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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 in akreditiral Svet za visoko šolstvo RS, 

ter znanstvenoraziskovalno dejavnost. 

 

Poslovno poročilo za leto 2008 je narejeno po področjih delovanja fakultete, kar pomeni, da 

zajema izobraževalno dejavnost (dodiplomski in podiplomski študij ter vseživljenjsko 

izobraževanje), znanstvenoraziskovalno dejavnost (programsko, temeljno in aplikativno 

raziskovanje), mednarodno sodelovanje na izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem 

področju ter knjižnično, založniško in druge dejavnosti. V prvem delu vsakega poglavja je 

kratek pregled aktivnosti, v drugem delu pa pregled realizacije letnih ciljev, ki so bili zapisani 

v poslovnem načrtu za leto 2008. Na koncu letošnjega poročila je tudi posebno poglavje o 

kakovosti, ki nadomešča posebno poročilo o kakovosti v preteklih letih ter prikazuje pregled 

aktivnosti na področju spremljanja kakovosti na fakulteti po področjih njenega delovanja.  

Poročilo so pripravili sodelavci strokovnih služb v sodelovanju s prodekani in tajnikom 

fakultete.  

 
FDV je poslovno leto 2008 zaključila uspešno. 
V koledarskem letu 2008 je diplomiralo 558 študentov samostojnih programov na FDV ter 39 

študentov dvopredmetnih programov, ki jih na starih programih izvajamo skupaj s Filozofsko 

fakulteto UL. Do konca leta smo vpisali 4239 študentov dodiplomskega študija, obravnavali 

pa 1772 raznih študentskih prošenj. V primerjavi s prejšnjimi leti, ko se je  trend rasti števila 

študentov od leta 2000 dalje povečeval, in sicer v povprečju za dobrih 5 % letno, od leta 

2004 pada, letos za 8,47 %. Skupaj z absolventi je rednih študentov 3436 (lani 3550). Iz 1. v 

2. letnik jih napreduje med 20 in 77. Število diplomantov se je letos znova zmanjšalo (letos 

558, lani 581). Letos (že četrtič zapored) nismo zapolnili vseh vpisnih mest na izrednem 

študiju.  

 

V študijskem letu 2007/08 je bilo na FDV v podiplomski magistrski študij skupaj vpisanih 390 

študentov, 9 študentov pa je bilo vpisanih na specialistični študij obramboslovja. V začetni 

letnik magistrskega in specialističnega študija so bili vpisanih 203 študenti. Na doktorskem 

študiju je bilo v 3. letnik vpisanih 44 doktorskih kandidatov, v 4. letnik pa 34 kandidatov. V 

letu 2008 smo imeli 82 magistrantov in 19 doktorantov. V letu 2008 se je v primerjavi z letom 

2007 predvsem povečalo število doktorantov, medtem ko se je število magistrantov 

zmanjšalo. Razlog za to spremembo je tudi v povečevanju števila doktorskih kandidatov, ki 

jim je bil odobren neposredni prehod z magistrskega na doktorski študij brez izdelave 

magistrskega dela. 

 

Med 30. 7. in 16. 8. 2008 je na FDV že tretje leto zapored potekala poletna šola ECPR v 

sodelovanju z britanskim akademskim združenjem European Consortium for Political 

Research. Predavanja v okviru ECPR so bila namenjena predvsem podiplomskim 

študentom.  V okviru podiplomskega študija so sodelovali številni vabljeni tuji predavatelji, od 

katerih so nekateri tudi nosilci in izvajalci posameznih predmetov. Fakulteta je sodelovala 

tudi v univerzitetnih podiplomskih študijskih programih Statistika in Varstvo okolja ter v dveh 
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mednarodnih podiplomskih programih: v programu E.MA – Evropski magisterij iz človekovih 

pravic in demokratizacije (European Master's Degree in Human Rights and Democratization), 

in v programu CoDe – Primerjalni lokalni razvoj (Comparative Local Developement). 

Fakulteta si že več let prizadeva pridobiti pomembnejšo vlogo v  obeh mednarodnih 

programih, kar pa je povezano s problemom  akreditacije programov v skladu z nacionalno 

zakonodajo.   

 

Zelo veliko strokovnega dela in usklajevanja med različnimi fakultetami je bilo opravljenega 

pri oblikovanju interdisciplinarnega študija Humanistike in družboslovja – 3. stopnja. 

Predlagateljici programa sta FDV in FF UL, v programu pa sodelujejo še štiri druge članice 

UL: Akademija za glasbo, Teološka fakulteta, Fakulteta za  računalništvo in informatiko ter 

Fakulteta za matematiko in fiziko. Vsaka od sodelujočih fakultet bo koordinirala določena 

področja doktorata.  Gre za prvi tak program v okviru UL, ki naj bi se začel izvajati v letu 

2009.  

 

V letu 2008 je na Inštitutu za družbene vede delovalo prek 180 raziskovalcev (med njimi so 

poleg polnozaposlenih raziskovalcev tudi raziskovalno angažirani pedagogi, strokovni 

sodelavci raziskovalci, mladi raziskovalci in raziskovalci v dopolnilnem delovnem razmerju), 

ki so organizirani v 17 raziskovalnih centrih in 1 infrastrukturnem centru. Raziskovalno delo je 

potekalo v 12 nacionalnih raziskovalnih programih (FDV), enem, ki je prijavljen prek druge 

raziskovalne organizacije (FF) ter v enem  infrastrukturnem programu. 

 

V okviru Inštituta za družbene vede se je v letu 2008 izvajalo 6 temeljnih, 5 aplikativnih, 4 

podoktorski in 42 CRP-projektov. Od vseh raziskovalnih programov in projektov jih je bilo 11 

interdisciplinarnih, v katerih so sodelovali raziskovalci Inštituta za družbene vede, nosilci pa 

so raziskovalci z drugih fakultet in institucij, ter 10 projektov, pri katerih so bili nosilci 

raziskovalci Inštituta za družbene vede, v njih pa so bili vključeni raziskovalci z drugih fakultet 

in institucij.  Na področju mednarodnega sodelovanja smo prijavili 44 projektov, od tega je bil 

Inštitut  pri 2 koordinator, pri 12 pa partner tujih raziskovalnih ustanov. 

 

V letu 2008 je imela FDV z ARRS sklenjenih 25 pogodb o financiranju podiplomskega 

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

zaključil tudi sredi leta, so na mirovanju zaradi porodniškega dopusta oz. imajo podaljšani 

status mladega raziskovalca brez financiranja. 

 

Na fakulteti je bilo število zaposlenih v letu 2008 (31. 12. 2008) 260, od tega je bilo: 

pedagoških delavcev  113 (43,46 %), raziskovalnih delavcev  66 (25,38 %), strokovnih 

delavcev 64 (24,64 %) in delavcev po dopolnilni pogodbi 17 (6,54 %). 

 

V letu 2008 smo bili v na knjižničnem področju uspešni pri nabavi in obdelavi gradiva: 

presegli smo načrtovan letni prirast, bili smo uspešni na razpisu ARRS za sofinanciranje tuje 

literature in baz podatkov, izvedli smo javno naročilo za tuje revije ter sodelovali pri 

konzorcijskih nakupih zbirk. Uspešno smo gradili lastne zbirke dokumentov Družboslovna 

besedila in Dela FDV. Pri gradnji bibliografije smo presegli načrtovan obseg vnosa in 

redakcije zapisov za pedagoge in raziskovalce FDV. Zelo uspešno smo izvajali program 

izobraževanja uporabnikov, saj smo presegli načrtovano število ur izobraževanja in 
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udeležencev. Opravili smo naloge po pogodbi za projekt Osrednjega specializiranega 

informacijskega centra za družboslovje ter se prijavili na nov razpis ARRS za obdobje 2009–

2011. S sodelovanjem v delovnih skupinah Komisije za razvoj knjižničnega sistema UL smo 

sooblikovali delovanje in razvoj knjižničnega sistema UL. Sodelovali smo v nacionalnih 

telesih (ZBDS, Svet članic COBISS, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost). 

 
Na mednarodnem področju smo spremljali mednarodne izobraževalne razpise (Evropske 
komisije 7. OP in drugi DG-ji: Lifelong Learning Programme, Jean Monet, Leonardo, 
TEMPUS) ter upravno in finančno vodili projekte ter skrbeli za mednarodno izobraževalno 
dejavnost. Tako smo  se  med drugim usklajevali tudi s članicami UL glede nabora 
predmetov tujih študentov (izmenjave tujih študentov med članicami UL). V letu 2008 smo 
prijavili 44 projektov, od tega 14 koordinatorskih in  30 partnerskih. Stopnja realizacije je 
122%. Odobrenih je bilo 14 projektov, od tega 2 koordinatorska in 12 partnerskih. Stopnja 
učinkovitosti je 32%.  
 
V letu 2008/09 je v okviru programa izmenjav profesorjev na FDV gostovalo 17 tujih 

profesorjev, 12 profesorjev FDV pa je gostovalo v tujini. Bilo je podpisanih 119 bilateralnih 

pogodb. V študijskem letu 2008/09 je za izvedbo v angleškem jeziku razpisanih 19 

predmetov  na dodiplomski in 16 predmetov na podiplomski ravni.  
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V letu 2008 je pod okriljem Založbe FDV delovalo 18 knjižnih zbirk: 4 s področja politologije, 

5 s področja sociologije, 2 s področja kulturologije, 4 s področja komunikologije in 2 z mejnih 

področij. Za kakovosten založbeni program je skrbelo 17 urednikov. Izdali smo 32 novih 

knjig, med izdajami so bili 3 novi učbeniki domačih avtorjev in 2 prevoda tujih učbenikov. V 

letu 2008 smo natisnili 8.800 knjig, prodali pa smo 10.000 izvodov. 

 

V Računalniškem centru FDV, ki skrbi za informacijsko podporo ključnih procesov na 

fakulteti (pedagoškega, znanstvenoraziskovalnega in poslovnega), smo v preteklem letu 

okrepili svojo organizacijsko dejavnost z zaposlitvijo vodje službe ter prioritetno skrbeli za 

stabilnost delovanja informacijskega sistema.  

 

Tudi v preteklem letu smo posebno pozornost posvečali rednim vzdrževalnim delom na 

fakulteti, s katerimi smo skrbeli za boljše počutje vseh, od zaposlenih do študentov. 

Sistematično odpravljamo dotrajano opremo in sredstva ter postopoma staro opremo in 

sredstva nadomeščamo z novimi. Posebno pozornost smo posvetili tudi preventivnemu 

vzdrževanju in pregledu vseh naprav ter opreme, s čimer skrbimo za stabilnost delovanja 

vseh naprav, v skladu z možnostmi pa tudi investiramo v inventar in opremo, ki izboljšujeta 

delovno okolje in življenja na fakulteti. Da bi v prihodnje še bolje uredili okolico naše 

fakultete, smo se povezali tudi z Mestno občino Ljubljana, ki je lastnica večine površin okoli 

fakultete, ter z vodstvi sosednjih fakultet.  

 

Služba za odnose z javnostmi opravlja redno operativno delo na področju komuniciranja in 

odnosov z javnostmi za fakulteto.  Na področju upravljanja dogodkov je služba za odnose z 

javnostmi v letu 2008 izvedla informativna dneva za dodiplomski in podiplomski študij, 

sindikalni shod FDV, otvoritev Galerije FDV, otvoritev konference WISC in slavnostno 

akademijo za red. prof. dr. Toma Korošca. Služba za odnose z javnostmi je sodelovala pri 

organizaciji in izvedbi protokola dogodkov poletne šole ECPR, otvoritve Politoloških dnevov 

2008, otvoritve študijskega leta in študentskih konferenc ter dogodkov (npr. IAPSS, FDV 

Gala Show in druge). Na področju internega komuniciranja je služba za odnose z javnostmi 

na novo strukturirala adreme elektronske pošte in razvila koncept internega komuniciranja 

FDVe! kot nadgradnjo obstoječih aktivnosti internega komuniciranja. Služba redno pripravlja 

najave dogodkov in fotonovice za objavo na spletnih straneh fakultete. 

 

Na fakulteti smo v preteklem letu nadaljevali s sistemskim urejanjem posameznih področij 

delovanja fakultete. Pripravljena so bila dopolnila pravil o organizaciji in delovanju fakultete 

(volitve članov senata), pravilnik o volitvah članov senata, osnutek pravilnika o oglaševanju in 

oddaji prostorov na FDV, osnutek poslovnika upravnega odbora (UO), v pripravi pa je še 

poslovnik senata, pravilnik o elektronski pošti in pravilnik o ravnanju z dokumentarnim 

gradivom. Na osnovi poročila notranje revizorke UL smo realizirali njena priporočila, s čimer 

smo zmanjšali poslovna tveganja (določeni nosilci stroškovnih mest, namestniki na 

posameznih strokovnih področjih, nadzor nad naročanjem ipd.). V preteklem letu smo zelo 

dobro sodelovali tudi s strokovnimi službami in vodstvi sosednjih fakultet ter skupaj iskali 

priložnosti za izmenjavo mnenj in izkušenj ter pripravljali osnove za skupno opravljanje 

določenih strokovnih nalog. 
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V letu 2008 je bila za spremljanje kakovosti na FDV odgovorna komisija za samoocenjevanje 

kakovosti, ob njej pa tudi posamezni sodelavci na področju kakovosti in pri konkretnih 

aktivnostih izvajalci teh aktivnosti (predstojniki oddelkov, kateder, prodekani na posameznih 

področjih, vodje strokovnih služb idr). Odločanje o aktivnostih na tem področju prevzemata 

fakultetna vodstvo in senat. Komisija za samoocenjevanje se je od imenovanja oktobra 2007 

redno in intenzivno sestajala. Glavni cilj dela komisije je bila priprava celovitega sistema za 

ocenjevanje in nagrajevanje kakovosti na FDV. Poleg priprave celovitega modela za 

ocenjevanje in nagrajevanje kakovosti je komisija spremljala širše področje zagotavljanja 

kakovosti na FDV. V tem kontekstu je posebno pozornost namenila vprašanju študentskih 

anket. Na FDV se je poleg rednih univerzitetnih študentskih anket prva tri leta izvajanja 

bolonjske reforme izvaja tudi posebna anketa o bolonjskem načinu študija. 

 
Vodstvo fakultete je med letom spremljalo realizacijo ciljev Poslovnega načrta FDV za leto 

2008. Prizadevalo si je za racionalno poslovanje in racionalizacijo stroškov. Stroške smo z 

izborom najbolj ugodnega ponudnika začeli zmanjševati pri govorni telefoniji, znižani so bili 

stroški čiščenja (ponudnika storitve smo izbrali prek postopka javnih naročil), začeli smo 

potopke za racionalizacijo stroškov pri izvajanju športne vzgoje. 

 

Vodstvo fakultete je namenjalo veliko pozornost vzpostavitvi organiziranega 

sodelovanja z vodstvi družboslovnih in humanističnih fakultet znotraj UL. Dekan FDV 

je formalni koordinator tega sodelovanja. V tem okviru je bilo uspešno usklajenih in 

na senatu UL sprejetih več pomembnih projektov, kot so: 

– merila za vrednotenje pedagoškega dela, 

– ureditev razmerja med javno službo in tržno dejavnostjo na UL, 

– nova habilitacijska pravila idr.  
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1. ŠTUDIJSKO PODROČJE 

1.1. DODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

 
V primerjavi s prejšnjimi leti, ko se je  trend rasti števila študentov od leta 2000 povečeval, in 

sicer v povprečju za dobrih 5 % letno, od leta 2004 pada, letos za 8,47 %. Skupaj z 

absolventi je rednih študentov 3436 (lani 3550). Iz 1. v 2. letnik jih napreduje med 20 % in 77 

% (lani med 47 % in 91 %, predlani pa med 36 % in 86 %). Letošnja generacija študentov 

prenovljenih programov iz 1. v 2. letnik napredujejo slabše kakor zadnja generacija študentov 

starih programov (zadnji dve leti se je prehodnost v primerjavi s prehodnostjo na starih 

programih iz leta v leto povečevala: letos 64,6 %, lani 75 %, predlani  71,6 % (zadnja 

generacija starih programih 66,6 %). 

 

Letos smo pri napredovanju spremljali generacijo, ki se je v 1. letnik vpisala v študijskem letu 

2005/06 (prva bolonjska generacija). V povprečju se 59 % študentov generacije vpisalo v 4. 

letnik brez ponavljanj in pavziranj. V primerjavi s 63 % (zadnja generacija starih programov) 

ter 61 % (predzadnja generacija starih programov) je to manjši padec, ki lahko kaže tudi na 

to, da s prenovo programov nismo dosegli želenega, to pa je boljša prehodnost zaradi 

sprotnega dela in sprotnega preverjanja znanja.  

 

Število diplomantov se je letos znova zmanjšalo (letos 558, lani 581). Ta upad je precej 

nepričakovan, saj smo študente še prav posebej pozorno obveščali, da so v letošnjem letu 

imeli zadnjo možnost vpisa na znanstveni magisterij in smo pričakovali nekoliko več 

diplomantov kakor lani. V desetletnem obdobju pa je povečanje še vedno izjemno veliko, saj 

smo leta 1998 imeli 262 diplomantov, leta 2008 pa 558, kar je 212,98 % več.  

 

Letos (že četrtič zapored) nismo zapolnili vseh vpisnih mest na izrednem študiju. Trend 

zmanjševanja vpisa na izredni študij želimo ublažiti z ustvarjanjem modulov vseživljenjskih 

izobraževalnih seminarjev oz. programov. Prepričani smo, da imamo veliko vsebin, ki so 

zanimive za trg, zato bomo nadaljevali s ponudbo seminarjev, tečajev in modulov ter jih 

kombinirali tudi s predmeti, ki jih sicer izvajamo na izrednem študiju. Izkušnje bomo imeli že 

po zaključku 2. semestra, saj smo 38 predmetov izrednega študija, ki se izvajajo v 2. 

semestru, ponudili tudi kot vseživljenjsko učenje.  

 

Nadaljevali smo z organizacijo seminarjev, s katerimi smo želeli izboljšati pedagoški 

proces na bolonjskih programih, in sicer: Kriteriji in disciplinska odgovornost študentov 

(januar), Ukrepanje ob problematičnih študentih (januar), Načini preverjanja in ocenjevanja 

znanja (februar),  Vse, kar ste želeli vedeti o bolonji na FDV (april), načrtovani seminar 

Kultura poslovnega oblačenja (maj) pa je odpadel zaradi organizacije sindikalnega srečanja 

zaradi novega plačnega sistema.  

