih nalog KSK je tudi obravnava in dopolnitev poročila o kakovosti, ki ga  

pripravijo fakultetne službe. V lanskem letu se je poročilo o kakovosti za leto 2012 pripravljalo še kot 

poseben dokument in ga je koordinirala sodelavka službe za dodiplomski študij, ki skrbi tudi za 

strokovno podporo Komisiji za samoocenjevanje kakovosti na FDV. Poročilo o kakovosti 2012 je v 

letu 2013 obravnaval tudi senat fakultete, kakor tudi katedre, fakultetne komisije in ŠS FDV. Zanka 

kakovosti naj bi zagotovila povratne informacije, s katerimi naj bi bilo zagotovljeno učinkovito 

povezovanje Komisije z notranjimi deležniki in izmenjava informacij o ugotovitvah v poročilu, 
predlogih in ukrepih za izboljšanje nadaljnjega dela. Žal so se tu pokazale nekatere pomanjkljivosti. S 

strani posameznih kateder je prišla pripomba, da je Poročilo o kakovosti preveč birokratsko. Komisija 

to kritiko deloma sprejema, a je vendar mnenja, da ima poročilo tudi precej elementov razvojnih 

usmeritev; navsezadnje ima predloge za izboljšanje (nadaljnji razvoj) vsakega od opazovanih vidikov 

kakovosti. Ena pomembnejših pomanjkljivosti pri zagotavljanju povratnih informacij pa je 

enostavno pomanjkanje časa za možnost poglobljene analize in izmenjavo informacij. To je posledica 

kratkih rokov, postavljenih s strani UL, ki so na voljo za pripravo poročila, potem ko so znani 

elementi, ki jih poročilo mora vsebovati, prikazovati in analizirati.  

Komisija je predlagala, da se v vsakoletno pripravo samoevalvacijskega poročila vključi tudi 

predstojnike raziskovalnih centov, vodje programskih skupin in predvsem predstojnike kateder ter 

skrbnike programov, podan je bil tudi predlog, da se katedram predlaga, da določijo enega izmed 

visokošolskih učiteljev, ki bo znotraj katedre odgovoren za kakovost na pedagoškem in raziskovalnem 

področju.  

 

V začetku leta 2013 je Komisija na prošnjo vodstva fakultete naredila obtežitve kazalnikov matrike  

kakovosti za posamezno področje, marca pa jo je senat fakultete tudi potrdil. V letu 2013 smo po 

opravljenih pogovorih s posameznimi fakultetnimi službami jasno razdelali postopkovnik zbiranja 

podatkov za posamezno področje, v letu 2014 pa  bo matrika tudi implementirana. V letu 2014-2015 

bodo pridobljeni podatki analizirani; analiza teh podatkov pa bo uvedena kot vsakoletna naloga 

strokovnih služb.  

 

Vsako leto samoevalvacijsko poročilo objavimo tudi na spletni strani FDV. Za učinkovitejše delo 

fakultetnih komisij in bolj pregleden pretok informacij smo v letu 2013 na intranetu vzpostavili tudi 

»portal komisij«, kjer so objavljena vabila za seje komisij, zapisniki in vse pomembne informacije, ki 

so potrebne za delovanje posamezne komisije.  

 

Z namenom, da bi na fakulteti poenotili standarde izvajanja pisnih preverjanj in zagotovili enake 

pogoje vsem študentom in akademsko poštenost, je Komisija decembra 2013 senatu  posredovala 

predlog Smernic za izvajanje pisnih preverjanj (izpitov, kolokvijev) in  Izjavo, ki jo bodo študentje 

podpisali pred prijavo na izpit. Implementacija ukrepa sledi predvidoma v letu 2014.   
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Pomembno izboljšanje je bilo doseženo na  področju študentskega tutorstva, na 2. stopnji, ki je 

postalo formalno in se je izkazalo za dobro, saj se tutorji študenti različnih programov povezujejo 

glede standardov in načina ter rokov priprave dispozicij magistrskih del. Tutorji 2. stopnje tesno 

sodelujejo s skrbniki svojih programov. Viden premik je bil tudi oblikovanje dokumenta o celostni 

študijski podpori na FDV za š. l. 2012/13, ki ga je pripravila koordinatorka tutorstva na FDV. 

Poročilo je pripravljeno tako, da omogoča pregled celostne podpore študija za posameznega študenta 

na podlagi zbranih informacij s strani tutorskega zbora, službe za podiplomski študij, skrbnikov 

programov 2. stopnje, knjižnice, komisije za magistrski študij in vseživljenjsko učenje, službe za 

mednarodno sodelovanje in kariernega centra. Kljub temu, da je bil narejen velik premik na tem 

področju, pa bo v nadaljevanju potrebno na tem področju okrepiti še spletno komuniciranje, povezavo 

med študijem in obštudijskimi aktivnostmi. Tutorski sistem na 1. stopnji je uveden že nekaj let in po 

oceni Komisije dobro deluje. 

 

Od marca 2013 vse več sodelujemo tudi z UL službo za kakovost, analize in poročanje, se 

udeležujemo delavnic, izobraževanj za zaposlene, seminarjev v okviru projekta KUL. V letu 2013 smo 

uspešno opravili tudi vse zastavljene naloge v okviru omenjenega projekta.  

Z vključenostjo fakultete v projekt KUL bomo lahko vsebinsko in izvedbeno uresničili tudi naše 

ukrepe na področju zagotavljanja kakovosti, ter posodobili, nadgradili mehanizme kakovosti na 

fakulteti.  

 

V letu 2014 načrtujemo pripravo ankete o zadovoljstvu zaposlenih na fakulteti, ki jo načrtujemo 

že nekaj let, ampak je zaradi kadrovske podhranjenosti in slabe finančne situacije fakultete nismo 

uspeli pripraviti. Če bo anketa, načrtovana v projektu KUL, pripravljena pred anketo FDV jo bomo 

prevzeli/dopolnili oziroma izvedli. Priprava in izvedba take ankete je nujna, saj je pomemben kazalnik 

kakovosti ter možnih izboljšav z namenom zagotavljanja večje motiviranosti zaposlenih 

 

Z namenom zagotovitve sistema povratne zanke ter ob zavedanju, da mnogi študijski programi 

samoiniciativno izvajajo različne evalvacije (študijskih programov, posameznih predmetov oziroma 

pedagogov, tudi gostujočih soizvajalcev, sodelovanja z delodajalci v zasebnem in javnem sektorju, 

analiza seznanitve brucev s študijem, informativnim dnevom …) smo predstojnike kateder in 

skrbnike študijskih programov 2. stopnje pozvali, naj nam sporočijo, ali na posameznih študijskih 

programih take samoiniciativne evalvacije obstajajo, oziroma nam posredujejo ugotovitve teh 

evalvacij. V večji meri so se odzvali skrbniki 2. stopnje, čeprav je prišlo tudi s strani predstojnikov 

kateder nekaj povratnih informacij. Izkazalo se je, da se tovrstne evalvacije na nekaterih programih 

izvajajo formalno, ponekod pa v bolj neformalni obliki ter da se v vsebinskem pogledu tovrstne 

evalvacije deloma razlikujejo. Glede na posredovane informacije Komisija meni, da nekatere 

evalvacije predstavljajo primere dobrih praks. Na tej podlagi bo Komisija v letu 2014 pripravila 

srečanje predstojnikov kateder in skrbnikov študijskih programov 2. stopnje, kjer bi te primere dobre 

prakse predstavili ter predstojnike kateder in skrbnike študijskih programov 2. stopnje pozvali k 

vzpostavitvi oziroma nadaljevanju evalvacij ter k posredovanju izsledkov fakultetnim službam in 

Komisiji.  

 

3.6.2 Mehanizmi za spremljanje in izboljševanje kakovosti  

(ankete in drugi mehanizmi, analize, uporaba ugotovitev za izboljšave, spremljanje izboljšav) 

 

Na fakulteti izvajamo študentske ankete v skladu s Pravilnikom o študentski anketi UL. 
Študentska anketa je letna in sestavljena iz dveh delov: iz splošnega dela o študijskem procesu in 

pogojih študija ter posebnega dela o posameznih predmetih in izvajalcih predmeta (posebej za zimski 

in poletni semester). Vprašanja pri obeh delih anket in ponujeni odgovori so usklajeni s Pravilnikom o 

študentski anketi UL. Izpolnjevanje ankete je prostovoljno in anonimno, izpolnjujejo pa jo lahko 

študenti 1. in 2. stopnje v obliki spletnega obrazca. Mesec pred začetkom (zimskega/poletnega) 

izpitnega obdobja objavimo ankete na spletu in študente po različnih kanalih (z obvestilom na spletni 

strani FDV in spletni strani ŠS FDV, z obvestilom na Facebookovi strani ŠS FDV,  z vsaj tremi 

osebnimi obvestili v spletni referat, z izstopajočo povezavo na prvi strani spletnega referata itd.) 

pozovemo k izpolnjevanju anket. Študenti do anket dostopajo prek spletnega referata. Študent lahko 

izpolni le eno splošno anketo in eno anketo za vsak predmet, ki ga je že poslušal. Splošni del ankete 
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lahko študenti izpolnjujejo do konca študijskega leta, anketa o pedagoškem delu pa se zapre na prvi 

dan zimskega oz. poletnega izpitnega obdobja. Zaradi majhne odzivnosti študentov v prejšnjih 

letih, smo v š.l. 2012/13 zato uvedli novo prakso, ki je pripomogla k večji odzivnosti študentov, in 

sicer morajo študentje anketo izpolniti pred prijavo na izpit. KSK je z rezultati študentske ankete za 

š. l. 20122013 zadovoljna, in sicer zlasti s pozitivnim napredkom pri odzivnosti, ki se je v tem 

študijskem letu v primerjavi s prejšnjimi močno povečala, k čemur si je komisija prizadevala že več 

let. Da bi študentje razumeli učinek  in smiselnost izpolnjevanja študentskih anket ter se 

posledično še naprej v velikem številu odločali za izpolnjevanje ankete, je KSK vodstvo pozvala, da 

ŠS FDV obvesti o že obstoječih ukrepih, ki se že izvajajo na osnovi rezultatov študentskih anket 
(npr. pogovor vodstva s slabše ocenjenim pedagogom ipd.).  

Na FDV je UL anketa o zadovoljstvu študentov s študijem potekala ob zaključku semestra, vendar 

pred izpitnim obdobjem, za študente je bila odprta od 13. 12. 2012 do 30. 9. 2013. V zimskem 

semestru se je za to odločilo 25% študentov.  V tem delu ankete  je sodelovalo 87% vseh vpisanih 

študentov v š. l. 2012-2013, ki so izpolnili 11,28 ocenjevanj (anket) za 311 predmetov in 154 

pedagogov v skupno 462 so-izvedbah predmetov. V povprečju je predmete ocenjevalo 61% vpisanih 

študentov. Evalvacija je potekala na osnovi vprašalnika UL, na lestvicah 1–4.  

Z anketo smo ugotavljali zadovoljstvo študentov z: obveščanjem na fakulteti, dostopnostjo do 

interneta na fakulteti, prostori in opremo na fakulteti, urniki (razpored ur za predavanja, vaje), 

knjižnico, čitalnico (obseg in dostopnost literature, pomoč osebja, prostor za študij), svetovalno 

pomočjo študentom, študentskim referatom, strokovno/študijsko prakso in študijem v 

tujini/izmenjavami. Poleg tega so anketiranci navajali tudi konkretne prednosti in slabosti študija na 

fakulteti in predloge glede študijskega procesa v obliki odprtih odgovorov. V okviru letnih anket, ki 

jih izvajamo za vsak semester posebej, smo obdelovali tudi podatke o obremenitvi študentov.  