 

Januarja smo skupaj s koordinatorjem praktičnega usposabljanja asist. mag. Andrejem 

Kohontom organizirali sestanek koordinatorjev praktičnega usposabljanja, na katerem smo 

se pogovorili o pripravi pogodb za študente, ki se udeležujejo praks v različnih delovnih 

organizacijah, ter o ustvarjanju enotne baze podjetij, pri katerih naši študenti opravljajo 

prakso. Na aprilskem sestanku pa smo se pogovorili o izvajanju praktičnega usposabljanja 
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na izrednem študiju ter se dogovorili, da praktično usposabljanje na izrednem študiju poteka 

na podoben način kot na rednem študiju ter da je tudi v prihodnje smiselno izrednim 

študentom, ki dokažejo, da so zaposleni v organizaciji, kjer opravljajo študijskim vsebinam 

ustrezne delovne naloge, prakso v celoti priznati, ostali izredni študenti pa jo opravijo po istih 

pravilih kot redni študenti oz. v dogovoru s koordinatorjem prakse na posameznem 

programu. Na septembrskem sestanku so bile predstavljene novosti v zvezi s praktičnim 

usposabljanjem, ki so del spletnega referata (vnos podatkov o opravljeni praksi oz. 

praktičnem usposabljanju). 

 

Obiskali smo 11 srednjih šol, ki so nas povabile, da predstavimo programe prve stopnje, ki 

jih izvajamo na naši fakulteti, in sicer Srednja šola Ivančna Gorica (15. 1.), Gimnazija 

Bežigrad (15. 1.), Gimnazija Škofja Loka (18. 1.), Gimnazija Šiška (23. 1.), Gimnazija Velenje 

(30. 1.), Srednja ekonomska šola na Prešernovi v Ljubljani (31. 1.), Gimnazija Litija (5. 2.), 

Škofijska gimnazija v Ljubljani (6. 2.), Gimnazija Postojna (7. 2.), Gimnazija Ilirska Bistrica (7. 

2.), Gimnazija Kranj (2. 6.). Vse obiske je opravila vodja referata za dodiplomski študij, 21. 2. 

pa je Gimnazijo Celje obiskala asist. Ana Bojinović, ki je organizirala tudi predstavitev 

programov na tej gimnaziji.  

 

15. in 16. 2. smo uspešno organizirali informativni dan za kandidate za vpis na programe 

prve stopnje naše fakultete, saj je fakulteto v teh dveh dneh obiskalo 1600 kandidatov, že 

prvi dan pa 1400 kandidatov, ki jih zanima študij na FDV. 

 

Marca smo skupaj s koordinatorico tutorjev doc. dr. Majo Garb organizirali sestanek 

tutorjev, na katerem smo se dogovorili o izvedbi tutorskega dne za bodoče 1. letnike (4. 8. 

2008) ter tutorskih dni za že vpisane študente po posameznih programih, ki naj jih katedre 

organizirajo do konca letošnjega študijskega leta. 

 

UL smo posredovali predlog o omejitvi vpisa, ki ga je na predlog predstojnikov oddelkov in 

kateder sprejel kolegij dekana za devet programov rednega študija, ki so za 30 % in več 

presegali število razpisnih mest. Na rednem študiju so vsi programi, razen kulturologije, imeli 

zadostno ali nekoliko večje število študentov. Za fakulteto v celoti je želja po vpisu na naše 

programe na rednem študiju 144,7%, na izrednem študiju pa le 28,3%. 

 

Tudi v letu 2008 smo podpisali sporazum o izmenjavi predmetov in študentov (odprti 

izbirni predmeti) s Fakulteto za upravo ter Ekonomsko fakulteto tako kot v preteklih dveh 

letih. Podobno smo poskusili storiti tudi s FF, kar pa nam žal ni uspelo, ker smo s FF prejeli 

obvestilo, da bodo z izvedbo večine bolonjskih programov pričeli šele 2009/10, do takrat pa 

se morajo še dogovoriti o logističnem sistemu izvajanja izbirnosti tako znotraj kot zunaj 

fakultete.  

 

Nadaljevali smo z organizacijo (skupaj s prodekanjama za do- in podiplomski študij) rednih 

sestankov s predstojniki kateder in oddelkov. Na aprilskem sestanku smo se pogovarjali 

o zaključevanju študija na bolonjskih programih ter dokončno definirali spremembe pravilnika 

o diplomskem delu, ki so bile posredovane komisiji za dodiplomski študij (KDŠ), na junijskem 

pa smo znova dorekli oddajo poročil o izvajanju prenovljenih programov ter morebitnih 

predlogih sprememb, dogovorili smo se za termine sestankov s prodekanjo ter predebatirali 
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pripravo učnih načrtov po novem sistemu, ki omogoča, da je širšemu krogu uporabnikov 

vidna le kratka vsebina predmeta, le ožji skupini (uporabniki spletnega referata) pa celoten 

učni načrt. Prodekan za mednarodno izmenjavo je predstojnikom predstavil način izvedbe in 

vrednotenja predmetov, ki jih izvajamo za tuje študente. Način izvedbe in vrednotenja teh 

predmetov je bil  nato obravnavan na seji senata. 

 

Od julija do septembra 2008 so bile najobsežnejše priprave na vpis študentov v novo 

študijsko leto. Tako smo z vpisi v višji letnik začeli 28. 7. 2008 in ugotovili, da bi vpis morali 

organizirati veliko prej, kar pa bi bilo mogoče le s hitrejšo  pripravo in sprejetjem predmetnika 

ter učnih načrtov. Tako bi zagotovili, da se študenti dejansko vpisujejo sproti, tako kot tudi 

opravljajo pogoje za vpis v višji letnik. 

 

V ponedeljek, 4. 8. 2008, smo organizirali tutorski dan, 5. in 6. 8. pa smo vpisali študente v 

1. letnik. Odzivi na tutorski dan so bili različni, kar nekaj kandidatov prihaja na tutorski dan z 

že izdelanimi informacijami in védenjem o tem, kaj vpisujejo, tako da smo se odločili vpis po 

drugi in tretji prijavi opraviti prek interneta enako, kot poteka vpis v višji letnik. Študentom 

smo na domače naslove poslali natančno obvestilo o vpisu in jih prosili, naj nam vpisne 

obrazce po pošti tudi vrnejo nazaj.  

 

10. 9.  smo se udeležili seminarja svetovalcev Kariernega centra UL, ki so ga organizirali na 

UL, ter prejeli nove delovne naloge v zvezi s ponudbo Kariernega centra. 

 

24. 9. smo se udeležili sestanka na MŠŠ v zvezi z novim klasifikacijskim sistemom 

KLASIUS, saj moramo do 15. 11. prekvalificirati že obstoječe študijske programe skladno z 

novim sistemom. 

 

Organizirali smo tudi devet sej Komisije za dodiplomski študij, in sicer 24. 1., 21. 2., 20. 

3., 24. 4., 22. 5., 19. 6., 22. 9., 20. 10. ter 24. 11. Ravno na podlagi predloga, ki ga je 

izoblikovala KDŠ, je senat na marčevski seji sprejel sklep, da nosilci predmetov starega 

programa študentom predpišejo ustrezno nadomestno (individualno) obveznost ter jim na ta 

način omogočijo opravljanje izpita in dokončanje obveznosti. O sprejetem sklepu smo 

obvestili zaposlene na fakulteti z obvestilom, ki smo ga posredovali na fakultetni skupni 

elektronski imenik. UO je na predlog KDŠ sprejel pravila v zvezi z opravljanjem obveznosti 

na izrednem študiju ter načinu priprave urnika za naslednje študijsko leto. Prav tako je UO 

sprejel sklep, da se tudi v naslednjem študijskem letu za študente 1. in 2. letnikov po 

programih pripravijo kompleti učbenikov, ki jih študenti izrednega študija prejmejo 

brezplačno. Za študente izrednega študija 3. in 4. letnika pa se pripravijo popusti na knjige, ki 

jih izdaja Založba FDV. Sprejet je bil novi Pravilnik o diplomskem delu, ki je usklajen s 

predlogi predstojnikov katedre in oddelkov ter akreditiranim stanjem novih študijskih 

programov. O novem pravilniku in pomembnih novostih smo obvestili tako študente z 

obvestilom v spletnem referatu kot tudi predstojnike kateder in oddelkov ter vse pedagoške 

delavce z obvestilom na imeniku FDV. Na septembrski seji pa smo obravnavali problem 

mentorstev zaradi dvojne generacije študentov (stari programi ter 4. letniki novih programov) 

ter predlagali senatu sklep, da se v letošnjem letu število mentorstev izjemoma poveča, 

skladno z mnenjem posameznih kateder, ki menijo, da bo problem dvojne generacije 

prizadel tudi njihovo katedro. Poleg tekočih zadev (posebni statusi študentov, šesto 
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opravljanje izpitov) smo sprejeli tudi rokovnik sej za naslednje študijsko leto. Na oktobrski 

seji, ki je potekala v dveh terminih (20. in 27. 10.), smo obravnavali predvsem pritožbe 

študentov v zvezi z napredovanjem v višji letnik oz. podaljšanjem absolventskega staža ter 

razpravljali tudi o delni evalvaciji bolonjskih programov ter nujnih ukrepih za izboljšanje že 

ugotovljenih pomanjkljivosti, ki jih je nato potrdil senat na novembrski seji. Novembra pa smo 

se dogovorili, da bomo pripravili predlog dopolnitve Pravilnika o dodiplomskem študiju, z 

dopolnitvami pa bi bolj natančno regulirali izpitni red oz. izvedbo izpitov, obravnavali smo tudi 

ugotovitve Komisije za pritožbe študentov  UL v zvezi z vodenjem postopkov pritožb in 

prošenj na članicah.  

 

30. 9. 2008 smo sodelovali na izobraževanju za študente in učitelje tutorje, ki sta ga 

organizirala Študentski svet (ŠS) FDV in odgovorna učiteljica tutorka doc. dr. Maja Garb. 

 

Organizirali smo šest podelitev diplomskih listin, in sicer: 25. 1.,  21. 3., 16. 5., 11. 7., 14. 

11. ter 28. 11., na katerih smo podelili listine tistim, ki so diplomirali med 21. 9. 2007 in 17. 9. 

2008. Na podelitvah so sodelovali tudi slavnostni govorniki: doc. dr. Simona Lipicer Kustec, 

doc. dr. Aleš Črnič, izr. prof. dr. Maja Bučar, izr. prof. dr. Samo Kropivnik, doc. dr. Tanja 

Kamin, doc. dr. Iztok Prezelj, doc. dr. Klement Podnar, doc. dr. Miroljub Ignjatović, doc. dr. 

Maruša Pušnik, doc. dr. Damjan Škulj, asist. dr. Bojana Lobe in izr. prof. dr. Valentina 

Hlebec. 

 

V koledarskem letu 2008 je diplomiralo 558 študentov samostojnih programov na FDV ter 

39 študentov dvopredmetnih programov, ki jih na starih programih izvajamo skupaj s FF. 

 

Do konca leta smo vpisali 4239 študentov dodiplomskega študija, obravnavali pa 1772 

raznih študentskih prošenj. 

 

Prodekanja je za obravnavo na kolegiju pripravila pregled izvajanja bolonjskih programov in 

na kolegiju 25. 9. 2008 predstavila predlog kratkoročnih ukrepov ter osnutek za morebitno 

reakreditacijo. Kolegij je ukrepe potrdil, zato so bili oktobra obravnavani in potrjeni na KDŠ, 

nato pa novembra še na senatu. Decembra so na podlagi potrjenih ukrepov opravljeni 

individualni pogovori z vsemi predstojniki v zvezi z izpeljavo ukrepov na konkretnih 

programih. Za vsak program je pripravljen seznam ukrepov s konkretnimi predlogi za 

realizacijo teh ukrepov. Predstojniki so morali na predstavljene predloge odreagirati do konca 

decembra. 

 

Začeli smo z obiskovanjem srednjih šol, ki nas povabijo k predstavitvi programov prve 

stopnje, že za naslednje študijsko leto, in sicer: 23. 10. (Mladinski center Brežice), 20. 11. 

(Ljudska univerza Nova Gorica), 8. 12. (Gimnazija Slovenj Gradec), 12. 12. (Gimnazija 

Škofja Loka, kjer so na prošnjo psihologinje predstavitev opravili le študenti). 



 

 

1.1.1. Realizacija ciljev  

 

Letni cilji Izvedbene naloge in roki Realizacija 

Evalvacija bolonjskih 
programov na različnih 
ravneh 

Izboljšanje obstoječih bolonjskih programov, 
upoštevajoč dosedanje izkušnje in finančno stanje: 
– Predstojniki pripravijo predloge do konca maja. 
– Prodekanja opravi razgovore s predstojniki do 
konca junija. 
– Prodekanja do konca oktobra pripravi predlog 
izboljšav in ga predstavi Komisiji za dodiplomski 
študij (KDŠ), ki predlaga morebitne spremembe 
Senatu FDV. 

Prodekanja 6. 5. 2008 poslala mejl predstojnikom 
z natančnimi navodili, kaj morajo pripraviti do 
konca maja. 
Predstojniki poslali svoja poročila, prodekanja tudi 
opravila razgovore z vsemi predstojniki, razen 
kom-tkoj, kot je bilo načrtovano. 
Načrtovani predlog izboljšav predstavljen KDŠ in 
Senatu FDV. 

Izmenjava izkušenj z 
izvajanjem bolonjskih 
programov 

Nadaljevanje izobraževalnih razprav za izvajalce 
bolonjskih predmetov z rednim dopolnjevanjem 
glede na teme, ki so pereče za izboljšanje 
pedagoškega procesa:  
– Vsaj en seminar mesečno v času trajanja 
študijskega leta. 

14. 4. 2008 organiziran seminar Vse, kar ste 
želeli vedeti o bolonji na FDV 
19. 5. 2008 načrtovani seminar Kultura 
poslovnega oblačenja odpadel zaradi organizacije 
Sindikalnega srečanja zaradi plačnega sistema. 
Seminar bo organiziran v naslednjem študijskem 
letu.   

Oblikovanje pravil glede 
zaključevanja študija na 
starih programih 

Zaključevanje obveznosti na posameznih 
predmetih kljub dejstvu, da se predmeti na starih 
programih ne izvajajo več:  
– Senat je na marčevski seji sprejel predlog KDŠ, 
da nosilci predmetov starega programa študentom 
predpišejo ustrezno nadomestno (individualno) 
obveznost ter jim na ta način omogočijo 
opravljanje izpita in dokončanje obveznosti. 

Senat na marčevski seji sprejel predlog KDŠ o 
predpisovanju nadomestnih obveznosti za 
študente na starih programih. O tem pravilu 
obveščeni tudi vsi na FDV listi z mejlom 1. 4. 
2008, sproti obveščamo vse pedagoge, ki imajo 
študente za nadaljevanje oz. dokončanje študija.  

Izboljšanje organizacije 
izrednega študija 

Izvedba predmetov, ki bo manj občutljiva za število 
študentov in prilagojena tipu predmeta: 
– KDŠ je februarja sprejela pravila organizacije 
izrednega študija, po katerih se urnik pripravlja 

Predlagana pravila, kot so zapisana že sprejeta 
na ustreznih organih, urnik pripravljamo skladno z 
novimi pravili, založba bo, na predlog 
predstojnikov, pripravila ustrezne komplete 
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glede na tip predmeta in ne na število vpisanih 
študentov, kar bo omogočilo bolj kakovostno 
pripravo urnika za naslednje študijsko leto. 
– UO FDV je sprejel predlog, da se za študente 1. 
in 2. letnika izrednega študija pripravijo brezplačni 
kompleti učbenikov, študentom 3. in 4. letnika pa 
se omogoči nakup študijske literature iz Založbe 
FDV s 50% popustom.  

učbenikov za 1. in 2. letnik izrednega študija, višji 
letnik pa dobijo popust.  

Povečanje števila 
diplomantov/skrajševanje 
časa trajanja študija 

Motivacijski seminarji o zaključevanju študija: 
– Oktobra je treba obvestiti katedre in jih povabiti k 
organizaciji motivacijskih seminarjev za absolvente 
na posameznem programu. 
Obveščanje absolventov o iztekanju starih 
programov: 
– Novembra pošlje referat vsem absolventom, ki v 
zadnjih 5 letih niso zaključili študija, pismo, v 
katerem jih seznani z iztekanjem starih programov 
in jih povabi k dokončanju študija. 

Na sestanku s predstojniki, 13. 10. smo obvestili 
predstojnike, da bomo poslali povabilo k 
diplomiranju, oni pa lahko, po potrebi, organizirajo 
motivacijske seminarje za absolvente svojih 
programov. 
V začetku novembra poslali obvestilo o 
dokončanju študija 1468 absolventom, ki študija 
še niso zaključili (pavzerji zadnjih 5 let). 

Informiranje o študijskih 
programih 

Tutorski dan – predstavitev programov in 
predmetov ter učiteljev in sodelavcev na 
posameznih programih; posebej za bodoče 
študente 1. letnika in posebej za študente višjih 

letnikov (izvedba je potrebna še pred vpisi): 
– Za bodoče študente 1. letnika 4. 8., najprej 
skupaj za vse s predstavitvijo fakultete v celoti, 
nato pa po posameznih programih. 
– Za študente višjih letnikov po posameznih 
programih (maj). 

Tutorski dan bo 4. 8., vpis pa 5. in 6. 8. Bodoči 
bruci in brucke so obvestilo o tem že prejeli na 
domače naslove, dopis pa je objavljen tudi na 
domači strani, kjer so tudi objavljeni vsi ostali 
dopisi v zvezi z vpisom v naslednje študijsko leto: 
http://www.fdv.uni-
lj.si/Dodiplomski_studij/Vpis/0809/Index.asp?id=0.  
Katedre so organizirale tudi tutorske dneve za 
študente višjih letnikov na zadnjih predavanjih 
letošnjega študijskega leta. 

Povezovanje 
vseživljenjskega 
izobraževanja in 
izrednega študija 

Objava predmetov na izrednem študiju, ki bodo 
ponujeni tudi kot vsebine vseživljenjskega 
izobraževanja: 
– Aprila predstojniki posredujejo predloge 

Na domači strani fakultete objavljena informacija 
v zvezi z vseživljenjskim učenjem z natančnim 
seznamom predmetov, ki jih v okviru predmetov 
prve stopnje, ponujamo tudi kot VŽU. To so 

http://www.fdv.uni-lj.si/Dodiplomski_studij/Vpis/0809/Index.asp?id=0
http://www.fdv.uni-lj.si/Dodiplomski_studij/Vpis/0809/Index.asp?id=0
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predmetov, ki bi bili primerni tudi v okviru 
vseživljenjskega izobraževanja. 
– Junija z objavo urnika za izredni študij objavimo 
tudi urnik predmetov, ki potekajo v okvirju 
vseživljenjskega izobraževanja. 

predmeti, ki se izvajajo na izrednem študiju, in 
sicer v drugem semestru. Ponujenih je 38 
predmetov prve stopnje, izredni študij. 

 
 



 

 

1.1.2. Razlogi in težave, ki so vplivali na nerealizacijo ciljev 

 
V letu 2008 smo načrtovali nadaljevanje izobraževalnih razprav za izvajalce bolonjskih 

predmetov, vendar  jih po začetku študijskega leta 2008/09 nismo uspeli izpeljati, saj je bilo 

zanimanje za predlagano izvedbo didaktičnih delavnic pri pedagogih, ki bi jim bile didaktične 

delavnice namenjene, izjemno majhno, kar pripisujemo predvsem zelo veliki obremenjenosti 

pedagogov. Zato smo načrtovano nadaljevanje izobraževalnih razprav zaenkrat omejili na 

najbolj pereče teme in srečanja ne potekajo več mesečno. 

 

Prav tako nam ni uspelo povečati števila diplomantov,  kljub temu da smo študentom 

poslali motivacijsko pismo in da so nekatere katedre organizirale tudi motivacijske seminarje. 

Neuspeh pripisujemo dejstvu, da študenti še vedno raje obdržijo status študenta čim dlje, saj 

jih tudi država s svojimi pravili glede podaljševanja statusa študenta motivira predvsem k 

temu, da status obdržijo, ne pa da diplomirajo. Status študenta ima v razmerah večje 

brezposelnosti boljšo veljavo kakor status diplomanta. 

 
PRILOGE K 1.1: Nekaj kazalnikov o pedagoškem procesu na dodiplomskih programih FDV  

 

1.2. PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

 
V študijskem letu 2007/08 je bilo na FDV v podiplomski magistrski študij vpisanih 390 

študentov, 9 študentov pa je bilo vpisanih na specialistični študij obramboslovja. V začetni 

letnik magistrskega in specialističnega študija so bili vpisanih 203 študenti.  

 

Na doktorskem študiju je bilo vpisanih 44 doktorskih kandidatov v 3. letnik in 34 v 4. letnik.  

 

Tudi v preteklem letu smo ugotavljali, da zelo veliko študentov uspešno napreduje iz 1. v 2. 

letnik magistrskega študija (letos je bilo takih kar 88 % študentov), opazen pa je tudi 

napredek glede hitrejšega zaključka študija. Podiplomski študenti, ki so v letu 2008 uspešno 

zagovarjali magistrsko delo, so za študij potrebovali povprečno 56 mesecev, kar pomeni, da 

študenti po zaključku 2. letnika magistrskega študija potrebujejo še 2,4 leta za pisanje in 

zagovor magistrskega dela. Razlog za hitrejše zaključevanje podiplomskega študija so tudi v 

letu 2008 organizirani posebni motivacijski seminarji in srečanja z izvajalci po posameznih 

študijskih programih.  

 

Sofinanciranje podiplomskega študija: MVZT ponuja javno veljavnim programom, ki 

izpolnjujejo razpisne pogoje, sofinanciranje podiplomskega študija (sofinanciranje šolnin). 

Število sofinanciranih programov (in usmeritev znotraj programov) se je vsako leto 

povečevalo. V študijskem letu 2007/08 smo imeli sofinancirane že vse magistrske študijske 

programe ter doktorski študij, in sicer so bile šolnine magistrskih študentov sofinancirane v 

višini 50 %, doktorskih študentov pa v višini 80 % normirane šolnine. Normirano šolnino za 

letnik študija določa MVZT in je že vrsto let enaka − 1.961,28 EUR (470.000,00 SIT). 

 



 

 - 17 - 

Povečevanje števila vpisanih študentov od leta 1999/00 dalje in visok odstotek prehodnosti iz 

1. v 2. letnik sta vsekakor posledica sofinanciranja s strani MVZT, saj se je finančni delež, ki 

ga nosijo študenti sami, na ta način zelo zmanjšal, kar omogoča podiplomski študij tudi 

študentom s slabšim finančnim stanjem. 

 

Med 30. 7. in 16. 8. 2008 je na FDV že tretje leto zapored potekala poletna šola ECPR v 

sodelovanju z britanskim akademskim združenjem European Consortium for Political 

Research. Predavanja v okviru ECPR so bila namenjena predvsem podiplomskim 

študentom.  

 

V okviru podiplomskega študija so sodelovali številni tuji vabljeni predavatelji, od katerih so 

nekateri tudi nosilci in izvajalci posameznih predmetov. Fakulteta je sodelovala tudi v 

univerzitetnih podiplomskih študijskih programih Statistika in Varstvo okolja ter v dveh 

mednarodnih podiplomskih programih: v programu E.MA – Evropski magisterij iz človekovih 

pravic in demokratizacije (European Master's Degree in Human Rights and Democratization), 

in v programu CoDe – Primerjalni lokalni razvoj (Comparative Local Developement). 

Fakulteta si že več let prizadeva pridobiti pomembnejšo vlogo v  obeh mednarodnih 

programih, kar pa je povezano z  akreditacijo programov v skladu z nacionalno zakonodajo.   

 

V letu 2008 je bil dokončno oblikovan enovit program doktorskega študija Humanistika in 

družboslovje. Gre za medfakultetni program 3. stopnje, v katerem sodelujejo poleg FF UL in 

FDV (ki pokrivata večino področij humanistike in družboslovja) še štiri druge fakultete v 

okviru UL: Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakuleta za računalništvo, Teološka fakulteta in 

Akademija za glasbo. Program je v postopku akreditacije.  

 

V letu 2008 smo imeli 82 magistrantov in 19 doktorantov. V letu 2008 se je v primerjavi z 

letom 2007 predvsem povečalo število doktorantov, medtem ko se je število magistrantov 

zmanjšalo. Razlog za to spremembo je tudi v povečevanju števila doktorskih kandidatov, ki 

jim je bil odobren neposredni prehod z magistrskega na doktorski študij brez izdelave 

magistrskega dela. 

 

1.2.1. Ocena uspeha pri doseganju ciljev na podiplomskem študiju  

 

Zelo veliko strokovnega dela in usklajevanja med različnimi fakultetami je bilo opravljenega 

pri oblikovanju interdisciplinarnega študija Humanistike in družboslovja – 3. stopnja. 

Predlagateljici programa sta FDV in FF, v programu pa sodelujejo še štiri druge članice (gl. 

zgoraj). Vsaka od sodelujočih fakultet bo koordinirala določena področja doktorata.  Gre za 

prvi tak program v okviru UL, ki naj bi se začel izvajati v letu 2009.  

 

Pri izvrševanju zastavljenih ciljev, povezanih s pripravo izvedbe 2. in 3. stopnje bolonjskega 

študija (sprejemanje fakultetnih pravilnikov ter priprava evalvacijskih instrumentov za 

vrednotenje podiplomskega študija), smo bili zaradi nejasnosti glede financiranja in pravil 

glede vpisa na 2. stopnjo nekoliko v zamudi, vendar ocenjujemo, da bomo načrt izvedbe 

zaključili ter potrebne dokumente sprejeli pravočasno, da bi ustrezno pripravili izvedbo 2. in 

3. stopnje v naslednjem študijskem letu. Zaradi nedefiniranih določil financiranja, statusa 
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študentov in izvajanja »dodatnega letnika«, ki bi diplomantom 3-letnih programov 1. stopnje 

omogočili vpis v 2. stopnjo, izvedbe dodatnih letnikov nismo dali v letošnji razpis. Pred 

vpisom v magistrski študij v študijskem  letu 2009/10 in 2010/11 bomo našim absolventom in 

diplomantom (3-letnega) prvostopenjskega visokošolskega študijskega  programa 

družboslovna informatika omogočili opravljanja izpitov dodatnega letnika brez vpisa v 

konkretni letnik študija. Za ostale podiplomske študijske programe bomo podobno možnost 

opravljanja izpitov in nabiranja manjkajočih kreditnih točk omogočili od jeseni 2009 dalje v 

okviru vseživljenjskega učenja. 

 

PRILOGE K 1.2: Vpis,  financiranje in število diplomantov na podiplomskem študiju  

 

 

 



 

 

1.2.2. Realizacija ciljev  

 
Letni cilji Izvedbene naloge in roki Realizacija 

Skrb za kakovost 
podiplomskaga študija 

Izvajalce bomo povabili tudi k temu, da 
pri izvedbi predmetov povečajo število 
vabljenih strokovnjakov iz prakse. 

Skupni evalvacijski vprašalnik za 
vse podiplomske programe še ni 
izdelan.   

Aprila je treba pripraviti skupni 
evalvacijski vprašalnik za programe 
podiplomskega študija. 

  

Maja v dogovoru s koordinatorji 
podiplomskih programov povabimo 
gospodarske in druge organizacije k 
skupnemu oblikovanju seznama tem 
magistrskih in doktorskih del, da bi 
znanstveno raziskovanje podiplomskih 
študentov povezali s reševanjem 
problemov, s katerimi se v praksi 
srečujejo različne organizacije. 

  

Skrajšanje 
povprečnega časa 
podiplomskega študija 

Izvesti je treba motivacijske seminarje, 
namenjene dodatnemu usposabljanju 
podiplomskih študentov za hitro in 
kakovostno dokončanje študija (načini 
uporabe informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij, dostop in uporaba 
podatkovnih zbirk; uporaba kvalitativnih 
in kvantitativnih metod družboslovnega 
raziskovanja);  termina: 12. in 19. 4. 

Motivacijski seminarji za hitrejše 
dokončanje študija so bili izvedeni v 
aprilu 2008. Namenjeni so bili 
podiplomskim študentom ki študij že 
zaključujejo. 

  22. in 29. 11. je ODKJG organizirala 
seminar o uporabi knjižnice in 
družboslovnih informacijskih virov. 
Seminar je bil namenjen predvsem 
študentom 1. letnika študija. 

  Večina koordinatorjev je v začetku 
študijskega leta organizirala 
srečanje z vsemi vpisanimi študenti, 
nekateri pa so na to srečanje 
povabili tudi pretekle študente. 

Koordinatorje je treba spodbuditi k 
izvedbi rednih srečanj z ''zamudniki"; 
predlagani temin: začetek oktobra. 

  

Krepitev 
informiranosti 
študentov in bodočih 
študentov/ promocija 
podiplomskih 
programov FDV 

Marec: informiranje javnosti o 
podiplomskih programih v letu 2008/09.  

 Priprava objav v časopisih 
(Finance, Delo, študentska glasila – 
'Absolvent bom'), priprava informacij 
o podiplomskem študiju (brošura). 

Do 15. 4.: pregled spletnih strani 
podiplomskega študija v slovenščini in 
angleščini ter predlogi za izboljšave. 

V teku! V referatu za podiplomski 
študij smo za delo službe za odnose 
z javnostmi pripravili predloge in 
informacije. 

Do 15. 5.: uvajanje izboljšav na spletnih 
straneh podiplomskega študija in 
osnutek celovitega načrta odnosov z 
javnostmi glede podiplomskega študija. 

  

Organizacija informativnega dneva.  4. 6. je bil organiziran informativni 
dan za vpis v podiplomski študij 
2008/2009 
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Zagotavljanje 
ustreznih podlag za 
delo referata za 
podiplomski študij 

Do 15. 4.: priprava osnutka enotnih 
pogodb za izvajalce na programih 
podiplomskega študija. 

Pripravljeni osnutki enoletnih 
pogodb in usklajevanje z 
dodiplomskim referatom, kadrovsko 
in računovodsko službo.  

  Kadrovska služba je v oktobru 
poslala celoletne avtorske in 
podjemne pogodbe vsem 
sodelujočim pedagogom. 

Do 15. 5.: priprava osnutka za dopolnitev 
pravilnikov podiplomskega študija. 

V teku! 

  Osnutki pravilnikov so bili 
pripravljeni v ožji strokovni komisiji. 
Pred sprejemanjem na senatu jih 
mora pregledati še komisija senata 
za pripravo sprememb fakultetnih 
pravil. 

   

Do 15. 5. priprava osnutkov dopolnitev 
pravilnikov za podiplomski študij. 

  

  Nadaljevanje dela na akreditaciji treh 
skupnih mednarodnih podiplomskih 
programov, od katerih v enem 
predvidevamo koordinatorsko vlogo. 

V letu 2008 je bilo izdano soglasje k 
akreditaciji dveh mednarodnih 
podiplomskih programov na UL, v 
teku pa je akreditacija na Svetu za 
visoko šolstvo RS. 

Okrepitev 
mednarodnega 
sodelovanja  

    

    Mednarodna pisarna je pripravila 
skupno informativno gradivo za 
dodiplomski in podiplomski študij za 
študijsko leto 2008/09. Objavljen je 
bil tudi seznam predmetov, ki se 
izvajajo v angleškem jeziku. 

  Priprava brošure o podiplomskih 
programih v angleškem jeziku. 

  

  V sodelovanju s koordinatorji 
podiplomskih programov spodbujanje 
povečanja nabora podiplomskih 
predmetov, ki se lahko izvajajo v 
angleškem jeziku. 

  

    Fakulteta je sklenila vrsto 
dogovorov o sodelovanju pri 
izvajanju podiplomskega študija 
predvsem na področju republik 
nekdanje Jugoslavije (Sarajevo, 
Priština, Tetovo). 

  Okrepitev stikov s tujimi fakultetami, s 
katerimi ima FDV podpisano namero o 
sodelovanju, in izdelava ocene možnosti 
izvajanja nekaterih programov 2. stopnje 
v sodelovanju s temi fakultetami v 
študijskem letu 2009/10.  

  

Priprava na izvajanje 
akreditiranih 
programov 2. stopnje 

Do 15. 2.: oblikovanje novih vpisnih 
pogojev in meril za prehode za 
akreditirane programe 2. stopnje, 
usklajene z novo zakonodajo. 

Vse navedena naloge so bile v letu 
2008 realizirane z zamudo, zato 
osnutkov izvedbenih načrtov še 
nimamo. Ena  od glavnih ovir pri 



 

 - 21 - 

Do 15. 4.: oblikovanje ocene finančne, 
kadrovske in prostorske izvedbe 
programov 2. stopnje. 

sprejemanju odločitev so bile 
nepopolne informacije o financiranju 
programov 2. stopnje in dodatnega 
letnika.  Do poletnih počitnic: v dogovoru s 

katedrami in koordinatorji programov 2. 
stopnje določitev, kateri akreditirani 
programi 2. stopnje se bodo izvajali na 
rednem in kateri na izrednem študiju 
(predlagan termin sestanka sveta 
koordinatorjev in predstojnikov: maj). 

Do oktobra: izoblikovanje osnutkov 
izvedbenih načrtov predmetov na 2. 
stopnji.  

Do oktobra: priprava osnutka novih 
pravilnikov podiplomskega študija (za 2. 
in 3. stopnjo). 

Do decembra: priprava osnutka 
celovitega informiranja in promocije 
novih podiplomskih programov (objave v 
sredstvih javnega obveščanja, sprotno 
urejanje in posodabljanje spletne strani, 
priprava brošure o podiplomskih 
programih v slovenskem in angleškem 
jeziku, promocijsko gradivo (npr. 
rokovniki)). 

Oblikovanje in 
akreditacija programa 
3. stopnje (doktorski 
program FDV) 

Komisija za prenovo doktorskega študija 
FDV pripravi osnutek programa do 
konca marca za aprilsko sejo senata 
FDV. 

Realizirana je bila razprava po 
katedrah, oddelkih, v ožjih skupinah 
in usklajevanje ter dogovor o 
akreditaciji skupnega programa 3. 
stopnje Humanistika in 
družboslovje. V letu 2008 so bili 
izpeljani vsi postopki za akreditacijo 
znotraj sodelujočih fakultet, gradivo 
pa je bilo posredovano tudi na 
komisijo za doktorski študij UL. 

Komisija za doktorski študij v 
sodelovanju s predvidenimi nosilci 
predmetov in referatom za podiplomski 
študij pripravi osnutek predloga za 
akreditacijo 3. stopnje z vso potrebno 
dokumentacijo do junija (za potrditev na 
senatu FDV).  

Ker postopek akreditacije skupnega 
doktorskega študija v letu 2008 še 
ni bil zaključen na Svetu za visoko 
šolstvo RS, bo načrt promocije in 
izvedbe programa izdelan v letu 
2009.  

FDV predlaga program 3. stopnje v 
akreditacijo senatu UL oktobra 2008. 

  

Do decembra: oblikovanje načrta priprav 
za promocijo in izvajanje akreditiranega 
programa 3. stopnje. 

  

 

 



 

 

1.3. VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE NA FDV  

 

1.3.1. Realizacija ciljev  

 
Letni cilj Izvedbene naloge  Realizacija 

Izoblikovati 
ponudbo FDV in 
začeti z izvajanjem 
vseživljenjskega 
izobraževanja 

Konec februarja – pridobivanje informacij s 
strani kateder o pripravljenosti za izvajanje 
modulov vseživljenjskega izobraževanja in 
možnih temah. 

Predstojniki kateder so bili 
pozvani z dopisom že v decembru 
2007 in so svoje odgovore 
posredovali prodekanjama do 
konca februarja 2008.  

  Do poletja – oblikovanje ponudbe in 
operativnega načrta izvajanja (oblike, 
izvajalci, ciljne publike, cene, prostorski in 
terminski načrt) 

  

  September – informiranje in promocija  Na sestanku delovne skupine v 
marcu (prodekanji in Bojana 
Lobe) je bil  sprejet dogovor, da 
se prvi moduli izvedejo jeseni.  