 

V letošnjem letu smo dosegli bistveno večjo in z njo tudi končno tudi reprezentativno odzivnost 

študentov na ankete, poročilo pa smo poleg obravnave na fakultetnih organih posredovali v obravnavo 

tudi na Študentski svet FDV, kjer smo tudi predstavili osnovne podatke iz analize. K anketiranju je 

(skupaj z zavrnitvami) pristopilo 2,079 študentov (78 % od 2,667 vpisanih), ki so izpolnili 11,956 

ocenjevanj (anket) za 230 različnih izvedb predmetov. Kakovostno smo nadgradili poročilo o 

rezultatih, tako za individualnega nosilca in izvajalca predmetov, kot tudi za predstojnike kateder in 

vodstvo. Pomembna novost je tudi, da so ocene o posameznih predmetih in nosilcih za programe, za 

katere so odgovorni, dobili tudi predstojniki kateder skladno s pogoji univerzitetnega pravilnika. Na 

njihovi podlagi so opravili prve razprave, na nekaterih programih pa so bili izpeljani tudi že prvi 

ukrepi. Prav tako so bile na katedrah opravljene analize obremenitev študentov, s katerimi bomo 

nadaljevali. Poročilo o zaznani kakovosti predmetov in izvajalcev, ki vsebuje tudi informacije o 

obremenjenosti študentov, je pomembno orodje za dvig kakovosti programov, predmetov in 

izvajalcev. Ohranjamo prakso, da se z najslabše ocenjenimi pedagogi dekan fakultete pogovori o 

možnih izboljšavah izvedbe predmeta in se jim ponudi strokovno pomoč v obliki izobraževanja.  

 

Prav tako se na letni ravni sistematično izvaja tudi raziskava o splošnem zadovoljstvu s programi in 

študijem na FDV, kjer imajo študenti možnost neposredno in anonimno posredovati svoje pripombe. 

Poročilo o splošnem zadovoljstvu študentov se obravnava tudi na katedrah in pristojnih komisijah za 

študij in kakovost.  

 

V okviru raziskave o zaposlenosti diplomantov UL so sodelovali tudi naši diplomati. Poleg tega si 

želimo pridobiti tudi čim več sekundarnih  podatkov o zaposlenosti naših diplomantov. Zato smo se 

obrnili na Statistični urad RS ter že prejeli odgovor, da želene podatke pripravljajo. S pomočjo naših 

raziskovalcev  bomo podatke tudi analizirali. Naše diplomante in njihovo trenutno zaposljivost 

sistematično spremljamo prek posebne skupine, vzpostavljene na portalu Linkedin, ki je globalna 

platforma, ki nudi tudi te storitve.  

 

Temelj nadaljnjega sistematičnega spremljanja kariernih poti diplomantov pa je na novo 

vzpostavljena interaktivna aplikacija (MOJ FDV) za vse naše diplomante – alumni FDV, iz 

katerega je razvidna njihova trenutna zaposljivost in jim je hkrati ponujena možnost mreženja, ki je 

pomemben dejavnik pri doseganju večje zaposljivosti. Prav tako sistematično spremljamo zaposljivost 

diplomantov, trajanje za pridobitev prve zaposlitve in sicer po diplomantih in po programih, ki jih 

redno, vsake štiri mesece, dobivamo iz Zavoda RS za zaposlovanje.    
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V kontekstu merjenja zadovoljstva zaposlenih smo se kot institucija vključili v raziskavo 

Leadership and Work-Life Balance, znotraj katere je bilo merjeno relevantno področje. Pridobili 

smo frekvence za FDV respondente, bomo pa prejeli tudi rezultate po zaključeni obdelavi in analizi 

podatkov, ki bodo koristni za sistem strokovnega razvoja in spremljanja zadovoljstva zaposlenih. 

Odločili smo se, da bomo raziskavo o zadovoljstvu in vpletenosti zaposlenih z in v organizaciji merili 

vsako leto. 

 

Ustanovili smo Karierni center FDV, ki bo skrbel za sodelovanje z delodajalci ter vključevanje 

študentov in diplomantov v organizacije. Med njegovimi ključnimi nalogami je tudi pridobivanje in 

vključevanje delodajalcev, ko gre za sistematično pridobivanje njihovih mnenj o zaposlenih 

diplomantih in potrebah ter pričakovanju o kompetencah, ki bi jih morali imeti naši diplomanti na 

trgu. Do sedaj so bili delodajalci in strokovnjaki iz prakse vključeni na ravni kateder, tako pri 

sodelovanju znotraj praktikumov, kot tudi pri podajanju mnenj in posvetovanjih, ko je šlo za priprave 

programov in vsebin predmetov. Tudi ta oblika se bo še vedno obdržala, saj je zlasti pri prenovi 

študijskih programov oblika dobre prakse. Več o KC FDV v poglavju 3.4. 

 

Fakulteta za družbene vede znotraj svojih akreditiranih programov in manjših ter večjih sprememb, na 

podlagi analiz in vrednotenj, ki jih opravljajo katedre in strokovne službe, vsako leto spreminja 

oziroma prilagaja in posodablja svoje programe. V spremembe programov, ki nastajajo na predlog 

sklepov kateder, so neposredno vpletene komisija za študijske zadeve, komisija za kakovost in senat 

fakultete. Prav tako odgovorni nosilci, na poziv strokovnih služb, vsako leto primerno posodabljajo 

svoje učne programe. 

 

3.6.3 Mednarodne evalvacije in akreditacije 

 

Na Fakulteti za družbene vede smo v postopku dogovarjanja za akreditacijo skupnih programov 

druge stopnje z univerzami izven Slovenije. Upamo, da bomo nekatere postopke začeli že v letu 

2014. 

 

Komisija za samoocenjevanje kakovosti je že v poročilu o kakovosti za leto 2012 vodstvu fakultete 

predlagala, da v čim krajšem roku opravi razpravo glede možne zunanje akreditacije FDV kot 

institucije. Že v letu 2012 in  2013 je KSK pozvala predstojnike kateder, da ji sporočijo predloge glede 

mednarodne akreditacije na ravni institucije in tudi po posameznih študijskih programih. V odzivih  

kateder, ki so bili zelo skromni, so katedre opozarjale na to, da se FDV kot institucija zaradi 

raznolikosti programov ne more akreditirati.  

 

S pomočjo fakultetne Komisije za samoocenjevanje kakovosti smo za osnovo spremljanja kakovosti 

sprejeli matriko kakovosti, ki je osnova za celovito vrednotenje kakovosti na fakulteti. Po izteku 

obstoječe strategije razvoja FDV v letu 2008-2013, smo v fazi usklajevanja in sprejema strategije 

FDV za obdobje 2014-2020, ki bo vsebovala tudi določila in merila iz sprejete matrike. Prav tako je 

bila na fakulteti obravnavana Strategija Univerze, iz katere izhajajo tudi nadaljnje aktivnosti razvoja 

fakultete. Fakulteta s svojimi strokovnimi službami in komisijami aktivno sodeluje v okviru KUL 

projekta (Kakovost – Univerza v Ljubljani – 2012-2015), kjer smo se pridružili tudi analizi o 

sprotnem posodabljanju študijskih programov. 
 

Zaradi bolj učinkovitega delovanja komisij povezanih z delovanjem študijske dejavnosti smo 

združili dve komisiji in sicer nekdanjo komisijo za dodiplomski študij ter komisijo za magistrski študij 

in vseživljenjsko učenje. Združili smo ju v eno Komisijo za študijske zadeve, saj ugotavljamo da: 

- sta prva in druga stopnja postopkovno zelo povezani, tudi s podobnimi roki za oddajo različnih 

gradiv, informacij ipd.; 

- prva in druga stopnja predstavljata skupaj VII. stopnjo izobrazbe (nekdanji univerzitetni 

dodiplomski študij), sta bolj množični in predstavljata strokovni (ne znanstveni) program; 

- izvajalci, ki predavajo na rednem študiju prve in druge stopnje, za opravljeno delo prejmejo 

plačo ovrednoteno v n.p.o., p.p., r.u.s in s.u., kar pomeni, da je nujno potrebno postopke voditi 

čim bolj enotno, časovno usklajeno in poenostavljeno; 
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- ker izvajamo prvo in drugo stopnjo v obliki 4+1, so študentje druge stopnje večinoma naši 

študentje  že iz časov študija na prvi stopnji, zato je smiselno, da ta študijski proces 

obravnavamo enotno na ravni ene komisije. 

 

Komisija za študijske zadeve sodeluje s komisijo za kakovost, pri čemer je slednja vpeta tudi v druge 

interne procese delovanja fakultete, pri njenem delovanju sodeluje predstavnik vodstva fakultete in 

komisija sodeluje s pristojnimi službami Univerze. Zaradi zagotavljanja usklajenosti komisije za 

kakovost z drugimi komisijami, smo zagotovili administrativno podporo v obliki strokovne sodelavke, 

ki skrbi za nemoteno delovanje in informiranje komisije in njeno povezanost z drugimi organi 

fakultete. Za boljšo informiranost in usklajenost delovanja članov komisije smo vzpostavili poseben 

portal, namenjen delu komisije in njenih članov. 

 

 Povzetek v obliki preglednice 

 

Tabela: 3.6.3.1 Upravljanje kakovosti za doseganje odličnosti na vseh področjih delovanja 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 

področju (npr. tri) 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Višja odzivnost študentov na študentske ankete v 

primerjavi s prejšnjimi študijskimi leti. 

Zagotovitev boljšega sistema povratne zanke in 

podlaga za pripravo možnih dodatnih ukrepov za 

izboljšanje kakovosti na kritičnih področjih, 

izhajajoč iz rezultatov ankete. 

Potrjena matrika kakovosti na senatu FDV (marec 

2013). 

Z vidika spremljanja in zagotavljanja kakovosti 

nam bo matrika v veliko pomoč pri sledenju 

doseganja ciljev na posameznem področju, ter 

tudi za vsakoletno sistematično odpravo 

morebitnih pomanjkljivosti na posameznem 

področju. 

Tesnejše sodelovanje komisije za kakovost z 

ostalimi fakultetnimi komisijami. 

Komisija deluje kot povezovalni organ za 

kakovost. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave 

in izzivi na področju (npr. tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Anketa o zadovoljstvu zaposlenih. V sodelovanju s kadrovsko službo in metodologi 

na fakulteti pripraviti anketni vprašalnik o  

zadovoljstvu zaposlenih na fakulteti. 

Odsotnost zbiranja informacij o usposobljenosti 

diplomantov in doseganju načrtovanih kompetenc. 

V okviru Alumni kluba FDV in KC FDV z 

ustreznimi oblikami sodelovati z delodajalci in 

drugimi deležniki vzpostaviti sistem preverjanja 

kompetenc diplomantov in spremljanja ustreznosti 

študijskih programov. 

Implementacija smiselnosti izpolnjevanja 

študentskih anket in ugotovitev pomanjkljivosti iz 

študentskih anket. 

Izboljšati obveščanje študentov in notranje 

javnosti o ukrepih vodstva fakultete glede na 

rezultate študentskih anket. 

 

3.7 Pogoji za izvajanje dejavnosti in podporna dejavnost 

 

Med pogoje za izvajanje dejavnosti uvrščamo upravljanje s stvarnim premoženjem, informacijski 

sistem, kadrovsko politiko ter ostale pogoje (organizacijske in upravne aktivnosti, odnose z 

javnostmi). 