  Z začetkom študijskega leta 2008/09 – 
izvedba prvih 
modulov/predmetov/programov. 

  

    V oktobru 2008 je bil objavljen 
razpis začetnih tečajev 
francoskega in ruskega jezika; v 
novembru so se jezikovni tečaji 
začeli izvajati. 
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2. RAZISKOVALNO PODROČJE 

 
V letu 2008 je na Inštitutu za družbene vede delovalo prek 180 raziskovalcev (med njimi so 

poleg polnozaposlenih raziskovalcev tudi raziskovalno angažirani pedagogi, strokovni 

sodelavci raziskovalci, mladi raziskovalci in raziskovalci v dopolnilnem delovnem razmerju), 

ki so organizirani v 17 raziskovalnih centrih in 1 infrastrukturnem centru. Raziskovalno delo je 

potekalo v 12 nacionalnih raziskovalnih programih (FDV), enem, ki je bil prijavljen prek druge 

raziskovalne organizacije (FF), in v enem  infrastrukturnem programu. 

 

V okviru Inštituta za družbene vede se je v letu 2008 izvajalo 6 temeljnih, 5 aplikativnih, 4 

podoktorski in 42 CRP-projektov. Od vseh raziskovalnih programov in projektov jih je bilo 11 

interdisciplinarnih (v njih so sodelovali raziskovalci Inštituta za družbene vede, nosilci pa bili 

so raziskovalci z drugih fakultet in institucij) in 10 projektov, pri katerih so bili nosilci 

raziskovalci Inštituta za družbene vede, vanje pa so se vključevali raziskovalci z drugih 

fakultet in institucij.  Na področju mednarodnega sodelovanja smo prijavili 44 projektov, od 

tega je bil inštitut  pri 2 koordinator, pri 12 pa partner tujih raziskovalnih ustanov. 

 

Na poziv za predložitev raziskovalnih in infrastrukturnih programov za naslednje obdobje 

financiranja ter pripravo poročil o rezultatih raziskovalnih in infrastrukturnih programov v 

preteklem obdobju smo predlagali 13 raziskovalnih programov in 2 infrastrukturna programa. 

Sprejetih je bilo 12 raziskovalnih programov in 1 infrastrukturni program, ki vsebinsko pokriva 

obe naši prijavi. Pogodbena obdobja sprejetih raziskovalnih programov se gibljejo od treh do 

šestih let. 

 

Na področju izuma oz. inovacije smo izvedli postopek priznanja naše blagovne znamke 

»Spletno oko«, ki je bila v juniju tudi registrirana kot naša prva in do sedaj edina blagovna 

znamka. 

 

Decembra je bil sprejet sklep Znanstvenega sveta Inštituta za družbene vede, da se zaradi 

odhoda dr. Simone Zavratnik na drugo delovno mesto v mednarodni pisarni zaposli Vika 

Pušnik. V letu 2008 sta bila imenovana dva nova predstojnika centrov, in sicer predstojnik 

Centra za proučevanje organizacij in človeških virov (red. prof. dr. Miroslav Stanojević) ter 

predstojnica Centra za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje (izr. prof. dr. 

Monika Kalin Golob). 

 

 



 

 

2.1. REALIZACIJA CILJEV IZ POSLOVNEGA NAČRTA 

 

Letni cilji Izvedbene naloge in roki Realizacija 

Pripraviti predloge 
novih nacionalnih 
raziskovalnih 
programov  

Prijavili bomo najmanj 12 nacionalnih raziskovalnih 
programov.  
(Programi bodo financirani od 1. 1. 2009 dalje.) 

Letni cilj je realiziran. 

Pripraviti nov predlog 
infrastrukturnega 
programa  

Prijavili bomo družboslovni infrastrukturni program, 
ki bo del skupnega infrastrukturnega programa UL.  
(Program bo financiran od januarja 2009 dalje.) 

Letni cilj je realiziran. 

Prijaviti temeljne, 
aplikativne in 
podoktorske projekte 
(TAP) 

Avgusta bomo poročali o rezultatih dveh temeljnih 
projektov, ki se iztečeta (ostaneta še 2 projekta, ki 
trajata do leta 2010; na zadnjem razpisu v letu 2007 
je bil odobren en temeljni projekt).  Skladno z 
razpisom, ki bo predvidoma v juliju, bomo pripravili 
10 novih vlog za TAP-projekte. 
(V tekočem letu ostane po izteku aplikativnih 
projektov v letu 2007 samo še en projekt, ki traja do 
leta 2010. Na zadnjem razpisu v letu 2007 je bil 
izbran en aplikativni projekt. Začetek financiranja 
novega projekta je 1. 2. 2008.)  
V decembru bomo poročali o rezultatih dveh 
podoktorskih projektov, o rezultatih tretjega bomo 
poročali v marcu 2009 (pričakujemo podaljšanje 
roka zaradi uveljavljanja starševskih pravic). (Na 
zadnjem razpisu nismo dobili odobrenega nobenega 
podoktorskega projekta.)  

Letni cilj je realiziran. 

 CRP-i: 
1. Konkurenčnost 
Slovenije 2007–
2010 

Izdelava 10 zaključnih raziskovalnih poročil pri 
tekočih projektih. Nov razpis pričakujemo v maju in 
predvidoma bomo pripravili 20 prijav projektov. 

Letni cilj je realiziran. 

2. Znanje za varnost 
in mir 2006–2009 

Izdelava 4 zaključnih raziskovalnih poročil pri 
tekočih projektih. V pripravah na razpis, ki bo 
predvidoma v aprilu, smo oddali 17 predlogov tem in 
vsaj toliko bomo pripravili tudi prijav. 

Letni cilj je delno 
realiziran – razpis CRP  
'Znanje za varnost in mir 
2006–2010' je načrtovan 
v marcu 2009. 

Ohranjati število 
interdisciplinarnih 
raziskovalnih in 
razvojnih projektov, v 
katere bodo vključene 
druge članice UL 

Izvajati 8 interdisciplinarnih raziskovalnih in 
razvojnih projektov, v katerih sodelujejo raziskovalci 
IDV, nosilci pa so raziskovalci z drugih fakultet in 
institucij, ter 4 projekte, pri katerih so nosilci 
raziskovalci IDV, v njih pa se vključujejo raziskovalci 
z drugih fakultet in institucij. 

Letni cilj je realiziran. 

Uveljaviti izum oz. 
inovacijo 

Izvedli bomo postopek priznanja naše blagovne 
znamke »Spletno oko« (do konca leta). 

Letni cilj je realiziran. 

Ohraniti število 
uspešnih prijav na 
razpisih EU in 
učinkoviteje voditi 
projekte 

Na razpise EU bomo prijavili 40 raziskovalnih 
projektov (predvidoma 35 partnerskih in 5 
koordinatorskih) (vse leto). (Pri tem upamo, da 
bomo ohranili odlično stopnjo uspešnosti naših 
prijav, ki je bila dosežena v letu 2007 (30 %).) 
 
Formalno oblikovanje mednarodne pisarne in 
spodbujanje učinkovitega sodelovanja vseh 
strokovnih sodelavcev pri prijavi, spremljanju in 
vodenju mednarodnih raziskovalnih projektov (julij 
oz. vse leto). 

Cilj je glede števila prijav 
in odobrenih projektov 
realiziran in presežen, 
medtem ko je cilj 
formalno oblikovanje 
mednarodne pisarne v 
postopku realizacije 
(pripravljen je elaborat s 
tremi inačicami). 
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Ohraniti trend rasti 
števila mednarodnih 
objav in citiranosti 
znanstvenih del  

Ključna naloga je redno oddajanje člankov v 
mednarodne znanstvene in strokovne revije ter 
posledično doseganje večje odmevnosti naših 
raziskovalnih dosežkov v mednarodni znanstveni in 
strokovni javnosti (vse leto).  
Organizirali bomo razgovore z izkušenimi 
znanstveniki o tem, kako napisati kakovosten članek 
in ga objaviti v tuji znanstveni reviji (pred koncem 
drugega semestra). 

Letni cilj je realiziran. 

Povečati število prijav 
za kandidate za 
mentorje mladim 
raziskovalcem (razpis 
ARRS) 

(Število mladih raziskovalcev za leto 2008 je že 
znano, saj so pravico mentorstva pridobili 3 
profesorji. 5 mladim raziskovalcem v letu 2008 
status poteče.)  
S povečanjem števila kakovostnih prijav na razpis 
za kandidate za mentorje mladim raziskovalcem 
bomo v tekočem letu poskušali pridobiti vsaj še 4 
mlade raziskovalce, ki bodo z raziskovalnim delom 
na IDV začeli v letu 2009. 
Ključno je promoviranje programa mladega 
raziskovalca po raziskovalnih centrih in spodbuda k 
oddaji kakovostnih prijav (vse leto).  

Letni cilj je realiziran. 

Pridobiti enega 
mladega raziskovalca 
iz gospodarstva 

Prijava na razpis za mladega raziskovalca iz 
gospodarstva, katerega mentor bo vodja 
raziskovalnega programa na FDV. 

Letni cilj je realiziran. 

Povečati priliv 
finančnih sredstev iz 
tržnih raziskovalnih 
projektov 

Okrepili bomo stike s potencialnimi naročniki tržnih 
raziskav. Predstavili bomo izsledke raziskovalnega 
dela strokovni in laični javnosti (vse leto).  
Povečali bomo skrb za popularizacijo 
družboslovnega raziskovanja in poudarili 
učinkovitost praktičnih rešitev, ki jih lahko ponudijo 
družboslovne raziskave pri iskanju odgovorov na 
zapletena vprašanja družbenega razvoja (vse leto). 

Letni cilj je realiziran.  

 



 

 

2.2. JAVNO FINANCIRANJE RAZISKAV 

 

2.2.1. Javno financiranje raziskovalnih programov 

 

V letu 2008 so bili na osnovi aneksa k raziskovalnim programom za leto 2008 s strani ARRS 

financirani v Tabeli 1 prikazani raziskovalni programi. Financiranje vseh raziskovalnih 

programov je potekalo tekoče, finančni prilivi so bili redni, aktivnosti po obsegu, dinamiki in 

kakovosti pa so potekale skladno s pogodbami. 

 

Tudi v lanskem letu je ARRS poudarjala odgovornost vodij raziskovalnih programov za 

usmerjanje poteka dela, koordinacijo in delitev dela med udeleženimi raziskovalci, dosego 

končnih ciljev raziskovalnih programov ter namensko in gospodarno porabo dodeljenih 

finančnih sredstev.  

2.2.2. Javno financiranje temeljnih aplikativnih in podoktorskih projektov  

 
V februarju 2008 smo dobili sklepa ARRS o dveh odobrenih projektih, in sicer je bil odobren 

en temeljni in en aplikativni projekt. V avgustu 2008 smo na Javni razpis za (so)financiranje 

raziskovalnih projektov v letu 2009 poslali 24 prijavnih vlog. Rezultati razpisa bodo znani v 

marcu 2009, financiranje odobrenih projektov pa se bo predvidoma pričelo v aprilu 2009. V 

letu 2008 sta se iztekla 2 temeljna projekta, en aplikativni in 4 podoktorski projekti. 

 

2.2.3. 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.  

 

Razpisa za CRP Znanje za varnost in mir v letu 2008 ni bilo.  

 

V septembru 2008 smo na Javni razpis za izbiro projektov CRP Konkurenčnost Slovenije  

poslali 20 prijav, od tega je bilo 9 prijav odobrenih. V tej skupini so bili sprejeti še 3 projekti, 

katerih nosilci so druge raziskovalne organizacije. 

 

ARRS je bila tudi v letu 2008 glavni financer raziskovalne dejavnosti Inštituta za družbene 

vede. V avgustu so bili vodje obstoječih raziskovalnih programov s strani ARRS pozvani, naj 

pošljejo dokazila o vključenosti raziskovalcev v pedagoški proces in tako kandidirajo za 

dodatno (so)financiranje programske skupine. Devetim programskim skupinam so bila 

dodeljena sredstva za dodatno financiranje v višini 21.060,38 €. Sredstva smo porabili za 

uspešnejše povezovanje pedagoškega dela z raziskovalno dejavnostjo, prenos znanja iz 

prakse v pedagoški proces, prenos in prikaz aplikativnih znanj oz. metodologij, povezanih z 

raziskovanjem na terenu na konkretnih primerih, ter za publiciranje raziskovalnih izsledkov v 

Sloveniji in svetu. 
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V oktobru 2008 smo prejeli obvestila o sprejetem sklepu Upravnega odbora ARRS o 

dodatnem (so)financiranju raziskovalnih programov. Osmim raziskovalnim programom so 

bila dodeljena sredstva za dodatno financiranje iz naslova vpetosti v projekte EU v višini 

39.613,24 €. 

 

Poleg sredstev za programe, projekte in mlade raziskovalce je ARRS financirala tudi Arhiv 

družboslovnih podatkov, ki je v okviru Nacionalnega raziskovalnega programa infrastrukturni 

center. Poleg tega je ARRS financirala še publicistične programe, znanstvene sestanke in 

mednarodne aktivnosti. 

 

V okviru Inštituta za družbene vede je bilo sklenjenih nekaj pogodb za raziskovalne projekte 

z neposrednimi naročniki. Uspešnejši pri pridobivanju teh naročil so bili: Center za raziskavo 

javnega mnenja in množičnih komunikacij, Center za prostorsko sociologijo, Center za 

socialno psihologijo ter Center za metodologijo in informatiko. Kot pomembnejši naročniki 

nastopajo Urad vlade za enake možnosti, občine, ministrstva in Mestna občina Ljubljana. 

 

2.2.4. Javno financiranje mladih raziskovalcev 

 
V letu 2008 je imela FDV z ARRS sklenjenih 25 pogodb o financiranju podiplomskega 

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

zaključil tudi sredi leta, so na mirovanju zaradi porodniškega dopusta oz. imajo podaljšani 

status mladega raziskovalca brez financiranja. 

 

V skladu s sklepom ARRS s 7. 11. 2007 o sprejemu kandidatov za mentorje mladih 

raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah v letu 2007 in 2008 ter financiranju 

podiplomskega študija in raziskovalnega usposabljanja mladih raziskovalcev je ARRS za leto 

2008 odobrila 3 mlade raziskovalce. 2 mlada raziskovalca sta delovno razmerje sklenila s 

1.10. 2008, en mladi raziskovalec pa s 1. 12. 2008. S 1. 3. 2008  je usposabljanje začel en 

mladi raziskovalec iz gospodarstva. 

 

Na  Javni poziv za predlaganje kandidatov za mentorje novih mladih raziskovalcev v letu 

2009 in Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu 2009  smo oddali 9 

prijavnih vlog. Na listo mentorjev se je uvrstilo 5 kandidatov. Začetek financiranja 

usposabljanja mladih raziskovalcev pri izbranih mentorjih za leto 2009 bo predvidoma 1. 10. 

ali 1. 11. 2009, odvisno od sredstev proračuna.  

 

V letu 2008 je doktoriralo 6 mladih raziskovalcev, od tega je 1 mlada raziskovalka obveznosti 

opravila v roku, 5 mladih raziskovalcev pa v času usposabljanja brez financiranja ARRS. 3 

mlade raziskovalke so se vrnile s porodniškega dopusta in nadaljevale podiplomsko 

raziskovalno usposabljanje. 

 

 

 

2.3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  
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2.3.1. Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz 
poročila preteklega leta ali več preteklih letih  

 
Doseženi cilji so primerljivi s tistimi, ki smo jih dosegali v preteklih letih. Rahlo smo povečali 

raven na področju programskega financiranja, povečali število prijav na mednarodnih 

projektih, ohranili raven temeljnih, aplikativnih in podoktorskih projektov ter ciljnih 

raziskovalnih projektov. Uspešnost pri prijavi mednarodnih projektov smo ohranili na visokih 

30 %. Povečali smo število prijav na razpis za kandidate za mentorje mladim raziskovalcem. 

Na področju izumov oz. inovacij smo registrirali novo blagovno znamko »Spletno oko«, kar 

presega cilje prejšnjih let. 

 

2.3.2. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene 
standarde in merila pristojnega ministrstva ter ukrepi za izboljšanje 
učinkovitosti in kakovosti poslovanja  

 
V letu 2008 smo še povečali gospodarnost in učinkovitost poslovanja glede na opredeljene 

standarde in merila, ki jih predpisujeta MVZT in ARRS, ter pri tem upoštevali vsa navodila 

UL. Sorazmerno smo znižali materialne stroške poslovanja in povečali učinkovitost 

raziskovalnega dela, o čemer pričajo tudi rezultati in odmevnost v tujini.  

 

2.3.3. Ocena  delovanja notranjega nadzora javnih financ  

 

Fakulteta kot celota in v tem okviru tudi Inštitut za družbene vede je bil predmet interne 

presoje finančnega delovanja s strani Univerzitetne službe za notranjo revizijo. Revizija ni 

odkrila bistvenih napak pri razpolaganju s finančnimi sredstvi in še posebej pri oblikovanju 

plač zaposlenih. Zaključni račun poslovanja je bil pripravljen v skladu z zakonsko opredeljeno 

metodologijo in oddan pravočasno. 

 

2.3.4. Ocena  učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na 
gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje 
prostora  

 

Uporabniki rezultatov naših raziskav so različne državne institucije, nevladne organizacije, 

socialne in zdravstvene ustanove, lokalne skupnosti in v manjši meri tudi gospodarski 

subjekti. Praktične učinke raziskovalnega dela na omenjenih področjih želimo doseči že z 

raziskovanjem v okviru nacionalnih raziskovalnih programov, še posebej pa praktičnim 

učinkom sledimo pri CRP-ih, ki velikokrat rešujejo povsem konkretne razvojne probleme 

različnih državnih institucij, lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij in v manjši meri tudi 

podjetij.  

 

 

 

PRILOGE K 2: Raziskovalno področje 
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3. KADROVSKA POLITIKA 

 
Vsaka institucija oz. organizacija, ki želi obstati v konkurenčnem boju, se mora zavedati, da 

je današnje okolje nepredvidljivo in se hitro spreminja. Pogoj za dolgoročno uspešnost vsake 

organizacije je nujno pravočasno prepoznavanje poslovnih priložnosti in spretno odzivanje 

na spremembe v okolju. 

 

Tako je uspešnost naše fakultete odvisna od smotrnega usklajevanja in razvijanja različnih 

virov (kadrovskih, finančnih, tržnih ...) glede na načrtovane cilje.  V današnjih razmerah ob 

prisotnosti močne konkurence na trgu in znanstvenega napredka prihaja vse bolj v ospredje 

povečana vloga in pomembnost ljudi, ki s svojimi zmožnostmi, sposobnostmi, znanjem in 

ustvarjalnostjo bistveno prispevajo k uspehu in viziji fakultete. Zaposleni postajajo vir 

konkurenčne prednosti, vendar se večina organizacij tega ne zaveda dovolj in ostajajo 

nedojemljive za spremembe ter ukrepe na tem področju, zmožnosti zaposlenih pa ne 

izrabljajo in jih ne razvijajo. 

 

Zato smo v službi za kadrovske zadeve začeli že v letu 2008 pripravljati dolgoročni načrt 

internega usposabljanja zaposlenih s področja znanj in veščin za učinkovitejše izvajanje 

delovnih procesov na fakulteti. Uresničevanje opredeljenih ciljev in poslanstva je možno 

doseči samo s kadrovskim potencialom, ki je podlaga strateški in razvojni viziji fakultete. S 

tega vidika je spremljanje in razvoj kadrov eden ključnih elementov za doseganje tako 

zastavljenih ciljev fakultete.  

 

3.1. REALIZACIJA NAČRTA KADROV  

 
Število zaposlenih v letu 2008 (31. 12. 2008): 

 pedagoški delavci: 113 (43,46 %) 

 raziskovalni delavci: 66 (25,38 %) 

 strokovni delavci: 64 (24,64 %) 

 dopolnilni delavci: 17 (6,54 %) 

 

SKUPAJ 260 ZAPOSLENIH 

 

3.1.1. Sodelovanje na podlagi avtorskih ali podjemnih pogodb   

 

 
Stanje  

Ocena 2007/08 Ocena 2008/09 1 

 
Število zunanjih pogodbenih 
izvajalcev  

44 46 91 

Število zaposlenih, ki študijske 
programe izvajajo na podlagi 
avtorskih ali podjemnih pogodb 

121 137 145 

 

 
V kadrovskoposlovnem načrtu za leto 2008 je FDV izvajala opredeljene naloge s skupno 260 

zaposlenimi. Število zaposlenih se je v letu 2008 povečalo samo na raziskovalnem področju 
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(mladi raziskovalci, financer ARRS in zaposleni na projektih), na pedagoškem področju smo 

poiskali možnosti za združevanje različnih oblik dela (pedagoškega in raziskovalnega).  

 

Na pedagoškem področju smo uvedli sestavljena delovna mesta in določili razmerja med 

različnimi oblikami dela skladno z novimi Merili za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev UL. V študijskem letu 2008/09 smo zaposlili 2 pedagoška delavca, eden pa se je 

upokojil.  

 

Na raziskovalnem področju smo nadaljevali z aktivnostmi pridobivanja dodatnih sredstev z 

mednarodnimi in domačimi projekti ter zaposlili 11 strokovnih sodelavcev raziskovalcev, 

vključno s 5 mladimi raziskovalci, ki jih financira ARRS.  

 

Na strokovnem področju smo v letu 2008 zaposlili 7 delavcev, 2 pa sta se upokojila.  

V naslednjem letu nismo predvideli novih zaposlitev na strokovnem področju. 

 

 

 

3.1.2. Prenehanje delovnih razmerij v letu 2008   

 
Delovno razmerje je prenehalo 24 delavcem.  

 

 
Mesec Pedagogi Raziskovalci Strokovne službe 

Januar  1   

Februar  1   

Marec 1 1  

April     

Maj   1  

Junij  1 1 

Julij   2  

Avgust   2  

September  3 (1 upokojitev)   

Oktober   2  

November    

December   2 6 (2 upokojitvi) 

SKUPAJ 6 11 7 

 
 
 
 
 
 

3.1.3. Sklenitve delovnih razmerij v letu 2008  

 
Delovno razmerje je sklenilo 19 delavcev.  
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Mesec Pedagogi Raziskovalci Strokovne službe 

Januar   1  

Februar     

Marec  1 2 

April     

Maj     

Junij   2 

Julij   1  

Avgust    1 

September   1  

Oktober  2 4 1 

November   1  

December   2  

SKUPAJ 2 11 6 

 

3.1.4. Habilitacijski postopki v letu 2008  

 

Habilitacijski naziv 

Število zaposlenih, ki 
jim je v letu 2008 
potekla izvolitev v 
naziv 

Načrtovano število 
izvolitev v naziv v 
letu 2008 

Redni profesor 0 5 

Znanstveni svetnik 0 0 

Izredni profesor 5 11 

Višji znanstveni sodelavec 0 0 

Docent 11 15 

Lektor 1 1 

Znanstveni sodelavec 0 2 

Predavatelj 0 1 

Asistent 12 15 

Učitelj veščin 0 1 

 

3.2. REALIZACIJA LETNIH CILJEV IZ POSLOVNEGA NAČRTA 

 
Odkar hiter gospodarski razvoj terja vedno nova znanja, je možnost dodatnega 

izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja doma in v tujini kot motivacijski dejavnik 

močno pridobil na pomenu. Zaposleni so bili pripravljeni in motivirani za pridobitev novih 

znanj, spretnosti in sposobnosti, v uresničevanju ciljev fakultete pa so našli smisel tudi za 

zadovoljevanje lastnih potreb in uresničevanje lastnih interesov. FDV si tudi v prihodnje 

prizadeva povečati produktivnost dela zaposlenih in njihovo zadovoljstvo.  

 

Zato je sistem spremljanja in razvoja kadrov, ki ga učinkovito uvajamo, eden ključnih 

elementov za doseganje tako zastavljenih ciljev  na naši fakulteti. Ob tem pa je pomembno 

upoštevati tudi objektivne okoliščine, ki izhajajo iz zakonsko opredeljenih okvirov, kot so:  
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 obseg kadrov (kadrovski normativi), 

 možnosti vključevanja v izobraževanje ob delu,  

 možnosti napredovanja in nagrajevanja, kar je povezano z omejitvami pri plačni 

politiki.   

 

Letni cilji  Izvedbene naloge  Realizacija     

Prehod na nov plačni sistem 

Prevedba vseh delovnih mest po 
novem sistemu plač za javni sektor in 
uskladitev delovnih mest s sistemizacijo 
univerze 

Realizirano 

Uvedba enotnega 
kadrovskoinformacijskega 
sistema 

Združitev in nadgradnja KIS-a 
(kadrovska evidenca) z obračunom plač 
in računovodstvom univerze 

Realizirano do 30. 9. 
2009 

Priprava pravilnika o ocenjevanju 
in nagrajevanju zaposlenih 

Postavitev kriterijev ocenjevanja skupaj 
z odgovorno senatorko za 
samoocenjevanje 

Realizirano do konca 
leta 2009 

Izobraževanje zaposlenih in 
interno usposabljanje 

Organizacija delavnice za vodje 
strokovnih služb skupaj s tajnikom 
fakultete  

Realizirano 

Uvajanje timskega dela v 
strokovnih službah 

Okrepitev pozitivnih odnosov, 
medsebojna pomoč in sodelovanje s 
strokovnimi službami ter  organizirana 
in hkrati učinkovita podpora 
pedagoškemu in raziskovalnemu 
procesu na fakulteti ter zunaj nje 

Relaizirano 

Okrepitev sodelovanja z drugimi 
članicami in univerzo 

Strokovni sestanki in srečanja (EF, FF, 
FU, FSD) 

Realizirano 

Letni razgovori 
Na vseh vodilnih delovnih mestih kot 
način spremljanja uresničevanja 
zastavljenih ciljev 

Delno realizirano 

 

3.3. URESNIČEVANJE NALOG IN CILJEV IZ PROGRAMA DELA ZA LETO 
2008 

 

Na kadrovskem področju smo učinkovito realizirali večino zastavljenih ciljev razen uvedbe 

sistema ocenjevanja in nagrajevanja delovne uspešnosti zaposlenih. Ta v letu 2008 ni bil 

izveden zaradi še nesprejetega Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev UL. Iz istega 

razloga nismo izvedli letnih razgovorov na vseh vodstvenih in vodilnih delovnih mestih. 

 

Prav tako ni v celoti zaživel kadrovskoinformacijski sistem, povezan s finančno službo na 

univerzi, zato smo na fakulteti pričeli samostojno uporabljati aplikacijo kadrovskega 

programa in jo prilagodili našim potrebam. V prihodnje pričakujemo povezavo z vsemi 

strokovnimi službami na naši fakulteti in UL.   

 

PRILOGE K 3: Kadrovska politika  
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4. OSREDNJA DRUŽBOSLOVNA KNJIŽNICA JOŽETA GORIČARJA 

 
V letu 2008 smo bili v Osrednji družboslovni knjižnici Jožeta Goričarja (ODKJG) uspešni pri 

nabavi in obdelavi gradiva (presegli smo načrtovan letni prirast), bili smo uspešni na razpisu 

ARRS za sofinanciranje tuje literature in baz podatkov, izvedli smo javno naročilo za tuje 

revije ter sodelovali pri konzorcijskih nakupih zbirk. Uspešno smo gradili lastne zbirke 

dokumentov Družboslovna besedila in Dela FDV. Pri gradnji bibliografije smo presegli 

načrtovan obseg vnosa in redakcije zapisov za pedagoge in raziskovalce FDV. Zelo uspešno 

smo izvajali program izobraževanja uporabnikov, saj smo presegli načrtovano število ur 

izobraževanja in udeležencev. Opravili smo naloge po pogodbi za projekt Osrednjega 

specializiranega informacijskega centra za družboslovje ter se prijavili na nov razpis ARRS 

za obdobje 2009–11. S sodelovanjem v delovnih skupinah Komisije za razvoj knjižničnega 

sistema UL smo sooblikovali delovanje in razvoj knjižničnega sistema UL. Sodelovali smo v 

nacionalnih telesih (ZBDS, Svet članic COBISS, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost). 

 

 

Letni cilj  Realizacija nalog  

Povečanje obsega 
skupne nabave 
literature in 
elektronskih 
informacijskih virov 
ob učinkoviti 
koordinaciji nabave  

Analiza uporabe tiskanih revij z možnostjo prehoda na e-revije:  
 dvakrat merjenje uporabe gradiva v čitalnici 
 primerjava predračunov za tiskane in elektronske revije 

 
Nakup tujih znanstvenih revij: 
 uspešni na razpisu ARRS (najvišje število točk na področju družboslovja) 
 izveden postopek javnega naročila za nakup tujih revij s 5% prihrankom pri 

ceni 
 
Upravljanje e-virov:   
 opravljeni konzorcijski nakupi: Communication & Mass Media Collection, 

PsyArticles, Science Direct, Sage Journals Online  
 opravljeni samostojni nakupi: GV IN, IUS Info, IBON, Military & Government 

Collection, SocIndex 
 sodelovali v pripravah na nakup JSTOR, kar je UL uresničila v 2008 

Povečanje uporabe 
elektronskih 
informacijskih virov 

 V lastne digitalne zbirke smo dodali 705 dokumentov in jih povezali z 
bibliografskim zapisi v COBIB.SI. 

 Izvedli smo 124 ur  tečajev o uporabi knjižnic in informacijskih virov. 
 Zbirke so dostopne na računalnikih v knjižnici in na fakulteti, omogočen pa 

je tudi oddaljen dostop. 
 Študenti in zaposleni FDV so največji uporabniki informacijskih virov UL 

prek oddaljenega dostopa in na Digitalni knjižnici UL. 

Vzpostavitev in 
upravljanje Digitalne 
knjižnice UL 

 Sodelovali smo v delovni skupini za upravljanje Digitalne knjižnice UL in v 
delovni skupini za promocijo knjižnic. 

 
Povečanje stopnje 
informacijske 
pismenosti študentov 
UL  

 Izvedli smo program uvajanja v prvem tednu: predavanje, vodenja po 
knjižnici. 

 Izvedli smo 124 ur izobraževanj, ki se jih je udeležilo 1384 udeležencev. 
 Izvedli smo dve uvajalni predavanji in vodenja po knjižnici za tuje študente. 
 Tutor za informacijske vire (govorilne ure enkrat tedensko). 
 Izveden motivacijski seminar za podiplomske študente. 

 Posodobili smo e-modul za informacijsko pismenost: 
http://www.informationliteracy.org/builder/view/1678 

http://www.informationliteracy.org/builder/view/1678
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4.1. REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA ODKJG  

4.1.1. Realizacija letnih ciljev, določenih s programom dela UL  

 

 

4.1.2. Naloge, nujne za doseganje strateških ciljev FDV/ODKJG  

 

Cilj  Realizacija nalog  

Podpora 
raziskovalcem 

 Kreirali in redaktirali smo 2798 zapisov za bibliografije zaposlenih na 
FDV. 

 V Normativno datoteko osebnih in korporativnih imen CONOR.SI smo 
prispevali 2320 zapisov. 

 Redaktirali smo 209 zapisov za opise raziskav raziskovalcev FDV. 

Spremljanje 
kakovosti 

 Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ni bila izvedena. Naloga bo izvedena 
v letu 2009. 

 V nacionalno statistiko smo vpisali knjižnične kazalnike in jih primerjali. 

Povečanje študijskih 
prostorov knjižnice 

 Projekt razširitve knjižnice z novimi dejavnostmi v 1. nadstropju trakta C 
ni bil izveden. Naloga se prenese v leto 2009. 

Sodelovanje v 
strokovnih telesih 

 Aktivno sodelujemo v vseh organih na ravni UL in na nacionalni ravni 
(ZBDS, Svet članic COBISS, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost). 

 

4.1.3. Naloge iz javnih projektov, na katere se je knjižnica prijavila oz. pri njih 
sodelovala    

 
Naloga Realizacija letnega načrta 2008  

Razpis ARRS  Izvajali smo naloge Osrednjega specializiranega informacijskega centra 
za družboslovje: verifikacija bibliografskih zapisov in redakcija splošnega 
geslovnika COBISS. 

 Prijavili smo se na razpis ARRS za izvajanje projekta OSIC 2009–11. 

Projekt ARNES/IZUM  Za potrebe projekta povezovanja zapisov v COBISS (ARNES/IZUM ) 
smo povezali 376 zapisov. 

Mednarodni projekt 
(ASO) 

 Projekt ASO "Enhancing research and study competences of the 
universities of South East Europe: Strategy and programmes for 
introducing information literacy in higher education" ni bil sprejet. 

 

4.1.4. Realizacija načrta 2008: osnovni kazalniki knjižnične dejavnosti  
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Kazalnik Načrt 2008 Realizacija 
2008 

Indeks 

število enot prirasta knjižničnega gradiva na fizičnih 
nosilcih (knjižno in neknjižno gradivo)  

4500 4785 106 

skupaj vsi aktivni uporabniki knjižnice 6350 6600 104 

število enot v prostem pristopu 41000 40954 100 

število izposojenih knjižničnih enot na dom 110.000 120.246 109 

število izposojenih knjižničnih enot v čitalnico 70.000 57.402 82 

število medknjižnično posredovanih dokumentov 500 592 118 

skupno število udeležencev različnih oblik 
organiziranega izobraževanja uporabnikov knjižnice 

1300 1384 106 

skupno število izvedenih pedagoških ur različnih oblik 
organiziranega izobraževanja uporabnikov knjižnice 

80 124 155 

bibliografija FDV: število kreiranih in redaktiranih 
zapisov v COBISS.SI (vse vrste gradiva) 

2400 2798 117 

 

4.2. ANALIZA KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI  

 
Od leta 2002 do 2006  so se povečevali kazalniki za vse knjižnične dejavnosti. Od leta 2007 

zaznavamo rahel padec števila aktivnih članov, njihove transakcije so se začele zmanjševati 

z enoletnim zamikom (v letu 2008). Še vedno pa naraščajo drugi kazalniki: nabava in 

obdelava gradiva, bibliografija, izobraževanje, informacijska in svetovalna dejavnost ter 

aktivnosti pri drugih projektih. 

 

Letni prirast knjižničnega gradiva se je od leta 2002 povečal za 62 %, povečali pa smo tudi 

število enot gradiva v prostem pristopu za 75 %. Zagotavljamo najmanj dva izvoda 

učbenikov, ki so predpisani kot obvezna literatura. Za predmete v študijskem let 2008/09 je 

na voljo 2535 izvodov (585 naslovov) obvezne literature. 

 

Narašča delo ODKJG v vzajemni bazi COBIB.SI in delo ODKJG za bibliografijo FDV, kar 

prikazujemo v Prilogi 13.5. Normativ UL za bibliografije, ki smo ga dosegli leta 2002 (1700 

zapisov), presegamo za 65 %. 

 

Število aktivnih članov (Priloga 13.5) po vrhuncu leta 2006 pada za približno 4 % letno, 

predvsem v kategoriji rednih študentov, kar je odvisno od števila vpisanih študentov na 

fakulteto. Med aktivnimi člani večina pripada UL  (91,7 %). V kategoriji študenti UL imajo 

študenti FDV 83,5% delež, z drugih članic UL pa je naših aktivnih članov 16,5 %. 

 

Obisk knjižnice (Priloga 13.5) je leta 2008 padel za 4 % glede na leto 2007, pri čemer pa 

narašča obisk na daljavo (prek OPAC-a). Obisk spletišča ODKJG (Priloga 13.5) ostaja visok 

(povprečno 1024 uspešno zahtevanih strani dnevno), vendar ne dosega obiska iz leta 2005, 

ko smo uredili novo spletišče. 

 

Transakcije z gradivom so skupno padle za 5 % glede na leto 2007 (Priloga 13.5), vendar pa 

je izposoja na dom ostala na ravni iz leta 2007.  
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Uporaba serijskih publikacij (revij) v čitalnici se je zmanjšala, kar pripisujemo prehodu na 

uporabo elektronskih revij in zbirk podatkov. Statistični podatki kažejo, da so na UL študenti 

in zaposleni na FDV največji uporabniki obeh servisov za dostop do informacijskih virov 

(Digitalna knjižnica UL in oddaljeni dostop). Sklepamo, da k temu pripomorejo intenzivna 

promocija zbirk in izvajanje izobraževanj o iskanju gradiva. 