 

3.7.1 Upravljanje s stvarnim premoženjem 

 

Dolgoročni cilji FDV (Strategija razvoja FDV 2008-2013): 

• vzpostaviti sistem za vzdrževanje objektov in naprav ter dolgoročno načrtovati naložbe. 
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 Realizacija načrtovanih ciljev in kazalnikov  

 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Redno delo Ekonomat - Nabava in izdaja 

biro opreme.  

Vzdrževanje prostorov in 

načrtovanje nakupa.  

Tehnično vzdrževanje objekta.  

Tehnična pomoč zaposlenim. 

Pomoč pri ostalih aktivnostih na 

fakulteti. 

Realizirano 

Investicije Sanacija kletnih prostorov, 

zaradi vdora meteornih vod.  

 

Obnova stanovanja na Tesarski 

ulici. 

 

Sanacija strehe - stari del. 

Nerealizirano 

(pomanjkanje finančnih 

sredstev, prestavljeno za 

nedoločen čas) 

Investicijsko vzdrževanje Obnovitev protipožarne in 

protivlomne zaščite 

Nerealizirano 

 Menjava stare dotrajane opreme 

in naprav. 

Realizirano 

 Ostala gradbeno-obrtniška dela. Realizirano 

 Oprema prostorov in 

predavalnic 

Realizirano 

Ostale naloge Ostale naloge po odredbi 

(požarni red) 

Informacijska podpora 

sistemom spremljanje porabe in 

naročanja materialov in storitev  

Realizirano 

 

Realizirano 

 

 Vsebinsko poročilo o dejavnosti z vrednotenjem in evalvacijo kazalnikov  

 

Zaradi omejenih finančnih sredstev fakultete smo vse aktivnosti na področju nabave, vzdrževanja in 

investicijskega vzdrževanja morali omejiti na le najnujnejše aktivnosti. Uspeli smo redno vzdrževati 

vse prostore za izvajanje pedagoške in znanstveno raziskovalne dejavnost, opravili pa smo le 

najnujnejša pleskanja in popravila, roke za preventivne aktivnosti pa smo podaljšali na naslednje leto. 

Tudi pri nabavi opreme in osnovnih sredstev smo izvedli le tiste, s katerimi smo nadomestili staro 

dejansko dotrajano opremo. Izvedli smo tudi vse aktivnosti, ki nam jih je priporočal požarni inšpektor 

(dopolnitev požarnega reda, izvedli preizkus znanja s področja požarnega varstva zaposlenih ter vajo 

iz požarne varnosti -  evakuacijo dela zaposlenih na fakulteti). Opravili smo tudi pregled možnosti za 

sanacijo razsvetljave v starejšem delu fakultete (trakt A in B) ter garažo.  

 

Nadaljevali smo z začetimi aktivnostim spremljanja in optimiranja stroškov ter prevetrili pogodbe z 

zunanjimi izvajalci v skladu s sistemom javnega naročanja.  

 

Izvedli smo tudi vsa pripravljalna geodetska dela in aktivnosti za ureditev etažne lastnine fakultete in 

njen vpis v zemljiško knjigo, ki bodo tudi osnove za ureditev lastninskih odnosov s sosedi in 

privatnimi lastniki prostorov na teritoriju fakultete. Ker smo pri urejanju teh zadev vezani tudi na 

druge vključene (sosednjo fakulteto in študentske domove,  Univerzo v Ljubljani in MVŠZ) bomo z 

aktivnostmi nadaljevali tudi v naslednjem letu.  

 

 Povzetek v obliki preglednice  

 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 

področju (npr. tri) 

Obrazložitev vpliva na kakovost 
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Priprava osnov za ureditev etažne lastnine in njen 

vpis v zemljiško knjigo. 

Ureditev lastninskih odnosov s sosedi in osnove 

za realno ocenite nepremičninskega davka.  

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave 

in izzivi na področju (npr. tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Nerešena lastninska razmerja do UL in Republike 

Slovenije. 

Pospešitev urejanje lastninskih razmerij s strani 

UL 

Zaradi finančnih težav omejene preventivne 

aktivnosti na področju investicijskega 

vzdrževanja, kar bo imelo dolgoročne posledice. 

Kljub finančnim težava ohraniti osnovne 

preventivne vzdrževalne aktivnosti. 

 

3.7.2 Informacijski sistem 

 

Iz Strategije UL : 

 Univerza v Ljubljani bo izboljševala informacijsko podporo. 

 Posebna naloga informacijskega sistema je povečevanje prepoznavnosti in ugleda univerze tako 

v domačem kot v mednarodnem prostoru. 

 

Dolgoročni cilji FDV (Strategija razvoja FDV 2008-2013): 

• zagotoviti kontinuiran razvoj informacijske podporne dejavnosti 

 

 Realizacija načrtovanih ciljev in kazalnikov  

 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Informatizacije poslovnih 

procesov 

Definiranje vseh procesov, ki 

potekajo v organizaciji 

V realizaciji 

Poenotenje vseh virov 

podatkov in šifrantov 

Definiranje hierarhije vseh virov 

podatkov in šifrantov 

V realizaciji 

Zaključek kadrovskega modula Dodelava habilitacijskega 

modula 

V realizaciji 

 

 Pregled realizacije predlogov ukrepov iz poročila o kakovosti 2012 

 

Ukrep/predlog ukrepa iz 

poročila o kakovosti 2012 

Status ukrepa oz. predloga: Obrazložitev 

Elektronska najava obremenitev Zaključna faza Zaradi izdelave habilitacijskega 

modula v kadrovski evidenci se 

je projekt zavlekel v 2014 

Prenova mrežne infrastrukture Zaključeno Prenova optičnega omrežja in 

aktivne opreme na dislociranih 

lokacija objekta, uspešno 

zaključena 

 

 Vsebinsko poročilo o dejavnosti z vrednotenjem in evalvacijo kazalnikov  

 

V letu 2013 smo opravili temeljito prenovo infrastrukture potreben za nemoteno delovanje celotnega 

sistema. Večina strežnikov se je preselila v virtualen svet, tako da smo lahko odklopili stare odslužene 

strežnike. Prav tako smo zamenjali kar nekaj aktivne mrežne opreme. Prenovljen je bil sistem za 

brezžično omrežje Eduroam.  

Poenotili smo način avtentikacije za vse sisteme pri zaposlenih, prav tako pa smo s pričetkom novega 

šolskega leta uredili prehod vse študentov na univerzitetno študentsko identiteto. Potrebna je bila tudi 

prilagoditev za prijavo v spletni referat. 

Uspešno smo zaključili sistem prisotnosti, potnih nalogov in nabavnega procesa.  

Preselili smo se na nov program kadrovske evidence, ki je sedaj poenoten z plačnim sistemov.  

Razvili smo nov sistem elektronskih najav obremenitev, ki ga povezujemo z študijsko informatiko in 

kadrovskim modulom. 
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 Povzetek v obliki preglednice 

 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 

področju (npr. tri) 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Prenova strežniške(virtualizacija) in mrežne 

infrastrukture 

Manj izpadov, hitra odzivnost pri izpadih 

vpeljava sistema za evidentiranje, delovnega časa, 

potrjevanje in naročanje  

Poenoten sistem za potrjevanje in transparentnost 

pri vseh naročilih 

prenova spletnega referata izboljšanje procesa študijske informatike 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave 

in izzivi na področju (npr. tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

zaradi odhoda enega sodelavca, bistveno 

upočasnjen razvoj analitičnih orodij, BI za pomoč 

procesov pri poslovni informatiki  

Primorani smo iskati rešitve pri zunanjih 

sodelavcih 

upočasnjen razvoj elektronskih najav obremenitev 

in povezava med študijsko informatiko in ERP 

Nezmožnost zaposlitve nadomestnega kadra za 

razvoj informacijskih sistemov poslovne 

informatike, primorani smo iskati pomoč pri 

zunanjih sodelavcih 

ustavljen razvoj modula za vodenje projektov  nejasna slika razvoja raziskovalnega inštituta 

 

3.7.3 Kadrovski razvoj  

 

Dolgoročni cilji FDV (Strategija razvoja FDV 2008-2013):  

• izvajati gospodarno in uravnoteženo politiko zaposlovanja; 

• oblikovati sistem za razvoj človeških virov, namenjen pedagogom in raziskovalcem; 

• omogočiti profesionalni razvoj vseh zaposlenih v strokovnih službah; 

• zagotoviti čim boljše pogoje za delo, transparentno poslovanje, medsebojno komuniciranje in 

druženje zaposlenih. 

 

 Realizacija načrtovanih ciljev in kazalnikov  

 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Sodelovanje pri spremljanju 

kakovosti na pedagoškem, 

raziskovalnem in strokovnem 

področju 

Sodelovanje pri uskladitvi 

kadrovske politike z 

strateškimi in operativnimi cilji 

Komisije za kakovost 

V realizaciji 

Strategija kadrovske politike 

FDV UL 
Vzpostavitev dolgoročnejšega 

sistema kadrovske politike v 

sodelovanju z oddelki, 

katedrami in raziskovalnimi 

centri ter vodstvom fakultete, 

ki bo omogočal večjo 

nadomeščanje predvidene 

fluktuacije pedagogov, 

raziskovalcev in strokovnih 

delavcev. 

V realizaciji 

 

 Pregled realizacije predlogov ukrepov iz poročila o kakovosti 2012 

 

Ukrep/predlog ukrepa iz 

poročila o kakovosti 2012 

Status ukrepa oz. predloga: Obrazložitev 

Organizacija delavnic za 

zaposlene, ki izvajajo pedagoški 

Delno realizirano v letu 2013. Ukrep se nadaljuje v leto 2014 
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proces. 

Izdelati rokovnih kritičnih 

aktivnosti, ki ga bodo 

upoštevale vse strokovne službe 

in pedagoško osebje. 

Realizirano v letu 2013. Upoštevani so bili vsi roki za 

izdajo  

Izvajanje seminarjev za njihovo 

uporabo, delavnic in drugih 

aktivnosti, podpora uporabi IT 

za učenje in poučevanje. 

 

Delno realizirano v letu 2013. 

Ukrep se nadaljuje v leto 2014. 

Organizacija delavnic za 

zaposlene, ki izvajajo pedagoški 

proces. 

Delno realizirano v letu 2013. Ukrep se nadaljuje v leto 2014. 

 

 Vsebinsko poročilo o dejavnosti z vrednotenjem in evalvacijo kazalnikov   

 

V letu 2013 smo kadrovsko politiko fakultete prilagajali predvsem vladnim ukrepom (ZUJF) in 

usmeritvam UL na tem področju. Prav tako smo kadrovsko situacijo prilagodili finančnim razmeram 

na fakulteti. Nadaljevali bomo aktivnosti dolgoročnejšega načrtovanja kadrov, kar bo omogočalo 

večjo nadomeščanje predvidene fluktuacije pedagogov, raziskovalcev in strokovnih delavcev. Za vse 

kadrovske aktivnosti smo v skladu z vladno uredbo pridobili tudi potrditev UO UL.  

Nove zaposlitve v letu 2013 niso bile predvidene, dovoljene so bile le na raziskovalnih projektih za 

čas njihovega trajanja. 

Na pedagoških delovnih mestih smo zaposlili delavca, ki nadomešča začasno odsotnega delavca (1) in 

delavca, ki se je po zaključenem podoktorskem projektu vrnil na svoje izvorno pedagoško delovno 

mesto (1). 

V letu 2013 sta se upokojila dva delavca na pedagoškem področju (1 delavec v celoti – 100% in 1 

delavec delno, v obsegu 50%, ker je bil delno upokojen že prej). 

 

V skladu z ZUJF, smo v letu 2013, sklenili dva dogovora o podaljšanju pogodbe o zaposlitvi z 

delavcema, ki sta izpolnila pogoje za upokojitev.  