 

Izvajamo redno tedensko enourno izobraževanje Uvajanje v uporabo informacijskih virov. 

Narašča individualno usposabljanje uporabnikov (zaposlenih in študentov) za uporabo 

informacijskih virov v knjižnici, kar izvajamo v okviru dežurne informacijske službe. Na 

spletišču knjižnice so uporabnikom dostopni naši e-naslovi in spletni obrazec Vprašanje za 

knjižničarja. V letu 2008 smo odgovorili na 726 pisnih vprašanj uporabnikov. V tutorskem 

sistemu sodelujemo s tutorjem za informacijske vire. Vsak semester smo izvedli tečaje in 

vodene oglede za tuje študente naše fakultete. Poleg rednega tedenskega strokovnega 

vodenja po knjižnici smo izvajali tudi vodene oglede za organizirane skupine srednješolcev.  

 

V letu 2008 smo skupno izvedli 124 različnih izobraževalnih oblik, ki se jih je udeležilo 1384 

udeležencev: 

– 44 ur  pri posameznih predmetih (401 udeleženec); 

– 65 ur tečajev in delavnic (787 udeležencev); 

– 15 ur vodenj po knjižnici (196 udeležencev). 

 

Mag. Mirjam Kotar je sodelovala v delovni skupini za informacijsko pismenost na UL, ki je 

pripravila anketni vprašalnik o izvajanju informacijskega opismenjevanja na UL ter predlog 

programa informacijskega opismenjevanja. Nataša Godec se je udeležila delavnice 

UNESCO Training the Trainers in Information Literacy Workshop. 

 

4.3. PROBLEMI REALIZACIJE 

 

Zaostanek pri obdelavi gradiva zaradi dolge bolniške odsotnosti (v obsegu 0,7 FTE) smo 

nadoknadili z nadurnim delom v novembru in decembru 2008.  

 

Zaradi prezasičenosti študentov z anketami smo se odločili, da anketo o zadovoljstvu 

uporabnikov izvajamo vsako drugo leto. 

 

Projekt razširitve knjižnice z novimi dejavnostmi v 1. nadstropju trakta C ni bil izveden in se 

prenaša v leto 2009.  

 

4.4. POROČILO O KAKOVOSTI ODKJG 
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Kazalniki knjižnične dejavnosti kažejo, da smo presegli letni načrt 2008. 

 

Glede na prispevek v slovensko vzajemno bazo COBIB.SI smo ena najbolj aktivnih knjižnic: 

na šestem mestu za NUK, OHK, UKM, IBMI in SAZU (statistični podatki so na voljo na 

http://home.izum.si/cobiss/ocobissu/statistika_COBIB-SI_2008.pdf). 

  

Pri nabavi revij smo bili zelo uspešni na razpisu ARRS za sofinanciranje (najvišje število točk 

v družboslovju), z javnim naročilom pa smo prihranili 5 % sredstev. 

  

Glede na predpisane kazalnike v normativih UL za opravljanje upravno-administrativnih in 

strokovno-tehničnih nalog bi morali imeti 1,5 FTE več zaposlenih. Poleg tega smo uspešni 

tudi v dejavnostih, ki jih normativi ne določajo: odprtost 66 ur tedensko, več kot 40000 enot 

gradiva v prostem pristopu, visok letni prirast gradiva, bogata izobraževalna dejavnost, 

gradnja lastnih zbirk, informacijska in svetovalna dejavnost. 

 

PRILOGE K 4: Prikaz podatkov ODKJG 

http://cobib.si/
http://home.izum.si/cobiss/ocobissu/statistika_COBIB-SI_2008.pdf
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5. PODROČJE MEDNARODNEGA SODELOVANJA 

 

5.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV, DOLOČENIH S PROGRAMOM DELA 

 
 

Letni cilji Realizacija nalog 

Vzpostaviti pisarno za 
mednarodno sodelovanje 

o Priprava programa, vsebine dela, nalog in poslanstva 
o Predlog organizacijske strukture z opisom vsebine dejavnosti 
o Predlog sistemizacije delovnih mest 
o Predlog potencialnih kadrovskih rešitev 
o Predlog načinov in virov financiranja za delovanje 
o Operativna vzpostavitev mednarodne pisarne 
o Evalvacija poskusnega obdobja 

Pridobiti nove projekte na 
znanstvenoraziskovalnem 
področju 

 Spremljanje razpisov Evropske komisije (7. OP in drugi DG-ji: 
Lifelong Learning Programme, Jean Monet, Leonardo, TEMPUS) 

 Prijave izbranih projektov (pregled vsebine, financ, WP, izjav o 
nameri sodelovanja – vsebina in sofinanciranje)  

 Spremljanje evalvacijskih postopkov 

 Priprava dokumentacije za 2. fazo evalvacije 

 Priprava podlag oz. dokumentacije za pogajanja z razpisnikom 
(vsebina, delitev delovnih nalog, finančna konstrukcija) 

 Kontinuirano komuniciranje s »project officers» pri Evropski 
komisiji (za izbrane projekte) 

 Spremljanje partnerskih projektov in redno komuniciranje s 
koordinatorji projektov (v fazi prijave, evalvacije in pogajanj) 

 Priprava vseh pisnih soglasij o sodelovanju (rektorica UL) 

 Sodelovanje z UL in drugimi članicami UL pri prijavah projektov 
EU  

 Priprava dokumentacije za Consortium Agreement/Grant 
Agreement 

 Pregled Consortium Agreement/Grant Agreement 

Spremljati druge 
mednarodne razpise 

 

 Razpis ASO (Avstrijski znanstveni inštitut)  

 NORFACE  

Upravno in finančno voditi 
projekte 

 Priprava 33 (vmesnih in končnih) finančnih poročil 

 Priprava dokumentacije za 6 revizij projektov 

 Priprava dokumentacije za začetek izvajanja 22 novih projektov 

Skrbeti za mednarodno 
izobraževalno dejavnost 

 Obnovitev oz. podpis novih bilateralnih pogodb o sodelovanju 

 Poziv katedram za izvedbo predmetov v angleškem jeziku, 
priprava podatkov za KDŠ in senat FDV  

 Priprava potrdil in izpisov ocen gostujočih študentov za 1. 
semester tekočega študijskega leta  

 Vpis tujih študentov in nabora predmetov vsakega posameznika v 
spletni referat, kot tudi vnos kasnejših sprememb ter obvestilo 
partnerskim institucijam o naboru  

 Organizacija orientacijskega dneva za gostujoče študente 
(predstavitev FDV, UL, ŠOU-a, študentskih organizacij na FDV, 
študijskih programov, spletnega referata, pravil itd.) 

 Usklajevanje s članicami UL glede nabora predmetov tujih 
študentov (izmenjave tujih študentov med članicami UL)  
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 Razpis študentskih izmenjav v okviru programa Erasmus, 
organizacija izbirnih pogovorov in priprava obdelanih podatkov za 
UL  

 Razpis študentskih izmenjav v okviru pogodbenega sodelovanja z 
univerzami v državah izven EU, organizacija izbirnih pogovorov, 
obdelava podatkov za potrebe partnerskih institucij in spletne 
nominacije študentov  

 Organizacija informativnega dneva za študij v tujini (predstavitev 
študija v tujini, srečanje domačih in gostujočih študentov, srečanje 
s študenti, ki so na izmenjavi že bili, predstavitev štipendijskega 
programa)  

 Usklajevanje s članicami UL glede nabora predmetov tujih 
študentov (izmenjave tujih študentov med članicami UL) 

 Razpis študentskih izmenjav v okviru programa Erasmus,  
organizacija selekcijskih pogovorov in priprava obdelanih podatkov 
za UL  

 Ureditev dokumentov študentov FDV na študiju v tujini – uskladitve 
študijskih sporazumov, ureditev podpisov v dogovoru s 
predstavniki kateder  in informacija referatu za dodiplomski oz. 
podiplomski študij, postopki v zvezi s priznanjem v tujini 
opravljenih obveznosti 

 Prevodi dokumentov za pridobitev študijskih viz za gostujoče 
študente (za študente  iz držav izven EU)  

 Priprava informativne brošure za gostujoče študente  

 Posodabljanje spletne strani mednarodnega sodelovanja /objave 
razpisov in informacij  

 Organizacija obiskov učnega osebja, strokovnih sodelavcev iz/na 
partnerske institucije  (razpisi)  

 Letno trije opazovalni obiski partnerskih institucij  

 Organizacija in vodenje nacionalne mobilnosti (razpis,  nabor 
predmetov, ponujenih študentom v okviru nacionalne mobilnosti, 
vpis  študentov/vnos podatkov v spletni referat ...)  

Redno finančno in 
vsebinsko poročati 

 Pravočasna priprava finančnih in vsebinskih poročil v zvezi z 
mednarodnim raziskovanjem ter izobraževanjem: UL, FDV, MVZT, 
MF  

Skrbeti za izobraževanje 
zaposlenih 

 Pridobivanje veščin in kompetenc (udeležba na strokovnih 
seminarjih doma  

o in v tujini)  
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5.2. ŠTUDIJSKO PODROČJE 

 

 povečanje izmenjav profesorjev 

 podpis novih bilateralnih pogodb s tujimi univerzami 

 povečanje izmenjav študentov 

 povečanje izmenjav administrativnega osebja 

 sodelovanje na poletnih šolah 

 povečanje števila predmetov, ki se izvajajo v angleškem jeziku 

 

 V letu 2008/09 je v okviru programa izmenjav profesorjev na FDV gostovalo 17 tujih 

profesorjev, 12 profesorjev FDV pa je gostovalo v tujini.   

 V letu 2008 je bilo podpisanih 119 bilateralnih pogodb. 

 V študijskem letu 2008/09 je za izvedbo v angleškem jeziku  razpisanih 19 predmetov  na 

dodiplomski in 16 predmetov na podiplomski ravni.  

 
 
 

Kazalnik Članica 

Dodiplomski študij 

 

Podiplomski študij 

Študijsko 
leto 

2007/08 

Načrt za 
študijsko 

leto 
2008/09 

Realizacija 
za študijsko 
leto 2008/09 

Študijsko 
leto 

2007/08 

Načrt za 
študijsko 

leto 
2008/09 

Realizacija 
za študijsko 
leto 2008/09 

Število 
študentov, ki 
opravljajo del 
študija v tujini 

FDV 

 
80 107 130 1 5 9 

Število tujih 
študentov, ki 
opravljajo del 
študija v 
Sloveniji 

FDV 118 135 144 26 35 32 

Število 
gostujočih 
visokošolskih 
učiteljev, ki 
sodelujejo pri 
pedagoškem 
procesu 

FDV 14 17 17 se 
prepleta      

dodiplom-
ski  in  

podiplomski 
študij 

Število 
visokošolskih 
učiteljev, ki 
sodelujejo pri 
pedagoškem 
procesu v tujini 
kot gostujoči 
profesorji 

FDV 9 12 12 se 
prepleta      

dodiplom-
ski  in  

podiplomski 
študij 

Število 
visokošolskih 
sodelavcev, ki 
se izobražujejo v 
tujini 

FDV 5 3 3 se 
prepleta      

dodiplom-
ski  in  

podiplomski 
študij 
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Število 
gostujočih 
raziskovalcev in 
strokovnih 
sodelavcev, ki 
bodo prišli v 
Slovenijo 

       

Število 
gostujočih 
raziskovalcev in 
strokovnih 
sodelavcev, ki 
bodo šli iz 
Slovenije v 
tujino 

       

 
 

5.3. RAZISKOVALNO PODROČJE 

 
 
V letu 2008 smo prijavili 44 projektov, od tega 14 koordinatorskih in  30 partnerskiih. Stopnja 
realizacije je 122%. Odobrenih je bilo 14 projektov, od tega 2 koordinatorska in 12 
partnerskih. Stopnja učinkovitosti je 32%.  

 
Kazalnik Načrt 2008 Realizacija 

2008 
Indeks 

Število prijav koordinatorskih projektov na razpis 7. OP 
EU 

1 2 200 

Število prijav partnerskih projektov na razpis 7. OP EU 

 
10 6 60 

Število prijav koordinatorskih projektov na druge 
razpise EU 

 

8 11 138 

Število prijav partnerskih projektov na druge razpise  
EU 

 

9 16 178 

Število prijav koordinatorskih projektov na druge 
mednarodne razpise 

 

3 1 33 

Število prijav partnerskih projektov na druge 
mednarodne razpise 

 

5 8 160 

Število vmesnih in končnih finančnih poročil 33 33 100 

Število uspešno zaključenih revizij projektov 6 6 100 

Število novih projektov – začetek izvajanja v letu 2008 17 22 129 
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6. ZALOŽBENO PODROČJE 

 

V letu 2008 je pod okriljem Založbe FDV delovalo 18 knjižnih zbirk: 4 s področja politologije, 

5 s področja sociologije, 2 s področja kulturologije, 4 s področja komunikologije in 2 z mejnih 

področij. Za kakovosten založbeni program je skrbelo 17 urednikov. 

 

V zadnjih dveh letih nam je uspelo doseči programsko uravnoteženost izdaj z 

znanstvenoraziskovalnimi in pedagoškimi področji fakultete. 

 

V letu 2008 smo izdali 32 novih knjig. Med izdajami so bili 3 novi učbeniki domačih avtorjev 

in 2 prevoda tujih učbenikov: Sociologija mednarodnih odnosov (prevod iz francoščine) in 

Globalizacija svetovne politike (prevod iz angleščine). Drugo delo je eden  najbolj 

uporabljanih učbenikov s področja mednarodnih odnosov. Poleg omenjenih prevodov smo 

izdali še prevod monografije Filozofija evolucije, ki je po več kakor pol stoletja prvo celovito 

delo o evoluciji v slovenščini. Vsi prevodi pomenijo pomemben prispevek k razvoju strokovne 

terminologije v slovenskem jeziku.  

 

V letu 2008 smo natisnili 8.800 knjig, prodali pa smo 10.000 izvodov. Tisk na način 

sprotnega tiska nam omogoča postopno zmanjševanje zalog v skladišču.  

 

Tudi v letu 2008 ostajajo naš najpomembnejši segment kupcev študenti FDV, ki so ustvarili 

60 % prometa.  

 

 

 

 

 

6.1. REALIZACIJA CILJEV IZ POSLOVNEGA NAČRTA 
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LETNI CILJI IZVEDBENE NALOGE IN ROKI REALIZACIJA 

Priprava 
programa  

Zagotovitev finančnih virov: izvedba 
ustreznih recenzentskih postopkov, 
ureditev pogodbenih razmerij z avtorji, 
zagotavljanje kakovostno in finančno 
konkurenčnih storitev priprave in tiska. 

Cilji so bili realizirani. 

Ureditev 
založbene 
dejavnosti 

 

Obravnava problematike založbene 
dejavnosti na kolegiju dekana, senatu 
FDV, UO FDV.  

 

Senat fakultete je na 9. seji 12. 5. 2008 
obravnaval problematike založbe in 
soglasno sprejel naslednje sklepe: 

1.  Založbena dejavnost je osrednji 
podporni steber pedagoške in 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti 
fakultete. 

2.  Treba je urediti financiranje 
založbene dejavnosti. 

3.  Kot dopolnilni vir založbene 
dejavnosti se vzpostavi sistem 
oddaljenega tiskanja (investicija: 
zunanji izvajalec). 

4.  Oblikuje se Svet Založbe FDV. 

5.  Znanstveni svet IDV se zadolži za 
vzpostavitev tesnejše povezave 
med znanstvenoraziskovalnim 
delom fakultete in založbeno 
dejavnostjo. 

6.  Promocija založbene dejavnosti se 
načrtuje v dogovoru s službo za 
odnoste z javnostmi. 

7.  Načelno se podpre projekt gradnje 
odprtega dostopa do čim večjega 
dela založbenega programa. 

Sprejeti sklepi v letu 2008 niso bili 
realizirani, so pa postopki v teku, zato 
se načrt realizacije prenese v leto 2009. 

Sprejem pravilnika o založniški dejavnosti 
(december). 

Pravilnik je bil usklajen na kolegiju 
dekana, senat ga bo obravnaval v 
začetku leta 2009. 

V skladu z ugotovitvami in napotili 
revizijske komisije je treba uvesti 
materialno knjigovodstvo. 

Na kolegiju tajnika fakultete je bil med 
strokovnimi službami usklajen in sprejet 
sklep, da se računalniško podprt sistem 
vodenja zalog in maloprodaje vzpostavi 
najkasneje do septembra 2009.  

V skladu z napotili revizijske komisije se 
izvede javni razpis za izbor dobaviteljev 
tiskarskih storitev. 

Načrtovani razpis v letu 2008 ni bil 
realiziran, zato se izvedba prenese v 
leto 2009. 

Krepitev 
promocijskih 
dejavnosti 

Prenova spletne strani. 

Prenova spletne strani v letu 2008 je 
bila načrtovana v sklopu prenove 
spletne strani fakultete, ki pa ni bila 
izvedena. 

Uskladitev promocije založbe s 
promocijskimi aktivnostmi fakultete. 

Načrt promocije založbene dejavnosti v 
povezavi s službo za odnose z 
javnostmi in vključitve založbene 
dejavnosti v načrt dogodkov za javnost 
v letu 2008 ni zaživel. 

Sodelovanje s 
članicami UL 

Sodelovanje vodje založbe v Komisiji za 
založništvo UL. 

Delo komisije je v letu 2008 zamrlo 
zaradi neaktivnosti predsednika 
komisije in vodstva UL. 
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6.2. FINANČNO POSLOVANJE ZALOŽBE 

 
Sponzorska sredstva so bila v letu 2008 precej višja od načrtovanih, niso pa vidna v 

računovodskih izkazih, ker so bili stroški izdaj pokriti neposredno izvajalcem storitev (SAZU 

6000 €, Revija 2000 4000 €, izvajalci so prispevali brezplačne storitve oblikovanja v vrednosti 

6.000 €, lektoriranja v vrednosti 4.000 € in prevodov v višini 8.000 €).  

 

Strošek navedenih sponzorstev v višini 28.000 € ni zajet v prihodkih, prav tako pa tudi 

strošek storitve ni zajet v odhodkih. 

 

Sklad za učbenike je v letu 2008 pokril stroške tiska in priprave za tisk učbenikov v višini 

23.000 €. 

 

30.000 € je na podlagi prihodka od prodaje rezerviranih za izplačila avtorjem besedil. 

 

6.3.  SISTEMSKI PROBLEMI 

 
 

V obvladovanju finančnih tokov založbene dejavnosti je največja težava ta, da stroške dela 

zaposlenih v založbi fakulteta ne pokriva iz skupnih sredstev, tako kot to počnejo ostale 

članice UL, ampak s tem stroškom bremeni prihodek od prodaje. Ker znanstveni tisk z 

nizkimi nakladami in relativno nizkimi subvencijami za znanstvene monografije tega ne 

prenese, založba tudi v letu 2008 s prihodki od prodaje ne more v celoti pokrivati teh 

stroškov. Založba v letu 2008 sicer ni poslovala negativno, nismo pa uspeli zmanjšati 

primanjkljaja iz preteklosti. Zato se cilj, da se financiranje založbene dejavnosti na fakulteti 

uredi, prenese v leto 2009. Načrtovana udeležba fakultete pri pokrivanju stroškov plač 

zaposlenih v založbi (vodja in polovična zaposlitev tajnice) bi za založbo v letu 2008 

pomenila 25.000 € ustvarjenega dohodka, kar bi lahko namenili za dvig kakovosti programa 

in razvoj dejavnosti v letu 2009. 

 

 

PRILOGE K 6: Poslovanje Založbe FDV  
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7. INFORMACIJSKO PODROČJE 

 

V računalniškem centru FDV skrbimo za informacijsko podporo ključnih procesov na 

fakulteti: pedagoškem, znanstvenoraziskovalnem in poslovnem. V preteklem letu smo 

okrepili svojo organizacijsko dejavnost z zaposlitvijo vodje službe in prioritetno skrbeli za 

stabilnost delovanja informacijskega sistema.  

 

Med večje uresničene projekte na informacijskem področju v letu 2008 sodijo:  

 

 zaradi boljše podpore pedagoškega procesa in uporabnikov smo reorganizirali 

helpdesk z vpeljavo aplikacije o evidenci dela z beleženjem dogodkov, dodatnim 

elektronskim naslovom in telefonsko številko, uvedli smo dežurstvo do 17. ure 

 vsebinsko smo prenovili spletno stran FDV, vsebino spletne strani smo prepisali v 

podatkovne baze, prenovili smo intranetne strani, na novo je vzpostavljena spletna 

stran v angleškem jeziku, pripravljali prenovo stran Založbe FDV,  

 konfiguracija in aktivacija približno 120 novih računalnikov za delo posameznikov v 

pisarnah ali doma  

 pričeli smo s prenovo omrežja fakultete – zamenjava optičnih pretvornikov, stikal, 

ureditev komunikacijskih omaric, razširili smo pokritost brezžičnega omrežja 

 prenovili smo multimedijsko opremo predavalnic in namestili novo programsko 

opremo na vseh računalnikih v predavalnicah 

 nadgradili smo filter nezaželjene e-pošte  

 kupili in zamenjali smo spletni strežnik ter kupili diskovno polje 

 nadgradili smo informacijski sistem Spletni referat  

 prijavljali smo delovne postaje v domeno in v Exchange ter uredili aktivni imenik  

 izpeljali smo dve javni naročili računalniške opreme 

 

Poleg tega smo na področju podpore pedagoškemu procesu:  

 

 nadaljevali s prilagajanjem informacijskih sistemov sprotnim spremembam na 

pedagoškem, kadrovskem in finančnem področju  

 vzdrževali multimedijsko opremo in računalnike v predavalnicah ter nudili pomoč 

uporabnikom pri njeni uporabi  

 vzdrževali informacijske terminale na hodnikih ter javno dostopne računalnike v 

računalniških učilnicah, knjižnici in multimedijski predavalnici 

 pri uporabnikih sproti odpravljali programske in strojne težave ter koordinirali servisne 

storitve z zunanjimi poslovnimi partnerji  

 nudili strokovno pomoč zaposlenim pri uporabi strojne in programske opreme 

 zagotavljali računalniško podporo pri izvedbi izpitov (optično branje pol, točkovanje, 

ocenjevanje in vnos ocen prek Spletnega referata) 

 v sodelovanju s Centrom za metodologijo in informatiko pripravili anketo o kvaliteti 

izvedenih bolonjskih predmetov (izvedba in tehnološki vidiki, vzorčenje)  

 sproti pripravljali nekatere mesečne podatke in analize podatkov glede na zahteve UL 

na področju študijske evidence  

 s tehničnega vidika izpeljali celotni vpisni postopek in nudili pomoč pri izvedbi vpisa v 

1. letnik  
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 izstavljali račune (in dobropise) za izpite, vpisnine, šolnine, potrdila itd. ter v 

sodelovanju z računovodstvom zagotavljali ažurno obdelavo plačil  

 skrbeli za sprotno arhiviranje nekaterih najpomembnejših podatkov ter nemoteno 

izdelavo varnostnih kopij nekaterih strežnikov  

 nudili pomoč študentom, zaposlenim in udeležencem poletnih šol pri nastavitvah 

njihovih prenosnih računalnikov za dostop do brezžičnega omrežja  

 nudili pomoč študentom pri uporabi Spletnega referata  

 sodelovali pri izvedbi poletnih šol in nudili tehnično pomoč udeležencem (priprava in 

tekoče ažuriranje posebne spletne strani, namestitev zahtevane programske opreme 

na računalnike v računalniških predavalnicah, zagotovitev uporabniških računov za 

dostop do brezžičnega omrežja)  

 

Na drugih področjih smo:  

 sodelovali pri načrtovanju investicij v informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) 

in pri izbiri ponudnikov za različne vrste opreme IKT 

 dnevno vzdrževali računalniško mrežo FDV, fakultetne strežnike in multimedijsko 

opremo  

 pripravili in elektronsko objavili vsa diplomska, specialistična in magistrska dela v 

zbirki Dela FDV 

 sodelovali z vsemi podpornimi službami in organizacijskimi enotami fakultete ter jim 

nudili pomoč za nemoten potek delovnega procesa  

 

7.1. REALIZACIJA CILJEV IZ POSLOVNEGA NAČRTA 
    Letni cilj    Izvedbene naloge Realizacija 

 
 
 
 
 
 
Optimizirati delo 
predvsem z 
uporabo novih 
tehnologij za 
vzdrževanje 
delovnih postaj 
in nadzor 
omrežja 

 

 prijava vseh računalnikov v novo domeno 

 vzpostavitev aktivnega imenika in implementacija 
skupinskih pravil na delovne postaje 

 nakup in vzpostavitev omrežnega nadzornega sistema, 
merjenje in spremljanje prometa v omrežju 

 nakup prenosnega računalnika za upravljanje nadzora 

 zamenjava centralnega antivirusnega sistema 

 prilagoditev poštnih odjemalcev na delovnih postajah za 
MS Exchange, uporaba skupnih map 

 nakup in postavitev centralnega strežnika z velikim 
diskovnim poljem za centralno shranjevanje in arhiviranje 
podatkov zaposlenih 

 ureditev vseh sedmih komunikacijskih vozlišč 

 postavitev avdio-/videoopreme v predavalnici 22 in 23 

 nakup in postavitev novega spletnega strežnika 

 nakup javnih tiskalnikov in vzpostavitev sistema za 
obračun oz. zaračunavanje natisnjenih dokumentov 

 
delno 
delno 

 
ni 
 

realizirano 
delno 

 
delno 

 
realizirano 

 
delno 

realizirano 
realizirano 

 
ni 

 
 
Ustrezno 
izobraževanje 
zaposlenih v 
računalniškem 
centru 

 

 

 udeležba na letnih konfrerencah Microsofta 

 ustrezna izobraževanja zaposlenih glede na njihova 
področja dela, predvidoma 2x letno na osebo 

 
 

realizirano 
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Tabela 2: Stalne operativne naloge računalniškega centra v letu 2008 

                                       Realizirano 

 
 
 
Stalne operativne 
naloge 
računalniškega 
centra, ki so 
nujne za 
doseganje 
strateških ciljev 
FDV 

 

 tekoče vzdrževati celotno računalniško infrastrukturo 

 nuditi tehnično podporo pedagoškemu procesu 

 nuditi tehnično podporo raziskovalni dejavnosti 

 nuditi tehnično podporo knjižnici, podpornim službam in posameznikom 

 nuditi tehnično podporo dogodkom na fakulteti (najemi prostorov) 

 izvajati javna naročila računalniške ter avdio-/videoopreme 

 nameščati programsko opremo na nove in stare računalnike ter servisirati  
       (ali posredovati pri servisiranju) starih računalnikov in skrbeti za prenos  
       podatkov s starih računalnikov na nove 

 nuditi pomoč študentom, zaposlenim in udeležencem poletnih šol pri  
       nastavitvah njihovih prenosnih računalnikov za dostop do računalniške    
       infrastrukture fakultete 

 
 

7.2. OCENA USPEHA    

 

Delo računalniškega centra je v letu 2008 potekalo uspešno. Nekateri od navedenih letnih 

ciljev so se pokazali za zelo obsežne in smo jih delno realizirali (dodali smo jih tudi v načrt za 

leto 2009). Glede na naravo našega dela se je čez leto pojavilo več dodatnih projektov, ki 

smo jih uspešno zaključili. Stalne operativne naloge smo kljub dodatno povečanemu obsegu 

dela opravili po načrtu.   
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8. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

 
Tudi v preteklem letu smo posebno pozornost posvečali rednim vzdrževalnim delom na 

fakulteti, s katerimi smo skrbeli za boljše počutje vseh, od zaposlenih do študentov. 

Sistematično odpravljamo dotrajano opremo in sredstva ter postopoma staro opremo in 

sredstva nadomeščamo z novimi. Posebno pozornost smo posvetili tudi preventivnemu 

vzdrževanju in pregledu vseh naprav in opreme, s čimer skrbimo za stabilnost delovanja 

vseh naprav, v skladu z možnostmi pa tudi investiramo v inventar in opremo, ki izboljšujeta 

pogoje dela in življenja na fakulteti. 

 

8.1. REALIZACIJA CILJEV IZ POSLOVNEGA NAČRTA  

 
Poleg rednih vzdrževalnih del so bili realizirani naslednji cilji tehnične službe: 

 obnova talnih obrob celotnega trakta C 

 slikopleskarska dela v predavalnicah trakta B 

 nadgradnja nekaterih prostorov s klimatskimi napravami v traktu C 

 dodatna montaža in preusmeritev videonadzornih kamer po celotni fakulteti 

 dograditev nadstreška pri recepciji 

 zamenjava in dodaten nakup klopi po hodnikih celotnega objekta 

 povečanje kolesarnice in zunanjih kolesarskih mest pred fakulteto 

 postavitev klopi v okolici fakultete 

 montaža zapornice pri dovozu na fakulteto 

 menjava dotrajane razsvetljave na lokaciji Kardeljeva pl. 1 

 menjava steklenih površin v predavalnicah trakta B 

 nakup dodatnih stolov za predavalnice 

 zaključek reklamacijskih del – odprava napak novega dela fakultete  

 
Nekatera dela smo zaradi tehničnih težav prenesli na leto 2009: 

 adaptacija strehe trakta A 

 ureditev povezave klimatskih naprav na skupno bazo prek CNS 

 menjava oken na hodniku trakta B 

 obnova stanovanja na Tesarski ulici 

 

Dokončno so bile urejene in obnovljene pogodbe z zunanjimi izvajalci oz. servisnimi 

službami za nemoteno delovanje fakultetnih sistemov.  

 

Pričeli smo z dolgoročno  menjavo starega, obrabljenega pohištva v kabinetih (predvideno 10 

kabinetov letno). 
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9.    ODNOSI Z JAVNOSTMI 

 

Služba za odnose z javnostmi za fakulteto opravlja redno operativno delo na področju 

komuniciranja in odnosov z javnostmi.  

 

Na področju upravljanja dogodkov je služba za odnose z javnostmi v letu 2008 izvedla 

informativna dneva za dodiplomski in podiplomski študij, sindikalni shod FDV, otvoritev 

Galerije FDV, otvoritev konference WISC in slavnostno akademijo za red. prof. dr. Toma 

Korošca. Služba za odnose z javnostmi je sodelovala pri organizaciji in izvedbi protokola 

dogodkov poletne šole ECPR, otvoritve Politoloških dnevov 2008, otvoritve študijskega leta 

ter študentskih konferenc in dogodkov (npr. IAPSS in FDV Gala Show).  

 

Na področju razvoja komunikacijske infrastrukture služba za odnose z javnostmi uspešno 

nadaljuje s projektom prenove CGP FDV in razvoja novih aplikacij, ki bodo omogočile 

vizualno poenotenje in večjo stroškovno učinkovitost komuniciranja fakultete. Izvedeno je bilo 

usklajevanje z rektoratom UL, izbira izvajalcev prenove, evidentiranje interesa in zbrane 

ponudbe za izvedbo projekta prenove.  

 

Na področju posebnih projektov je bila ustanovljena Galerija FDV, dogovorjen in podpisan 

dogovor o sodelovanju z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje ter izvedene prve 

razstave in delavnice za zaposlene (glej tabelarični prikaz).  

 

Pripravljen je bil koncept delovanja in osnutek statuta društva Alumni FDV, ki bo omogočil 

sistematično komuniciranje in dolgoročno sodelovanje z diplomanti FDV. 

 

9.1. NOTRANJE KOMUNICIRANJE 

 

Na področju internega komuniciranja je služba za odnose z javnostmi na novo strukturirala 

adreme elektronske pošte in razvila koncept internega komuniciranja FDVe! kot nadgradnjo 

obstoječih aktivnosti internega komuniciranja. Služba redno pripravlja najave dogodkov in 

fotonovice za objavo na spletnih straneh fakultete. 

 

9.2. ODNOSI S ŠTUDENTI 

 

Na področju odnosov s študenti FDV smo začeli sistematično delati s študentskimi društvi pri 

izvajanju njihovih dogodkov in načrtovanju komunikacijske podpore. Za študente je služba za 

odnose z javnostmi uvedla redne govorilne ure. Študentska društva se vključujejo v posebne 

projekte FDV (npr. Galerija FDV). 
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9.3. ODNOSI Z MEDIJI  

 
Na področje odnosov z mediji sodi redno odgovarjanje na novinarska vprašanja, obveščanje 

medijev o dogajanju na fakulteti in njenem delu, posredovanje v stikih med zaposlenimi FDV 

in mediji, organizacija intervjujev in izjav za medije, pomoč zaposlenim pri umeščanju 

informacij v medije in spremljanje poročanja medijev o FDV v sodelovanju s službo za 

odnose za javnostmi UL.  

 

9.4. REALIZACIJA CILJEV IZ LETNEGA NAČRTA 

 
Področje dela Letni cilj Izvedbene naloge Naslednji koraki / opombe 

Komunikacijska 
strategija 

priprava 
komunikacijske 
strategije FDV   

izvedba raziskav o 
podobi FDV pri 
notranjih in zunanjih 
javnostih 

pripravljen, predstavljen kolegiju 
dekana ter senatu in potrjen 
dokument Strategija in program dela 
na področju odnosov z javnostmi  

Komunikacijska 
infrastruktura 

izdelava celostne 
podobe FDV 

izvedba raziskav o 
podobi FDV pri 
notranjih in zunanjih 
javnostih 

zbrane obstoječe raziskovalne 
podlage in identificirani možni 
notranji izvajalci dodatnih raziskav 

    narejen pregled CGP drugih članic 
UL, opravljen usklajevalni sestanek 
na rektoratu (20. 6.), razposlan poziv 
k oddaji ponudb (30. 7.), zbrane 
ponudbe in predložene vodstvu s 
priporočilom glede nadaljnjih 
korakov (23. 9.), oktobra izbran 
izvajalec za izvedbo, novembra 
steklo delo pri prenovi CGP in 
oblikovana delovna skupina za 
sprejem nove CGP 

    konsolidiran fotoarhiv FDV, izdelana 
fotomapa dekana FDV 

  pregled in zaključek 
obstoječega dela na 
celostni podobi FDV 

pripravljeno besedilo predstavitvene 
brošure FDV, oblikovna izvedba sodi 
v okvir prenove CGP in izvedbe 
aplikacij CGP 

izdelava gradiva 
za medije (press 
kit) 

pisanje predstavitvenih 
besedil, izdelava 
fotomateriala, izdelava 
AV-materiala 

zbrana promocijska in informativna  
gradiva nekaterih drugih članic UL in 
drugih univerz 

izdelava 
informativnih in 
promocijskih 
materialov FDV 

izbor produktov in 
produkcija materialov 

  

Korporativno 
komuniciranje 

vzpostavitev 
tradicij FDV 

jubileji in osebni 
prazniki zaposlenih 

s kadrovsko službo dogovorjen 
sistem o obveščanju službe za 
odnose z javnostmi o osebnih 
praznikih, z vodstvom dogovorjen 
sistem vključevanja fakultete (prek 
kateder) 
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  izvedena slavnostna akademija ob 
70-letnici red. prof. dr. Toma 
Korošca (21. 9.), tečejo priprave na  
obeležitev 80-letnice prof. dr. 
Staneta Južniča 

otvoritev in zaključek 
šolskega leta 

izveden dogodek ob prvem 
študijskem dnevu na FDV, izdan 
rokovnik za študijsko leto 2008/09 

teden univerze izveden častni shod FDV (3. 12. 
2008) 

gosti na FDV v sodelovanju z diplomatsko 
skupnostjo v Ljubljani teče delo na 
oblikovanju programa Diplomacy in 
Action (sistem gostovanja tujih 
predavateljev iz prakse evropskih 
zadev in mednarodnih odnosov na 
FDV) 

Interno 
komuniciranje 

izboljšanje 
internega 
komuniciranja za 
večjo obveščenost 
in vpletenost 
zaposlenih in 
študentov v 
dogajanje na FDV 