 

Na delovnem mestu visokošolski učitelj so štirje delavci napredovali v nazivu. Trije iz naziva izredni 

profesor v naziv redni profesor in eden iz naziva docent v naziv izredni profesor. To napredovanje v 

nazivu, ne spreminja sistemizacije delovnih mesta na FDV (isto delovno mesto v drugem nazivu). 

Delavci, ki so prvič pridobili naziv docent, so še vedno zaposleni na delovnih mestih asistent/asistent z 

doktoratom. 

 

V plačni skupini J je v letu 2013 zaposlitev prenehala 6 delavcem. Trem je potekla pogodba o 

zaposlitvi za določen čas, trije pa so prosili za sporazumno prekinitev delovnega razmerja.  

V letu 2013, smo v plačni skupini J zaposlili 4 nove delavce. Trije so zaposleni za določen čas – čas 

trajanja financiranja projektov in so v celoti financirani iz raziskovalnih virov. En delavec v plačni 

skupini J, pa je financiran iz proračunskih virov. 

 

V plačni skupini H je v letu 2013 zaposlitev prenehala 16 delavcem. Večini je potekla pogodba o 

zaposlitvi za določen čas. Dva delavca sta zaprosila za sporazumno prekinitev delovnega razmerja, in 

dva delavca, ki pa nista več zaposlena v plačni skupini H (eden nadomešča odsotnega delavca na 

delovnem mestu visokošolski učitelj, eden pa se je vrnil na svoje pedagoško delovno mesto, po 

zaključku podoktorskega projekta). 

V letu 2013 smo v plačni skupini H na novo zaposlili 6 delavcev. Med njimi je en mladi raziskovalec, 

ostali pa so zaposleni pri projektih, za čas trajanja projektov in so v celoti financirani iz raziskovalnih 

virov. 

 

Aktivno sodelujemo tudi pri pripravi strategije kadrovske politike na UL v letih 2012–2020. V letu 

2013 smo sodelovati pri vzpostavitvi in nadaljnjem razvoju Kariernega centra fakultete in pridobili 

koncesijo za Študentski servis FDV.  

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=108751
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S strani Inšpektorata za javno upravo je bila v letu 2013 izvedena revizija na vse prevedene, varovane 

plače iz leta 2008. Sprejeli smo kadrovski postopkovnik najpomembnejših aktivnosti in postavili roke 

za izdelavo celotne kadrovske dokumentacije. 

 

Izvedli smo pregled vseh izdanih avtorskih in podjemnih pogodb in pripravili osnutek za uveljavitev 

sistema poenotenja postopkov v novem kadrovsko-informacijskem sistemu. V podporo izvajanju 

kadrovske dejavnosti smo pridobili tudi novo aplikacijo za kadrovsko področje, ki bo omogočala bolj 

ažurno pripravo podatkov za analize in informacije in bo v podporo odločanju na fakulteti. 

 

Uspešno smo zaključili vsa javna naročila na vzdrževalno – tehničnem in investicijskem področju, kar 

je vplivalo na bistveno znižanje materialnih stroškov fakultete v letu 2013: 

- Pisarniški material 

- Čiščenje 

- Vzdrževanje klimatsko-ogrevalnega sistema 

- Tiskanje domačih in tujih publikacij 

- Letalske vozovnice 

- Električna energija 

- Sanitetno-higienski material 

 

 Povzetek v obliki preglednice 

 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 

področju (npr. tri) 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Nov kadrovsko informacijski sistem.  Boljši pretok informacij in izmenjava podatkov 

med strokovnimi službami. 

Sistemizacija delovnih mest po oddelkih/katedrah 

in raziskovalnih centrih. 

Zagotoviti transparentnost v smislu odprtosti, 

odgovornosti, interakcij med oddelki in katedrami 

in predvsem preglednosti pri vseh postopkih 

kadrovanja na fakulteti. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave 

in izzivi na področju (npr. tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave. 

Notranja kadrovska politika oddelkov/kateder in 

raziskovalnih centrov. 

Poslovnik  kadrovanja . 

Večja avtonomija kadrovske službe.  Vzpostaviti učinkovitejši sistem vodenja in 

odločanja na ravni fakultete in s tem zagotoviti 

boljšo preglednost delovanja na pedagoškem, 

raziskovalnem in strokovnem področju. 

 

3.7.4 Ostali pogoji za izvajanje dejavnosti 

 

Dolgoročni cilji FDV (Strategija razvoja FDV 2008-2013): 

• okrepiti vlogo poslovnega vodenja fakultete; 

• razviti službo za odnose z notranjimi in zunanjimi javnostmi; izboljšati in okrepiti 

komuniciranje fakultete z zunanjimi in notranjimi javnostmi na področju mednarodnega 

sodelovanja. 

 

Organizacijske in upravne dejavnosti 

 

 Realizacija načrtovanih ciljev in kazalnikov 

 

Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Optimizacija procesov 

poslovanja. 

Izdelati rokovnik kritičnih 

aktivnosti, ki ga bodo 

upoštevale vse strokovne službe 

in pedagoško osebje. 

Realizirano. 
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Pravila o organiziranosti in 

delovanju FDV  

Ažurirana pravila z nekaterimi 

nujnimi spremembami. 

Informacijska podpora 

sistemom odločanja  

Dopolnjevan sistem skupne 

baze in povečano število 

avtomatiziranih izdelav rednih 

poročil. 

Ureditev etažne lastnine FDV Izdelane geodetske meritve, 

pripravljeno gradivo za vpis na 

GURS, čaka na soglasje UL in 

Ministrstva za visoko šolstvo. 

Dopolnitev ocene tveganja na 

delovnih mestih 

Opravljen pregled delovnih 

mest, aktivnost se bo izvedla v 

letu 2014. 

 

 Vsebinsko poročilo o dejavnosti z vrednotenjem in evalvacijo kazalnikov  

 

V letu 2013 smo nadaljevali z aktivnostmi za izboljšanje podpore odločanju na fakulteti s stalnim 

ažuriranjem skupne baze in z izdelavo rednih mesečnih poročil iz različnih baz. Okrepili smo 

sodelovanje med službami s teamskim procesnih pristopom pri reševanju problemom, kjer pri rešitvi 

problemov od začetka do konca sodelujejo vključene službe. Strokovne službe so sodelovali pri 

pripravi sanacijskega programa fakultete ter s svojimi aktivnostmi vplivale na zmanjšanje materialnih 

stroškov delovanje fakultete. Senat je sprejel več dopolnitev pravil o organiziranosti in delovanju 

fakultete, dopolnjen je bil tudi hišni red. Izvedene so bile volitve novega vodstva fakultete (dekan, 

prodekani, senat, upravni odbor , različne komisije senata), del zaposlenih pa je tudi sodeloval pri 

volitvah rektorja. Delavci strokovnih služb smo se aktivno vključili v aktivnosti za izboljšanje 

formalnega položaja nepedagoških delavcev, ki jih je podprl senat fakultete z določitvijo člana 

upravnega odbora iz skupine strokovnih delavcev. Redno smo spremljali realizacijo ciljev iz 

poslovnega načrta ter uveljavljali ciljno vodenje pri delu posameznih služb.  

 

 Povzetek v obliki preglednice 

 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 

področju (npr. tri) 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

SWOT analiza delovanja strokovnih služb. Na osnovi te analize smo oblikovali predloge 

izboljšav upravljanja delovnih procesov, 

komuniciranja, dolgoročnega načrtovanja, 

finančnega področja ter promocije. 

Skupna baza. Izboljšano združevanje različnih podatkov in 

oblikovanje različnih poročil iz skupne baze. 

Uvajanje ciljnega vodenja in sistema spremljanja 

realizacije nalog. 

Dosedanja optimizacija delovnih  procesov ter 

hitrejše razmišljanje o spremembah ter načrtovanje 

dogodkov v prihodnjem obdobju. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave 

in izzivi na področju (npr. tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Destimulativno rušenje plačnih razmerij predvsem 

v strokovnih službah. 

Kljub omejenim finančnim sredstvom omogočiti 

stimuliranje ključnih kadrov ter ureditev porušenih 

razmerij med delovnimi mesti v strokovnih 

službah. 

Zapleten in pogosto kontradiktoren formalno 

pravni okvir (notranji akti univerze, zahteve 

ministrstev, delovnopravni vidik). 

Pravočasno definiranje rokov za izvedbo nalog, 

pomoč pravne službe UL. 

 

Odnosi z javnostmi 

 

 Realizacija načrtovanih ciljev in kazalnikov  
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Letni cilji Izvedbene naloge Realizacija 

Dodiplomski študij. 

 

Primarna ciljna skupina: 

potencialni študenti (dijaki). 

 

Cilji - 

izboljšati ugled fakultete; 

povečati informiranost o FDV in 

njenih študijskih programih; 

utrditi prepričanje, da FDV 

omogoča izobrazbo, ki vodi do 

dobrih in zanesljivih delovnih 

mest. 

Oglaševanje, informativni dan, 

sejem Informativa, promocijski 

materiali, predstavitve po 

srednjih šolah. 

Realizirano. 

Bruci: 

povečati informiranost o 

dogodkih na FDV in udeležbo 

na teh dogodkih, graditi 

pripadnost in ponos.  

 

Vsi redni in izredni študenti. 

Sprejem brucev, digitalno 

komuniciranje, promocija prek 

fakultetnih orodij, sodelovanje 

in podpora tutorskemu sistemu. 

Realizirano. 

Diplomanti. 
Podelitev diplom: organizacija 

prireditve. 

Realizirano z manjšimi 

finančnimi sredstvi. 

Magistrski študij. 

 

Dodiplomski študenti FDV, 

absolventi: 

povečati informiranost. 

Spodbuditi in povečati vpis na 

podiplomske programe druge 

stopnje.  

 

Diplomanti, četrti letniki. 

Informativni dan, digitalno 

komuniciranje, promocija prek 

fakultetnih orodij, PR podpora 

pri aktivnostih in sodelovanje 

pri aktivnostih ŠS, ŠO in 

društev FDV z vključevanjem 

promocije magistrskega študija, 

promocijski materiali.  

Realizirano. 

Magistrski študenti: 

povečati karierno udejstvovanje, 

povečati pripadnost in ponos. 

Sprejem študentov druge 

stopnje, digitalno 

komuniciranje. 

Realizirano. 

Doktorski študij. 

 

Primarno: magistrski študenti 

FDV - 

povečati informiranost, 

spodbuditi vpis na podiplomske 

programe. 

Sekundarno: dodiplomski 

študenti. 

Oglaševanje na FDV, PR 

promocija: priprava vsebine in 

oblikovanje plakatov, vsebine 

za LCD ekrane.  

 

Delno realizirano. 

 

Podpora in sodelovanje pri 

aktivnostih ŠS, ŠO in društev 

FDV z vključevanjem 

promocije doktorskega študija; 

podpora in sodelovanje s 

fakultetnim kariernim centrom z 

vključevanjem promocije 

doktorskih programov. 

Delno realizirano. Z 

ustanovitvijo lastnega 

kariernega centra bo tovrstno 

povezovanje olajšano. 

Doktorski študenti: 

Povečanje pripadnosti. 

Povečanje izmenjave podatkov. 

Organizacija sprejema 

doktorskih študentov: 

Vsebinska priprava in PR 

Delno realizirano. Pripravljena 

je bila brošura za doktorski 

študij (slovenska in angleška). 
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podpora. Organizacijo je izvedla pisarna 

za podiplomski študij v 

sodelovanju s prodekanjo za 

doktorski študij. 

Magistrski študenti drugih 

fakultet: 

povečati informiranost o FDV in 

njenem doktorskem programu 

ter spodbuditi vpis. 

Oglaševanje; spletno 

oglaševanje (Google, izbrani 

portali): vsebinska priprava, 

oblikovanje pasic in medijski 

zakup. 

Delno realizirano.  

Mednarodni študij. 

 

Plačljivi magistrski študij. 

 

Tuji dodiplomski študenti in 

absolventi: 

povečati prepoznavnost FDV na 

izbranih ciljnih trgih in 

informirati o plačljivih 

mednarodnih programih FDV. 

Oglaševanje na mednarodnih 

študijskih portalih, udeležba na 

mednarodnih sejmih 

izobraževanja, urejanje spletne 

strani. 

Realizirano. Obisk sejma v 

Hong Kongu in na Kosovem ter 

predstavitev v sodelovanju s 

Slovenskim veleposlaništvom v 

Moskvi 

Mednarodni doktorski študij: 

tuji magistranti. 

Spletno oglaševanje: 

oglaševanje prek »study 

portalov«, medijski zakup in 

oblikovanje pasic, prevod in 

lektura oglasov. 

Realizirano. 

Izmenjave / pogodbeno 

sodelovanje. 

 

Tuji dodiplomski študenti. 

PR podpora službi za 

mednarodno sodelovanje. 

 

Promocijski materiali: priprava 

vsebine, oblikovanje in tisk 

brošure »International student 

guide«. 

Realizirano. 

Skrb za izboljšave v notranjem 

in zunanjem okolju. 

 

Interno okolje - 

primarno: vsi zaposleni na FDV. 

 

Spodbuditi interno 

komuniciranje, izboljšati 

sodelovanje med službami, 

povečati motivacijo in 

pripadnost. Skrbeti za dobro 

obveščenost o pomembnih oz. 

relevantnih dogodkih. 

Digitalno komuniciranje: 

urednikovanje spletne strani 

(skrb za vsebino, aktualnost 

informacij, dopolnitev, 

dodajanje novic in obvestil o 

dogodkih), FDV e-napovednik, 

fakultetna orodja, CGP brošura. 

 

Realizirano. 

 

CGP brošura ni realizirana, 

realizacija je prestavljena v leto 

2014. 

 

Organizacija večjih dogodkov 

za zaposlene 

(Častni shod, 8. marec, novo 

leto …). 

Realizirano. Prireditev ob 

Dnevu žena je v organizacijo 

prevzela Galerija FDV. 

 

PR podpora organizaciji 

dogodkov, ki jih organizirajo 

pedagogi, raziskovalci, 

študentske skupine (obveščanje 

notranje in zunanjih javnosti). 

Realizirano. 

Zunanje okolje: 

vzpostavljanje in utrjevanje 

povezav, povečati število 

Spremljanje klipinga in 

izvajanje odnosov z mediji. 

 

Realizirano. 
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pozitivnih medijskih objav o 

FDV, seznanjanje javnosti z 

delom in rezultati, vzpostaviti in 

utrditi razumevanje 

pomembnosti pojavljanja 

strokovnjakov fakultete v 

medijih. 

Vabljenje zunanjih javnosti na 

pomembnejše fakultetne 

dogodke.  

 

Oglaševanje na institucionalni 

ravni). 

Klasično oglaševanje (zakup 

veleplakatnega mesta), PR 

članki v izbranih medijih. 

Opuščeno zaradi pomanjkanja 

sredstev. 

Klub diplomantov ALUMNI. 

 

Primarno - diplomanti FDV: 

povezati nekdanje diplomante s 

FDV – vzpostavljanje in 

utrjevanje povezav. Spodbujati 

aktivno članstvo in udeležbo na 

dogodkih. 

Direktni marketing - klasična 

pošta in elektronska pošta: 

vzpostavitev novega računa 

prek aplikacije za elektronsko 

obveščanje Mailchimp. 

Priprava in posredovanje vabil 

na dogodke, redni dogodki, 

tradicionalno srečanje. 

Realizirano. 

Uredili pošiljanje 

»newsletterjev« preko lastne 

spletne strani oz. Sitefinityja. 

Skupni dogodek je bil 

organiziran 8. aprila 2013.  

V letu 2013 je bilo organiziranih 

8 alumni dogodkov. 

 

Glasilo Kluba diplomantov 

FDV.  

Izid 2-krat letno, digitalna in 

tiskana oblika. Priprava 

vsebine, oblikovanje in izvedba 

ter posredovanje članom. 

Ni realizirano. Prestavljeno v 

realizacijo za leto 2014. 

Strokovno izpopolnjevanje. 

 

Študenti in diplomanti FDV: 

informirati o programih 

strokovnega izpopolnjevanja in 

spodbujanje k udeležbi. 

 

Digitalno komuniciranje 

(spletna stran, družbena 

omrežja). 

 

Promocija prek fakultetnih 

orodij (LCD ekrani, plakatna 

mesta, prostori za letake). 

Opuščeno. 

Podjetja in organizacije 

(kadrovske službe, PR in 

marketing oddelki). 

Direktni marketing: 

klasična pošta in elektronska 

pošta, promocijski materiali. 

Opuščeno. 

Najem prostorov/oglaševanje. 

 

Vzpostaviti zavedanje o 

možnosti najema prostorov in 

spodbuditi organizacijo 

dogodkov.  

 

Vzpostaviti zavedanje o 

možnostih promocije in 

spodbuditi oglaševanje na 

fakulteti in prek fakultetnih 

orodij. 

Direktni marketing/e-poštno 

pošiljanje. 

 

Direktni marketing/ klasična 

pošta. 

Posredovanje brošure po pošti. 

 

Realizirano v septembru 2013. 

Učinek se kaže v povečanju 

prihodkov s strani najema in 

oglaševanja v letu 2013. 

 

 Pregled realizacije predlogov ukrepov iz poročila o kakovosti 2012 

 

Ukrep/predlog ukrepa iz 

poročila o kakovosti 2012 

Status ukrepa oz. predloga: 

 

Obrazložitev 

Okrepiti promocijo prek 

družbenih omrežij, vzpostaviti 

učinkovit sistem spletnega 

Realizirano v letu 2013. 

Vključeno tudi v načrt dela 

2014. 

V letu 2013 je bilo organiziranih 

osem Alumni dogodkov, 

medtem ko je bilo v letu 2012 
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obveščanja o novostih in 

dogodkih kluba prek spletne 

aplikacije in organizirati več 

dogodkov na letni ravni. 

organizirano le uvodno Alumni 

srečanje. 

Vzpostavljen je učinkovit sistem 

obveščanja preko družbenih 

omrežij, aplikacije Alumni v 

»Moj FDV« ter preko e-

novičnika. 

Neposredno komuniciranje s 

študenti prek e-list tutorskega 

sistema, društev in ŠS FDV. 

Uporaba/aktivacija družbenih 

omrežij. 

Boljše informiranje in 

ozaveščanje študentov o 

obštudijskem dogajanju na FDV 

(tako prek oglasnih desk kot 

tudi prek spletnih medijev in 

družbenih omrežij). 

Delno realizirano v letu 2013. V letu 2013 smo storili velik 

premik pri informiranju 

študentov o obštudijskih 

dejavnostih prek družbenih 

omrežij in drugih kanalov 

obveščanja ter povečali njihovo 

vpletenost. Informacijo o 

študentskih društvih smo 

vključili v priročnik za bruce.  

 

 Vsebinsko poročilo o dejavnosti z vrednotenjem in evalvacijo kazalnikov   

 

V Službi za odnose z javnostmi smo v letu 2013 realizirali večino zastavljenih ciljev v okviru 

načrtovanih sredstev,  zato leto ocenjujemo kot zelo uspešno. 

 

Pri promociji dodiplomskega študija prve stopnje smo izvedli načrtovano spletno oglaševalsko 

akcijo, ki je po evalvaciji ocenjena kot zelo uspešna, saj so bili pozitivni učinki zaznani tako po 

statistiki obiska spletne strani, kot tudi pri povečanju vpletenosti na družbenem omrežju Facebook. 

Kot vsako leto smo se udeležili sejma Informativa, predstavitev je bila uspešna. Obisk informativnih 

dni je bil dober oz. nad pričakovanji, izvedli pa smo tudi anketo med dijaki in tako prejeli koristne 

informacije glede ozadja vpisa dijakov na našo fakulteto. Anketo bomo ponovno izvedli v letu 2014. 

 

V letu 2013 smo pričeli z intenzivno promocijo podiplomskih programov v mednarodnem prostoru, 

ki jo po pozitivnih učinkih obiska spletne strani, povpraševanj potencialnih tujih študentov in statistiki 

vpisa v študijsko leto 2013/2014 ocenjujemo kot uspešno. Promocijo smo izvajali na treh mednarodnih 

študijskih portalih na spletu, pošiljanjem e-obvestil oz. opomnikov za vpis v podiplomske programe 

zainteresiranim študentom, obiskali smo dva mednarodna sejma o izobraževanju v tujini in uspešno 

opravili predstavitev naših programov in možnosti sodelovanja v Moskvi v sodelovanju z Slovenskim 

veleposlaništvom v Rusiji. Pri vpisu tujih študentov na drugi in tretji stopnji je občuten premik viden 

predvsem v relaciji vpisa študentov izven držav Evropske Unije v primerjavi s prejšnjimi leti, kar je 

delno tudi posledica izvajanja začrtane strategije mednarodne promocije. 

 

Alumni klub FDV je v letu 2013 doživel korenito spremembo z lansiranjem nove spletne aplikacije v 

okviru spletnega referata oz. »Moj FDV«, v službi za odnose z javnosti pa smo pripravili strategijo in 

vsebino promocije nove aplikacije, s katero smo občutno povečali število članov kluba diplomantov. Z 

aplikacijo smo izboljšali tudi sistem obveščanja članov, saj nam omogoča pošiljanje vabil na dogodke 

oz. drugih oblik spletnih novic kar preko same aplikacije. 

 

Na področju odnosov z mediji smo pričeli s sistematičnim zbiranjem pozitivnih in negativnih objav v 

medijih, kar bo omogočalo sistematičen vpogled v medijsko izpostavljenost na letni ravni.  

 

Na področju organizacije dogodkov smo ponovno nudili podporo organizatorjem dogodkov in 

uspešno koordinirali več kot 130 dogodkov v letu. Z novo obliko najave dogodka smo optimizirali 

usklajevanje med strokovnimi službami in samo koordinacijo izvedbe dogodka. 

 

Na področju najema in oglaševanja smo povišali delež prihodkov na letni ravni, opažamo pa tudi 

občutno povečanje povpraševanja po ponudbah za najem prostorov (ki se kaže pri večjem številu 
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pripravljenih ponudb). Akcijo direktnega marketinga s pošiljanjem brošur za najem in oglaševanje 

smo  izvedli v septembru 2013. 

 

Na področju interne komunikacije oz. odnosov z interno javnostjo smo uredili pošiljanje FDV 

napovednika prek lastne spletne strani oz.  spletnega urejevalnika »Sitefinity«, kar je izboljšalo 

uporabniško izkušnjo bralca napovednika. V letu 2013 tudi beležimo trend višanja branosti FDV 

napovednika in interaktivnosti prek klikov na vsebino. Še vedno pa opažamo slab izkoristek Intranet 

portala FDV, katerega interna javnost ne uporablja v zadostni meri za potrebe interne komunikacije. 

 

 Povzetek v obliki preglednice 

 

Odnosi z javnostmi 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 

področju (npr. tri) 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Sistematično zbiranje kliping objav v medijih. Omogočena natančnejša analiza ugleda institucije 

v medijih oz. v javnosti. 

Urejenost celostne grafične podobe. Pozitiven prispevek k izgledu in ugledu enotne 

blagovne znamke FDV. 

Povečanje zanimanja za podiplomski študij in 

povečan vpis s strani tujih študentov na podlagi 

mednarodne promocijske kampanje. 

Pozitiven prispevek k strategiji 

internacionalizacije fakultete. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave 

in izzivi na področju (npr. tri) 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Slaba organizacijska klima. Izboljšave interne komunikacije, sistematizacija 

nagrajevanja zaposlenih v vseh skupinah. 

Negativne medijske izpostavljenosti 

posameznikov. 

Skrb za povečanje pozitivnih objav s 

pedagoškega in raziskovalnega področja. 

Premalo izkoriščen potencial obstoječih kadrov 

na pedagoškem in raziskovalnem  področju za 

potrebe promocije fakultete. 

Večje vključevanje pedagoških in raziskovalnih 

sodelavcev pri ustvarjanju PR promocije (pisanje 

člankov o rezultatih raziskav ipd.). 

 

3.8 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

 

Večina ciljev, ki so bili predvideni s Poslovnim načrtom fakultete za leto 2013, je bilo sicer 

realiziranih, vendar je na njihovo kakovost že vplivalo pomanjkanje finančnih sredstev za normalno 

delovanje fakultete. Na fakulteti smo nadaljevali z izboljševanjem podpore strokovnih služb 

pedagoškemu in znanstveno-raziskovalnemu delu na fakulteti. Nadaljevali smo tudi s procesom 

uvajanja brezpapirnega poslovanja in komuniciranja na fakulteti z uvedbo sharepoint procesov in 

zagotavljanjem ustrezne informacijske podpore procesom odločanja.  

 

Vodstvo fakultete je pripravilo Sanacijski program ukrepov za odpravo finančnega primanjkljaja, ki ga 

je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani, senat in upravni odbor fakultete pa sta ga vzela le na 

znanje. Del ukrepov, ki se nanašajo predvsem na optimiranje in zmanjšanje materialnih stroškov in 

stroškov investicijskega vzdrževanja, je bil izveden, predlog spremembe meril o vrednotenju dela 

visokošolskih učiteljev, s katerimi bi zmanjšali finančni primanjkljaj na pedagoškem področju, senat 

na svojih sejah ni sprejel. 
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4. STATISTIČNI PODATKI FDV (realizacija 2013) 

 

 Kazalniki izobraževalne dejavnosti 

 

Število vpisanih študentov v študijskem letu 2013/14 

Prva stopnja - redni študij     

              

Letnik     1.     2.     3.     4.     

dodatno 

leto 
 

Študijski program prvič ponovno skupaj prvič ponovno skupaj prvič ponovno skupaj prvič 

ponovno 

(podaljšanje 

statusa) skupaj 12 m 

pod. 

d.l. skupaj  
 

Politologija - študije politike in države / Analitska politologija 30 6 36 16 4 20 16 2 18 17 1 18 15 1 16 
 

Analitska sociologija 37 20 57 21 10 31 31 2 33 33   33 28 3 31 

 
Družboslovna informatika (UN) 38 15 53 19 1 20 17   17 15   15 13 1 14 

 
Družboslovna informatika (VS) 38 13 51 20 3 23 17   17       17 1 18 

 
Evropske študije - družboslovni vidiki 39 14 53 8 2 10 27   27 37   37 9   9 

 
Komunikologija- medijske in komunikacijske študije 40 18 58 36 12 48 33 4 37 39   39 24 1 25 

 
Komunikologija - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi 45 5 50 44 12 56 41 3 44 51   51 40 1 41 

 
Kulturologija 40 5 45 37 11 48 35 9 44 34   34 22 1 23 

 
Mednarodni odnosi 42 9 51 40 4 44 43 1 44 51 1 52 17   17 

 
Novinarstvo 37 5 42 45 5 50 43 3 46 52   52 16   16 

 
Politologija - analiza politik in javna uprava 21 8 29 22 4 26 23 1 24 20   20 19 2 21 

 
Politologija - obramboslovje 35 15 50 24 5 29 29 1 30 44   44 26 1 27 

 
Sociologija - kadrovski menedžment 41 15 56 27 4 31 32   32 30   30 27 1 28 

 
SKUPAJ 483 148 631 359 77 436 387 26 413 423 2 425 273 13 286 

 

              
skupaj 2191  

                 
Prva stopnja - izredni študij      

              

Letnik     1.     2.     3.     4.     

dodatno 

leto 
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Študijski program prvič ponovno skupaj prvič ponovno skupaj prvič ponovno skupaj prvič ponovno skupaj 12 m 

pod. 

d.l. skupaj  
 

Analitska politologija                   2   2       

 
Analitska sociologija                         4   4 

 
Družboslovna informatika (UN)                               

 
Družboslovna informatika (VS)       3   3 3   3       1   1 

 
Evropske študije - družboslovni vidiki                         1   1 

 
Komunikologija - medijske in komunikacijske študije   1 1   1   1   1 2   2 2   2 

 
Komunikologija  - tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi 9 1 10 6   6 4   4 12   12 1 1 2 

 
Kulturologija             1 1 2 3   3       

 
Mednarodni odnosi 18   18 1   1 3   3 6   6 3   3 

 
Novinarstvo 14   14 5 1 6 16 2 18 10   10 5   5 

 
Politologija - analiza politik in javna uprava                   1   1 1   1 

 
Politologija - obramboslovje                         3 1 4 

 
Sociologija - kadrovski menedžment                         4 1 5 

 
SKUPAJ 41 2 43 15 2 17 28 3 31 36 0 36 25 3 28 

 

             
skupaj 155 

 

Druga stopnja – redni študij (brez podaljšanja statusa) 

Zap. št. Program  1. letnik Dodatno 

 leto  

Skupaj 

1 Družboslovna informatika 29 15 44 

2 Komunikologija 31 31 62 

3 Kulturologija - kulturne in religijske 

študije 34 

30 64 

4 Mednarodni odnosi 32 25 57 

5 Novinarske študije 24 27 51 

6 Obramboslovje 23 26 49 

7 Politologija - analiza politik in javna 

uprava 

0 20 20 

8 Politologija - politična teorija 24 19 43 

9 Sociologija 35 27 62 
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10 Sociologija - upravljanje organizacij, 

človeških virov in znanja 

33 35 68 

11 Strateško tržno komuniciranje  37 36 73 

12 Svetovne študije - 34 34 

 SKUPAJ – redni študij 2. stopnje 302 325 627 

 

Druga stopnja –  izredni študij 

Zap. št. Program  1. letnik Dodatno 

 leto  

Skupaj 

1 Sociologija - upravljanje organizacij, 

človeških virov in znanja 

8 - 8 

2 Svetovne študije   1 - 1 

 SKUPAJ – izredni študij 2. stopnje 9 - 9 

 

Podaljšanje statusa je bilo v študijskem letu 2013/14  odobreno 27 študentom/-tkam različnih programov  2. stopnje.  Vseh študentov, ki so v študijskem 

letu uveljavljali pravice iz naslova študentskega statusa je bilo v študijskem letu 2013/14 skupaj 663. 

 

Število vpisanih študentov v študijskem letu 2013/2014, tretja stopnja  

področje doktorskega študija 1. letnik 2. letnik 3. letnik dodatno leto skupaj 

Ameriški študiji 1 - 1 1 3 

Analiza politik - - - 1 1 

Balkanski študiji 5 - 1 4 10 

Diplomacija - 2 - - 2 

Družboslovna informatika 1 1 - - 2 

Družboslovna metodologija - - 1 - 1 

Epistemologija humanistike in družboslovja - - - - 0 

Etnični in migracijski študiji 1 - - 1 2 

Evropske študije 1 - 1 - 2 

Globalizacijski študiji 1 - 1 - 2 

Javna uprava 1 1 1 - 3 

Komunikologija 1 - - - 1 

Kulturologija 1 2 1 1 5 

Medijski študiji  1 - - 1 
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Mednarodni odnosi - - 1 2 3 

Novinarske študije - - - - 0 

Obramboslovje 1 - - 1 2 

Odnosi z javnostmi - 1 - - 1 

Okoljske in prostorske študije - - - 1 1 

Organizacijsko kadrovske študije 1 2 1 - 4 

Politologija 2 1 2 1 6 

Psihologija komuniciranja - - - 1 1 

Razvojne študije - 1 - - 1 

Religiologija 1 - - - 1 

Socialna in politična antropologija - 2 - - 2 

Socialna in politična psihologija - 1 - 2 3 

Sociologija 2 1 - - 3 

Študije vsakdanjega življenja - - 1 1 2 

Študije življenjskih potekov - - 1 - 1 

Študiji spola - 1 - 1 2 

Tržno komuniciranje 2 1 3 3 9 

Upravljanje in razvoj organizacij 1 3 1 1 6 

Varnostne študije 1 - - - 1 

Vojaške družboslovne študije - - - - 0 

skupaj 24 21 17 22 84 

 

Primerjava podatkov o vpisu  od študijskega leta 2009/10 do 2013/14, 3. stopnja 

študijsko leto 
število vpisanih 

študentov v 1. letnik 

število vpisanih 

študentov v 2. letnik 

število vpisanih študentov 

v 3. letnik 
dodatno leto skupaj 

2009/10 146 - - - 146 

2010/11 50 59 - - 109 

2011/12 47 34 44 - 125 

2012/13 32 21 31 38 122 

2013/14 24 21 17  22 84 
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Število diplomantov v letu 2013 

- Prva stopnja 

Program  

bolonjski programi  

Analitska sociologija 26 

Sociologija – kadrovski menedžment 33 

Družboslovna informatika (univerzitetni program) 25 

Družboslovna informatika (visokošolski strokovni 

program) 
12 

Analitska politologija 23 

Politologija – analiza politik in javna uprava 24 

Mednarodni odnosi 46 

Politologija - obramboslovje 18 

Novinarstvo 41 

Komunikologija – medijske in komunikacijske študije 36 

Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z 

javnostmi 
38 

Kulturologija 36 

Evropske študije – družboslovni vidiki 19 

skupaj bolonjski programi 377 

stari programi  

Sociologija – analitsko teoretska smer 4 

Sociologija – kadrovsko menedžerska smer 9 

Sociologija – smer za družboslovno informatiko 

(univerzitetni program) 
3 

Družboslovna informatika (visokošolski strokovni 

program) 
2 

Politologija – teoretsko analitska smer 3 

Politologija – analiza politik in javna uprava 9 

Politologija – mednarodni odnosi 3 

Politologija – obramboslovje 7 

Novinarstvo 6 

Komunikologija – teoretsko metodološka smer 8 

Komunikologija – smer trženje in tržno komuniciranje 8 

Kulturologija 3 

skupaj stari programi 65 

skupaj vsi programi 442 

 

Število diplomantov 2. stopenjskih programov letu 2013 (1. 1. 2013 do 31. 12. 2013) 

Program število diplomantov 

Diplomacija 5 

Družboslovna informatika 10 

Evropske študije  4 

Komunikologija - komuniciranje, mediji in družba 5 

Kulturologija - kulturne in religijske študije 12 

Mednarodni odnosi 2 

Novinarske študije 13 

Obramboslovje (RŠ) 10 

Politologija – analiza politik in javna uprava  1 

Politologija - javna uprava 7 
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Politologija - politična teorija 11 

Svetovne študije 15 

Sociologija - sociologija vsakdanjega življenja 8 

Sociologija - upravljanje človeških virov in znanja 10 

Sociologija - upravljanje organizacij, človeških virov in znanja 2 

Strateško tržno komuniciranje 25 

Upravljanje javnih in neprofitnih organizacij (IŠ) 1 

Človekove pravice in demokratizacija (E.MA) 59 

SKUPAJ 2. stopnja  200 

 

Število diplomantov znanstvenega magistrskega študija v letu 2013 (1. 1. 2013 do 31. 12. 2013) 

Program število diplomantov 

Komunikologija, usmeritev: teoretsko metodološka  3 

Mednarodni odnosi  3 

Menedžment kadrov in delovna razmerja  1 

Menedžment neprofitnih organizacij 6 

Obramboslovje  1 

Politologija, usmeritev: ameriške študije  3 

Politologija, usmeritev: javna uprava 6 

Politologija, usmeritev: policy analiza-evropski aspekti 2 

Politologija – etnične študije 1 

Sociologija, usmeritev: analiza evropske socialne politike  1 

Sociologija, usmeritev: sociologija vsakdanjega življenja  3 

Univerzitetni podiplomski študij Varstvo okolja 1 

SKUPAJ  - magisterij znanosti 31 

 

Povprečno trajanje študija doktorskih študentov, ki so diplomirali v letu 2013  – (1. 10. 2012–30. 

9. 2013) 

program 
trajanje 

študija (v letnih) 

število 

diplomantov 

predbolonjski doktorski program    

Komunikologija 3,15 1 

Mednarodni odnosi 4,32 3 

Menedžment kadrov in delovna razmerja 3,53 2 

Obramboslovje 2,49 1 

Politologija 5,42 4 

Politologija - etnične študije 6,73 1 

Sociologija 5,42 4 

Statistika – univerzitetni program  3,96 4 

SKUPAJ  4,33 20 

3. stopnja 3,56 7 

 

 Kazalniki dejavnosti - Internacionalizacija v izobraževalni dejavnosti 

 

Število prihajajočih študentov 201 

Število odhajajočih študentov 139 

Število gostujočih pedagogov na  izmenjavi v okviru programa Erasmus 18 

Število odhajajočih pedagogov na izmenjavi v okviru programa Erasmus 4 

Število gostujočih zaposlenih na usposabljanju v okviru programa 

Erasmus 

4 

Število odhajajočih zaposlenih na usposabljanje  v okviru programa 

Erasmus 

4 

Število bilateralnih sporazumov v okviru programa Erasmus 158 

Število bilateralnih pogodb med FDV in univerzami izven EU 31 
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 Kazalniki raziskovalne in razvojne dejavnosti 

 

Tabela 1: ŠTEVILO IN STRUKTURA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV NA IDV V OBDOBJU 

2009–2013 GLEDE NA ŠTEVILO PODPISANIH POGODB 

VRSTA PROJEKTA 2009 2010 2011 2012 2013 

Temeljni projekti 

Raziskovalni programi 

Skupaj 

10 + 1** 

12 + (1 FF)* 

24 

12 + 1** 

12 + (1 FF)* 

26 

15 + 5**  

12 +(1 FF)* 

33 

15 + 5**  

12 +(1 FF)* 

33 

14 + 5**  

12 +(1 FF)* 

32 

Aplikativni projekti 6** 5** 3 + 2** 2 + 1** 2  

CRP-i 20** 25** 12 + 4** 10 + 3** 2 + 1** 

SKUPAJ 50 56 54 49  37 

* Raziskovalni program je prijavljen preko druge raziskovalne organizacije (UL, FF). V njem 

sodelujejo tudi naši raziskovalci oz. pedagogi. Prav tako je nosilka enega temeljnega projekta FF. 

** FDV nastopa kot sodelujoča organizacija. 

 

Graf 1: RAZISKOVALNI PROGRAMI, TEMELJNI, APLIKATIVNI IN CRP-PROJEKTI 

 
 

Tabela 2: ŠTEVILO MLADIH RAZISKOVALCEV V OBDOBJU 2009–2013 (stanje 31. 12. 2013) 

LETO 2009 2010 2011 2012 2013 

ŠTEVILO MLADIH 

RAZISKOVALCEV 
23 21 22 18 8 

* 31. 12. 2013 je v rednem delovnem razmerju na UL, FDV 7 mladih raziskovalcev, vendar imajo še 3 

mladi raziskovalci status podaljšanja ARRS brez financiranja (8 + 3*).  

* 1 mlada raziskovalka je doktorirala predčasno in iz tega razloga prejela finančno nagrado za 

prihranjeni čas enega meseca.  

 

Graf: 2: ŠTEVILO MLADIH RAZISKOVALCEV V OBDOBJU 2009–2013 (grafični prikaz) 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

2009 2010 2011 2012 2013

Temeljni in PS

Aplikativni projekti

CRP-i

0

5

10

15

20

25

2009 2010 2011 2012 2013

ŠTEVILO MLADIH RAZISKOVALCEV

ŠTEVILO MR



64 

 

 

Tabela 3: ŠTEVILO ODOBRENIH MLADIH RAZISKOVALCEV V OBDOBJU 2009–2013 

LETO 2009 2010 2011 2012 2013 

ŠTEVILO MLADIH 

RAZISKOVALCEV 
5 5 5 1 1 

 

 Kazalniki dejavnosti Osrednje družboslovne knjižnice Jožeta Goričarja 

 

Ime kazalnika ODKJG 

2010 

povprečje 

knjižnic UL 

2012 

ODKJG 

2012 

ODKJG 

2013 

Letni prirast enot knjižničnega gradiva na fizičnih 

nosilcih (knjižno in neknjižno gradivo) na študenta 

visokošolske institucije 

1,1 1,1 1,2 0,9 

Število aktivnih uporabnikov knjižnice na 

strokovnega delavca 

495,3 393,0 429,6 385,9 

Delež aktivnih uporabnikov z matične visokošolske 

institucije - fakultete glede na število vseh aktivnih 

uporabnikov 

76,1% 78,0% 75,7% 70,9% 

Delež aktivnih uporabnikov z matične univerze glede 

na število vseh aktivnih uporabnikov 

90,3% 86,3% 90,2% 90,2% 

Število izposojenih knjižničnih enot in 

medknjižnično posredovanih dokumentov na 

aktivnega uporabnika 

22,1 17,7 29,8 29,2 

Število izposojenih knjižničnih enot in 

medknjižnično posredovanih dokumentov na  

strokovnega delavca 

10952,7 6991,0 12786,3 11261,0 

Delež udeležencev organiziranega izobraževanja 

uporabnikov knjižnice glede na vse študente 

visokošolske institucije 

33,8% 13,5% 42,9% 33,0% 

Število kreiranih in redaktiranih zapisov v 

COBISS.SI za bibliografije raziskovalcev (vse vrste 

gradiva) na strokovnega delavca 

327,6 269,0 251,3 253,3 

Število študentov visokošolske institucije na 

računalnik v prostorih knjižnice 

116,4 115,0 102,0 91,1 

Število študentov visokošolske institucije na 

čitalniški sedež 

22,2 24,0 19,5 17,4 

Sredstva za nakup in zagotavljanje dostopa do 

informacijskih virov na študenta, učitelja ali 

raziskovalca (vsi potencialni uporabniki z 

visokošolske institucije) 

41,5 54,1 43,7 48,7 

Delež sredstev za nakup in zagotavljanje dostopa do 

elektronskih informacijskih virov v sredstvih za 

nakup vsega knjižničnega gradiva 

15,2% 27,1% 18,4% 28,4% 
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5. PRILOGE: 

5.1 Oddelki članice 

 

Fakulteta za družbene vede: 

• Oddelek za sociologijo 

- Katedra za analitsko sociologijo 

- Katedra za socialni in kadrovski menedžment 

- Katedra za družboslovno informatiko in metodologijo 

• Oddelek za politologijo 

- Katedra za teoretsko analitsko politologijo 

- Katedra za analizo politik in javno upravo 

- Katedra za mednarodne odnose 

- Katedra za obramboslovje 

• Oddelek za komunikologijo 

- Katedra za medijske in komunikacijske študije 

- Katedra za novinarstvo 

- Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi 

• Oddelek za kulturologijo 

- Katedra za kulturologijo 

• Katedra za tuje jezike  
 
Raziskovalni centri po oddelkih: 

 

• Oddelek za sociologijo 

- Center za družboslovno informatiko 

- Center za metodologijo in informatiko 

- Center za proučevanje družbene blaginje 

- Center za proučevanje organizacij in človeških virov 

- Center za primerjalno pravne in razvojne raziskave 

- Center za prostorsko sociologijo 

- Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij 

- Center za socialno psihologijo 

- Center za teoretsko sociologijo 

- Raziskovalni center za strategijo in upravljanje 

• Oddelek za politologijo 

- Center za kritično politologijo 

- Center za politološke raziskave 

- Center za proučevanje mednarodnih odnosov 

- Center za proučevanje upravno-političnih procesov in institucij 

- Obramboslovni raziskovalni center 

• Oddelek za komunikologijo 

- Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje 

- Center za marketing in odnose z javnostmi 

- Center za raziskovanje družbenega komuniciranja 

• Oddelek za kulturologijo 

- Center za antropološke raziskave 

- Center za proučevanje kulture in religije 

- Center za proučevanje znanosti 
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5.2 Kadrovsko poročilo članice 

 

ZAPOSLENI na dan 31.12.2013 

Pedagoško področje 

 

96 

LEKTORJI  6 

ASISTENTI DR 13 

ASISTENTI MAG 2 

ASISTENTI 2 

UČITELJ VEŠČIN 1 

SKUPAJ 120 

SUSPENZI 6 

 

 
 

 
 

Raziskovalno področje 

 

7 

ZNANSTVENI SODELAVEC 7 

ASISTENT Z DOKTORATOM 6 

RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM 1 

RAZISKOVALEC 9 

MLADI RAZISKOVALCI 9 

SKUPAJ 39 

 

96 

6 
13 

2 2 1 

Zaposleni na dan 31. 12. 2013 - 

Pedagoško področje 

VISOKOŠOLSKI
UČITELJI

LEKTORJI

ASISTENTI DR

ASISTENTI MAG

ASISTENTI

120 

6 

Zaposleni na dan 31. 12. 2013 -Delež 

pedagoških delavcev na suspenzu 

Skupaj

Suspenz
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Strokovno področje 

STROKOVNI DELAVCI 60 

STROKOVNI DELAVCI- Na 

raziskovalnem področju 

19 

SKUPAJ 79 

 

 
 

Dopolnilno delo – zunanji sodelavci 

ZUNANJI SODELAVEC 1 

ASISTENT Z DOKTORATOM 3 

RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM 1 

SKUPAJ 5 

 

 

7 

7 

6 

1 

9 

9 

Zaposleni na dan 31. 12. 2013 - 

Raziskovalno področje 

ZNANSTVENI
SVETNIK

ZNANSTVENI
SODELAVEC

ASISTENT Z
DOKTORATOM

60 

19 

Zaposleni na dan 31. 12. 2013 - 

Strokovno področje 

STROKOVNI
DELAVCI

STROKOVNI
DELAVCI- Na
raziskovalnem
področju

1 

3 

1 

Zaposleni na dan 31. 12. 2013 - 

Dopolnilno delo (zunanji) 

ZNANSTVENI
SODELAVEC

ASISTENT Z
DOKTORATOM
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Število zaposlenih v letu 2013 

Plačna 

skupina 

Število vseh 

zaposlenih na 

dan 4.1.2013 

(V OSEBAH) 

Število 

zaposlenih na 

dan 4.1.2013 

(v FTE) 

Število 

upokojitev v 

letu 2013 

Nadomeščanje 

odsotnih delavcev 

Vrnitev na 

delovno 

mesto 

Prenehanje 

zaposlitev 

(razen 

upokojitev) 

Nove 

zaposlitve 

Število vseh 

zaposlenih na 

dan 31.12.13 

(V OSEBAH) 

Število 

zaposlenih na 

dan 31.12.13 

(v FTE) 

FDV 257 256,81 2   1  1 23  10  244 242,12 

D 126 132,02 2 1 1   126 129,03 

H 50 45,04    17 6 39 35,64 

J 81 79,75    6 4 79 77,45 
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5.3 Predstavitev članice (zahteva MIZŠ) 

 

Fakulteta za družbene vede (FDV), članica Univerze v Ljubljani, 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 (FSPN). Sedanje ime je Fakulteta za družbene vede dobila 

leta 1991, natanko trideset let po ustanovitvi svoje prve predhodnice.  

 

FDV s pedagoško in raziskovalno dejavnostjo na področju številnih temeljnih in aplikativnih disciplin 

že več kot štiri desetletja utemeljuje družboslovje na Slovenskem. Profesorji in znanstveniki na FDV v 

okviru temeljnih področij – sociologije, politologije, komunikologije, novinarstva in kulturologije – 

razvijajo tudi mednarodne odnose, evropske študije, obramboslovje, družboslovno informatiko, tržno 

komuniciranje, odnose z javnostmi, antropologijo, religiologijo in številne druge družboslovne 

discipline. 

  

Kot utemeljiteljica družboslovja je FDV v zadnjih letih z bolonjsko reformo prenovila stare in uvedla 

nove dodiplomske ali prvostopenjske in podiplomske magistrske ali drugostopenjske študijske 

programe. FDV tako ponuja široko paleto 12 univerzitetnih dodiplomskih, 1 visokošolskega 

dodiplomskega in 14 podiplomskih magistrskih študijskih programov: 

  

Fakulteta sodeluje s številnimi tujimi univerzami, inštituti in strokovnimi združenji, ki delujejo na 

družboslovnem področju. Njeno osrednjost in pomen potrjujeta tudi Inštitut za družbene vede ter 

Osrednja družboslovna knjižnica Jože Goričar, ki delujeta v sklopu fakultete. 

  

Fakulteta se uveljavlja tudi kot založnik in izdajatelj. Založba FDV usklajuje in opravlja založniško 

dejavnost fakultete, povezano z izobraževalnimi in znanstvenoraziskovalnimi programi. Založniška 

dejavnost je organizirana v okviru knjižnih zbirk in revij, ki jih vodijo uredniški odbori. 

  

Na fakulteti je zaposlenih 274 ljudi, od tega 132 učiteljev in asistentov, 80 znanstvenih delavcev in 

raziskovalcev ter 62 strokovnih, administrativnih in tehničnih delavcev. V 50 letih njenega obstoja je 

na njej diplomiralo 9.700 družboslovcev, 50 specializiralo, 1.186 magistriralo, 294 pa doktoriralo. 

 

5.4 Raziskovalni centri in raziskovalni programi ter njihovi predstojniki oz. vodje 

Tabela 1: RAZISKOVALNI CENTRI IN RAZISKOVALNI PROGRAMI TER NJIHOVI 

PREDSTOJNIKI OZ. VODJE 

 

Šifra 

raziskovalnega 

programa 

(ARRS) 

Naslov raziskovalnega 

programa 

Vodja 

raziskovalnega 

programa 

Predstojniki raziskovalnih 

centrov 

P5-0051 Množični mediji, javna sfera 

in družbene spremembe 

dr. Slavko Splichal predstojnik Centra za raziskovanje 

družbenega komuniciranja 

P5-0136 Politološke raziskave dr. Danica Fink 

Hafner 

predstojnica Centra za politološke 

raziskave 

P5-0151 Slovensko javno mnenje dr. Brina Malnar predstojnik Centra za raziskovanje 

javnega mnenja in množičnih 

komunikacij: dr. Niko Toš 

P5-0166 Upravljanje omrežij javnega 

in zasebnega sektorja 

dr. Hajdeja Iglič predstojnik Centra za strategijo in 

upravljanje: dr. Andrej Rus 

P5-0168 Družboslovna metodologija, 

statistika in informatika 

dr. Anuška Ferligoj predstojnik Centra za metodologijo 

in informatiko: dr. Gregor Petrič 
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P5-0177 Možnosti in priložnosti 

Slovenije in njenih akterjev v 

pogojih članstva EU 

dr. Matija Rojec  

(od 1.4.2013 dalje) 

predstojnica Centra za proučevanje 

mednarodnih odnosov: dr. Maja 

Bučar (od 1.10.2013) 

P5-0183 Socialna psihologija in 

sociologija vsakdanjega 

življenja 

dr. Mirjana Ule predstojnica Centra za socialno 

psihologijo 

P5-0193 Analiza dela, izobraževanja 

in zaposlovanja 

dr. Miroslav 

Stanojević 

predstojnik Centra za proučevanje 

organizacij in človeških virov 

P5-0200 Kakovost življenja družbenih 

skupin 

dr. Srna Mandič predstojnica Centra za proučevanje 

družbene blaginje 

P5-0203 Produkcija smisla in znanja v 

času krize: kulturološki, 

religiološki in 

znanstvenorazvojni vidiki 

družb v Sloveniji, na 

Balkanu, V Evropi 

dr. Mitja Velikonja predstojnik Centra za proučevanje 

kulture in religije 

P5-0206 Obramboslovje dr. Marjan Malešič predstojnik Obramboslovnega 

raziskovalnega centra 

P5-0181 Sociološki vidiki trajnostnega 

družbenoprostorskega in 

kadrovskega razvoja 

Slovenije 

dr. Samo Pavlin  

(od 1. 1. 2013) 

predstojnik Centra za prostorsko 

sociologijo: dr. Drago Kos 

   Predstojnik Centra za družboslovno 

informatiko: dr. Vasja Vehovar 

   predstojnik Centra za proučevanje 

znanosti: dr. Franc Mali 

   predstojnik Centra za 

primerjalnopravne in razvojne 

raziskave: dr. Rado Bohinc 

   predstojnik Centra za kritično 

politologijo: dr. Cirila Toplak (od 

1.10.2013) 

   predstojnik Centra za proučevanje 

upravno-političnih procesov in 

institucij: dr. Miro Haček (od 

1.10.2013) 

   predstojnik Centra za marketing in 

odnose z javnostmi: dr. Dejan 

Verčič (ustanovljen 7.10.2013) 

   Arhiv družboslovnih podatkov: dr. 

Janez Štebe 

P6-0215 Slovenski jezik – bazične, 

kontrastivne in aplikativne 

raziskave – dr. Monika Kalin 

Golob 

Nosilec programa je 

Filozofska fakulteta 

(dr. Vojko Gorjanc) 

predstojnica Centra za 

družboslovnoterminološke in 

publicistične raziskave: dr. Monika 

Kalin Golob 

 

Zaradi zaostrenih kriterijev pri doseganju in izpolnjevanju pogojev ARRS za vodjo programske 

skupine je od 1. 1. 2013 novi vodja programske skupine P5-0181 postal dr. Samo Pavlin. Zaradi delne 

upokojitve, pridobitve ARRS projekta in novih mednarodnih obveznosti je 1. 4. 2013 novi vodja 

programske skupine postal dr. Matija Rojec (zamenjava z dr. Marjanom Svetličičem). 

 

Ob izteku 4-letnega mandata predstojnikov raziskovalnih centrov je prišlo do menjave na treh 

raziskovalnih centrih. Novi predstojniki centrov so s 1.10.2013 postali: dr. Maja Bučar, dr. Miro 

Haček in  dr. Cirila Toplak. 
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Z oktobrom 2013 je bil ustanovljen nov raziskovalni Center za marketing in odnose z javnostmi, 

katerega predstojnik je postal dr. Dejan Verčič. 

 

5.5 Program ŠS FDV  - obštudijska dejavnost     

Program ŠS FDV 
2012-2013.docx

 

6. RAČUNOVODSKO POROČILO FDV ZA LETO 2013 

 

RAČUNOVODSKO 
POROČILO ZA LETO 2013_nelektorirano.docx

 

7. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

 

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH 

FINANC 

v/na    UL, FAKULTETI ZA DRUŽBENE VEDE           (naziv proračunskega uporabnika) 

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 

poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih 

financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in 

uresničevanje proračuna. 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi 

absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo 

doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se 

opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in 

pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. 

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih 

financ v/na UL, FAKULTETI ZA DRUŽBENE VEDE      (naziv proračunskega uporabnika). 

 

Oceno podajam na podlagi:  
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- ocene notranje revizijske službe za področja: 

............................................................................................... 

- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: NA PODLAGI OCENE VODIJ 

ORGANIZACIJSKIH ENOT   

- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, 

nadzornih organov EU,…) za področja:  NA PODLAGI UGOTOVITEV  revizijske družbe 

ABC revizija d.o.o.,  po pooblastilu Javne agencije za raziskovalno dejavnost  RS, 

skrajšano ARRS.  

V/Na  UL, FAKULTETI ZA DRUŽBENE VEDE  (naziv proračunskega uporabnika) 

je vzpostavljen(o): 

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  

b) na pretežnem delu poslovanja,  

c) na posameznih področjih poslovanja,  

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

2. Upravljanje s tveganji 

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja 

ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  

b) na pretežnem delu poslovanja,  

c) na posameznih področjih poslovanja,  

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način 

ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  

b) na pretežnem delu poslovanja,  

c) na posameznih področjih poslovanja,  

d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne 

aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih 

možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  

b) na pretežnem delu poslovanja,  

c) na posameznih področjih poslovanja,  

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih 

možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  

b) na pretežnem delu poslovanja,  

c) na posameznih področjih poslovanja,  

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  
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5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) 

notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  

b) na pretežnem delu poslovanja,  

c) na posameznih področjih poslovanja,  

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno 

delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih 

možnosti):  

 

a) z lastno notranjerevizijsko službo,  

b) s skupno notranjerevizijsko službo,  

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,  

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.  

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe: 

Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za notranjo revizijo 

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe: 

Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana 

Matična številka:                                                                             5085063000 

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 

....................................................................................................................................................... 

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 

....................................................................................................................................................... 

Matična številka:                                                                              

 

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  

presega  2,086 mio EUR  

 

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)                                                          

 ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker: naloge notranje revizije opravlja notranja 

revizijska služba UL. 

V letu  2013 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave  

- Nadaljevanje izboljšave in uporabe poslovnih aplikacij v podporo odločanju.    

(izboljšava 1) 

- Vzpostavitev elektronskega sistema naročanja pisarniškega materiala in računalniške 

opreme.                
                                                                                                                                        (izboljšava 2) 

- Vzpostavitev posebnega portala javnega naročanja.                                            (izboljšava 

3) 
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Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih 

še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene 

ukrepe za njihovo obvladovanje): 

- Pri nekaterih procesih obstaja večje tveganje zaradi razdrobljenosti poslovnih enot in 

pretoka dokumentacije v papirni obliki.                                                                              (tveganje 

1) 

- Vzpostavitev enotnega sistema priprave različnih pogodb za zaposlene in zunanje 

izvajalce za pedagoško in raziskovalno delo.                                                                             
(predviden ukrep 1) 

 - Nadaljevanje ažuriranja pravil o organizaciji in delovanju FDV.              (predvideni 

ukrep 2 ) 

 

 

 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: 

Red. prof. dr. Bojko Bučar 

 

Podpis:.......................................................................... 

 

 

 

 

 

Datum podpisa predstojnika: 

28. 2. 2014 
 

 

 

 

 

 

 