Redno obveščanje o 
dogajanju na FDV 

redno objavljanje obvestil in 
fotonovic na spletni strani FDV 

začetek izdajanja 
Napovednika FDVe! E-
Tednik in FDVe! E-
Mesečnik 

v sodelovanju z urednico Dogajanj 
izdelan uredniški koncept 
napovednika, računalniški center 
(RC) naprošen za način tehnične 
izvedbi napovednika, vizualna 
podoba napovednika je del prenove 
CGP FDV 

izboljšanje 
elektronskega 
komuniciranja 

pripravljeni seznami elektronskih 
naslovov za posamične skupine 
zaposlenih; RC se je zavezal, da bo 
kot dodatno možnost skupinskega 
elektronskega komuniciranja na 
intranetu vzpostavil oglasno 
desko/forum za objavo splošnih 
obvestil zaposlenih na intranetu 

tiskano glasilo za 
zaposlene (Newsletter) 

v sodelovanju z urednico Dogajanj 
postavljen uredniški koncept glasila, 
vizualna izvedba je del prenove 
CGP FDV 

podpora pri organizaciji 
projektov in dogodkov 
študentov ter društev 
študentov FDV 

študente organizacijsko in 
sponzorsko podprli pri izvedbi 
konference AEGEE Spring Agora 
2008, pri izvedbi Gala Showa 2008, 
pri izvedbi konference IAPSS Going 
Green 2008 in drugih 

  služba za odnose z javnostmi redno 
kontaktira s predstavniki študentskih 
društev FDV (pismo ob začetku 
študijskega leta, nato individualni 
sestanki po projektih) in jih vključuje 
v projekte FDV (glej poročilo o 
posebnem projektu Galerija FDV) 

 služba za odnose z javnostmi uvedla 
redne govorilne ure za študente 
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razvoj lastnih medijev 
(revija in študentski 
radio kot sredstvo 
obveščanja za 
zaposlene in študente 
FDV) 

v sodelovanju z urednico Dogajanj je 
v pripravi nov uredniški koncept 
revije, Založba FDV je pripravila 
stroškovnik izdaje revije, vizualna 
podoba revije je predvidena kot 
aplikacija v novi CGP 

Podpora pedagoški 
dejavnosti FDV v 
slovenskem in 
mednarodnem 
prostoru 

dodiplomski študij  Oglaševalska kampanja 
FDVe! (agencija 
Pristop)  

prenovili oglaševalsko kampanjo 
FDVe! za informativni dan 2009 (na 
način, da je kampanja uporabna čez 
celo študijsko leto kot kampanja 
korporativnega komuniciranja) 

  informativni dan 
(februar) 

izveden Informativni dan 2008, 
tečejo priprave na informativni dan 
2009; kot predpriprava na 
informativni dan 2009 se je FDV 
udeležila sejma Informativa 09, ki je 
letos potekal prvič 

  tutorski dan  4.8. izveden Tutorski dan za vpis v 
študijsko leto 2008/2009 

  Družboslovni festival 
mladih 

Andreja Lukšiča služba za odnose z 
javnostmi prosila za informacije o 
festivalu in napovedala željo FDV, 
da sodeluje 

podiplomski študij izdelava predstavitvenih 
brošur v slovenskem in 
angleškem jeziku 

brošura predvidena kot aplikacija v 
kontekstu prenove CGP 

 nadgrajevanje spletnih 
strani in oblikovanje 
angleške verzije  

služba za odnose z javnostmi 
opravila sestanek o možnostih 
nadgradnje spletnih strani in 
pogovore o sodelovanju s Katedro 
za tuje jezike na področju 
vzdrževanja spletnih strani v 
angleščini 

  študentske nagrade SOJ na fakultetni spletni strani 
objavlja razpise in nagradne 
natečaje 

vseživljenjsko 
izobraževanje 

informativni dan (junij) izveden informativni dan (4. 6.); 
izdelana in objavljena 2 promocijska 
oglasa; izbrani komunikatorji 
podiplomskega študija FDV 

  oglaševanje in 
promocija študijskih 
programov predvsem v 
jugovzhodni Evropi 

prodekanja ocenila, da naloga v tem 
trenutku ni prioritetna 

  izdelava predstavitvene 
brošure v slovenskem 
in angleškem jeziku  

sodelovanje pri izdelavi 
predstavitvene brošure; brošura 
predvidena kot aplikacija v kontekstu 
prenove CGP 

  predstavitveni dogodek 
(februar 2009) 

poteka organizacija 
predstavitvenega dogodka za 
kadrovske delavce 
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Podpora 
raziskovalni 
dejavnosti FDV 

povečanje 
prepoznavnosti 
raziskovalne 
dejavnosti FDV 

organizacija dogodkov 
ob predstavitvah 
rezultatov raziskav,  
znanstvenih monografij 
(ciklus predavanj) 

služba za odnose z javnostmi 
zaprosila IDV za pregled ključnih 
raziskovalnih projektov v študijskem 
letu 2008/09 

  vzpostaviti preglednico 
ključnih raziskovalnih 
projektov, ki tečejo na 
FDV in narediti izbor 
prioritetnih 

služba za odnose z javnostmi 
zaprosila predstojnike raziskovalnih 
sestankov za termine za srečanja z 
namenom identifikacije potreb po 
komunikacijski podpori; služba za 
odnose z javnostmi bila povabljena 
in se je udeležila 3 sestankov 

  organizacija lastnih 
konferenčnih dogodkov 
in okroglih miz  

služba za odnose z javnostmi 
pripravila osnutek projekta Teden 
družboslovnega raziskovanja na 
FDV 

  vzpostaviti preglednico 
lastnih konferenčnih 
dogodkov 

poteka redno v lastni režiji 
raziskovalcev 

  predavanja vrhunskih 
znanstvenikov na FDV 

poteka redno v lastni režiji 
raziskovalcev 

  pripraviti nabor imen   

povečanje 
prepoznavnosti 
tržnoraziskovalnih 
projektov 

sodelovanje 
predstavnikov FDV na 
ključnih konferencah 
(akademskih, 
gospodarskih, 
strokovnih) v Sloveniji in 
v tujini*  
vzpostaviti preglednico 
ključnih končanih 
tržnoraziskovalnih  
projektov 

služba za odnose z javnostmi 
pripravila osnutek projekta Teden 
družboslovnega raziskovanja na 
FDV 

  medijsko profiliranje 
znanstvenoraziskovalni
h projektov, konferenc 
in raziskovalcev FDV 

Individualna podpora raziskovalcem 
na posamičnih raziskovalnih 
projektih 

Podpora 
mednarodni 
dejavnosti FDV 

  podpora organizaciji in 
profiliranju mednarodnih 
konferenc na FDV 

sodelovanje službe za odnose z 
javnostmi pri organizaciji konference 
WISC in ECPR (organizacija 
novinarske konference, organizacija 
otvoritve, sodelovanje z državnim 
protokolom, pisanje govorov za 
predstavnike vodstva, obveščanje 
interne  javnosti) 

Podpora založniški 
dejavnosti FDV 

  prisotnost na sejmih Založba FDV je službi za odnose z 
javnostmi predložila načrt izida knjig 
v letu 2008/09 

publiciteta (novinarske 
konference, recenzije) 

obveščanje interne javnosti o izidih 
novosti 
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Upravljanje tem promocija 
družboslovnih 
profilov/poklicev 
na trgu delovne 
sile  

študija o zaposljivosti 
diplomantov FDV 

služba za odnose z javnostmi 
zaprosila za sestanek z raziskovalci 
s področja zaposljivosti 
družboslovcev  

  * pripraviti odziv na 
trditve, da družboslovni 
profili niso zaposljivi 
(raziskava zaposlovanja 
diplomantov FDV) 

služba za odnose z javnostmi 
zagotovlja redne objave člankov o 
sodelovanju FDV z delodajalci v 
vodilnih tiskanih medijih 

  podpora študentom, ki 
bodo organizirali 
Zaposlitveni most 

organizacijska podpora izvedbi 
dogodka 

bolonjska reforma evalvacija uvajanja 
bolonjske reforme v 
programe FDV  

prodekanja sporočila, da izsledki 
interne evalvacije niso namenjeni 
javnosti 

reforma visokega 
šolstva v Sloveniji 

  izveden sindikalni zbor na FDV 19. 
5., opravljena logistična podpora 
aktivnostim sindikalnega zbora, ki so 
sledile 

Upravljanje 
publicitete 

razvijanje 
pozitivne medijske 
podobe FDV, 
njene pedagoške, 
raziskovalne in 
mednarodne 
dejavnosti  

izdelava internega 
priročnika za delo z 
mediji 

opravljen osnovni pregled priročnika 
za delo z mediji, zbrane pripombe na 
priročnik za odnose z mediji 

izdelava tematskega 
seznama 
komunikatorjev 

ni napredka 

* pripraviti pregled 
sogovornikov/tem 

  

sodelovanje z mediji redno in pravočasno odgovarjanje 
na novinarska vprašanja  

 organizacija sogovornikov in 
intervjujev, avtorizacija intervjujev 

spremljanje in analiza 
pojavljanja v medijih  

v sodelovanju z rektoratom UL 
izvajanje klipinga za FDV 

stalni kontakti z uredniki 
in novinarji 

potekajo redno 

Mediji upravljanje lastnih 
medijev 

prenova interneta, 
intraneta 

opravljen pregled dela na področju 
interneta, opravljen sestanek glede 
pripomb, osnovne pomanjkljivosti 
odpravljene (RC) 

* pripraviti pregled 
pripomb na obstoječe 
stanje (vodstvo, 
strokovne službe, 
zaposleni, študenti) 

  

izdelava internega 
glasila za zaposlene 

v sodelovanju z urednico Dogajanj 
postavljen nov uredniški koncept 
glasila, vizualna izvedba je del 
prenove CGP FDV 
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razvoj lastnih 
študentskih medijev 
(revija in študentski 
radio kot sredstvo 
obveščanja za 
zaposlene in študente 
FDV) 

v sodelovanju z urednico Dogajanj je 
v pripravi nov uredniški koncept 
revije, Založba FDV je pripravila 
stroškovnik izdaje revije, vizualna 
podoba revije predvidena kot 
aplikacija v novi CGP 

 

 

9.5. POSEBNI PROJEKTI   

 

9.5.1. Galerija FDV 

 
Letni cilj Izvedbene naloge Realizacija 

Ustanavljanje in 
začetek dela Galerije 
FDV 

Marec–april: dejavnosti pred uradnim 
odpiranjem galerije (ustanavljanje 
delovne skupine, organizacija razstave, 
delavnic z umetniki) 

Izvedena razstava Lučke Koščak ob 
8. marcu 

  Izvedena kiparska delavnica za 
študente in zaposlene FDV 22. 4. 

April: imenovanje Programskega odbora 
in organizacijskega odbora, potrditev 
Programa dela za obdobje do konca 
leta 2008 in načrta komunikacijske 
podpore Galeriji FDV kot novega 
slovenskega kulturno-umetniškega 
središča  

Zbrani predlog za člane 
Programskega in organizacijskega 
odbora Galerije FDV 

  Pripravljen osnutek dogovora o 
sodelovanju z ALUO 

Maj: svečana otvoritev galerije Otvoritev Galerije FDV 29. 5. in 
podpis dogovora o sodelovanju z 
ALUO 

September: teden enakih možnosti Otvoritev razstave Raznolikost je 
bogastvo družbe, 3. 10. (začetek 
študijskega leta) 

Decembra: načrtovanje razstave 
plakatov Klimatske spremembe 
(družbeno angažirani plakat), ki bo 
februarja 2009  

  

FDV kino S Slovensko kinoteko dogovorjeno 
sodelovanje na področju filmske 
umetnosti v okviru Galerije FDV, 
pripravljena programska shema za 
izvajanje v poletnem semestru 
2008/09 

Naslednje razstave Dogovorjene naslednje razstave v 
Galeriji FDV v sodelovanju s 
študentskimi društvi Polituss in Kult.co 
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9.5.2. Klub diplomantov FDV 

 

Letni cilj Izvedbene naloge Realizacija 

Ustanavljanje in začetek 
dela Kluba diplomantov 
FDV 

Pregledati predlog, ki ga je pripravila 
agencija Pristop 

Osnutek opredeljuje 
komunikacijske aktivnosti in 
promocijska materiale za Klub 
diplomantov FDV 

Spoznati delovanje obstoječih klubov 
diplomantov FDV 

Služba za odnose z javnostmi 
opravila sestanke z Andrejem 
Kohontom in se dogovarja za 
srečanja s predstavniki drugih 
obstoječih klubov diplomantov 
FDV (po katedrah) 

Priprava pravne podlage za 
ustanovitev kluba 

Andrej Kohont službi za odnose z 
javnostmi posredoval statut 
društva, opravljena pravna ocena 
primernosti statuta za rabo 
dokumenta na fakultetni ravni in 
opredeljeni naslednji koraki pri 
pravni ustanovitvi kluba v obliki 
društva 

  Služba za odnose z javnostmi z 
dekanom dogovorjena za delovni 
sestanek za potrebe vsebinske 
dopolnitve statuta 

Opredelitev iniciacijskega odbora in 
sestanek ustanovnih članov 

služba za odnose z javnostmi z 
dekanom opravila pogovore o 
možnih članih organov Kluba 
diplomantov FDV 

Priprava adrem diplomantov FDV Zbrane adreme nekaterih 
diplomantov FDV 

Opredelitev strokovne podpore klubu 
na FDV 

Ni napredka 
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10. DRUGE DEJAVNOSTI NA FAKULTETI 

 

Na fakulteti smo v preteklem letu nadaljevali s sistemskim urejanjem posameznih področij 

delovanja fakultete. Pripravljena so bila dopolnila pravil o organizaciji in delovanju fakultete 

(volitve članov senata), pravilnik o volitvah članov senata, osnutek pravilnika o oglaševanju in 

oddaji prostorov na FDV, osnutek poslovnika UO, v pripravi pa je še poslovnik senata, 

pravilnik o elektronski pošti in pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom. Na osnovi 

poročila notranje revizorke UL smo realizirali njena priporočila, s čimer smo zmanjšali 

poslovna tveganja (določeni nosilci stroškovnih mest, namestniki na posameznih strokovnih 

področjih, nadzor nad naročanjem itd.).  

 

Med letom smo tromesečno spremljali tudi realizacijo poslovnega načrta FDV na kolegiju 

dekana in tajnika ter poročali tudi UO in senatu.  

 

Nabava osnovnih sredstev je potekala v skladu s pravili o javnem naročanju (računalniška 

oprema, knjige, storitve čiiščenja), vključili pa smo se tudi v sistem zbiranja ponudnikov za 

letalske karte na UL. Med letom smo spremljali gibanje materialnih stroškov in s sprotnimi 

ukrepi vplivali na njihovo optimiranje v skladu s ponudbo na trgu storitev in materiala.  

 

V preteklem letu smo zelo dobro sodelovali tudi s strokovnimi službami in vodstvi sosednjih 

fakultet ter skupaj iskali priložnosti za izmenjavo mnenj in izkušenj ter pripravljali osnove za 

skupno opravljanje določenih strokovnih nalog. 

 

10.1. Realizacija ciljev iz poslovnega načrta 

 
 
Letni cilji Izvedbene naloge in roki Realizacija 

Ohranjanje in 
vzdrževanju 
zgradbe, prostorov, 
opreme ter zunanje 
okolice  

Celovita ureditev zunanje okolice 
fakultete (dovozi, dohodne poti, 
parkirišča, zunanja parkirišča, ozelenitev) 
skupaj z Mestno občino Ljubljana 
(december) 

Delno realizirano, povezano s 
postopki in sodelovanjem 
Mestne občine Ljubljana 

Nabava materiala Priprava in prehod na sistem javnih 
naročil (julij) 

Delno realizirano (manjše 
vrednosti, letalske karte) 

Redno vzdrževanje 
in intervencije 

Skrb za nemoteno delovanje naprav (vse 
leto) 

Realizirano 

Dokončna ureditev 
pogodb z zunanjimi 
izvajalci 

Pridobitev predračunov, pregled ponudb 
za vzdrževanje klimatskih naprav, 
urejanje okolice, drugo (september) 

Realizirano 

Druga problematika Čiščenje, uporaba skupnih prostorov z 
ostalimi lastniki objekta (terasa) (vse leto) 

Realizirano 

Ureditev predpisov 
in pravil 

Sprejem novih pravil in pravilnikov, ki 
urejajo področje delovanja fakultete 
(poslovnik senata, pravilnik o varovanju 
e-pošte) 
(december) 
Ureditev požarne varnosti (oktober) 

Realizirano in v postopku 
sprejemanja 
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Adaptacije Vpis v zemljiško knjigo vrnjenega 
stanovanja na Tesarski ulici, adaptacija 
oz. ugotovitev možnosti za prodajo ali 
zamenjavo 
(december) 
Zamenjava razsvetljave na Kardeljevi 
ploščadi 1  
Obnovitev starega dela (trakt B) – 
menjava oken v predavalnicah, vgraditev 
klimatskih naprav, kjer jih še ni, menjava 
tal, pleskanje 
Izdelava nadstreška pri recepciji, 
postavitev zapornice pri dovozu 
(december)  

Aktivnosti povezane z UL, v 
izvajanju 
 
 
 
Realizirano 
 
 
Realizirano 
 
 
Realizirano 

Nakupi Nakupi dodatnega pohištva, šolskih 
potrebščin in opreme 
(vse leto)  

Realizirano 

Ureditev ravnanja s 
pošto in dokumenti  

Ureditev sprejema in oddaje poštnih 
pošiljk z arhiviranjem 
(september) 

V izvajanju 
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11. POROČILO O KAKOVOSTI 

 

11.1. Delovanje organov, odgovornih za kakovost 

 
Organi, v letu 2008 odgovorni za spremljanje kakovosti na FDV, so bili fakultetna komisija za 

samoocenjevanje kakovosti in posamezni sodelavci na področju kakovosti, pri konkretnih 

aktivnostih pa tudi izvajalci teh aktivnosti (predstojniki oddelkov, kateder, prodekani na 

posameznih področjih, vodje strokovnih služb idr). Odločanje o aktivnostih na tem področju 

prevzemata fakultetna vodstvo in senat.  

 
Delovanje Komisije za samoocenjevanje kakovosti je bilo podrobneje opredeljeno v 78. a-

členu Pravil o organizaciji in delovanju FDV UL, sprejetih na seji senata marca 2008, in sicer 

z določitvijo naslednjih nalog Komisije: 

– opredelitev vizije in poslanstva fakultete, ki jih predlaga senatu fakultete v 

potrditev, 

– spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti dela, študijskih programov, 

znanstvenoraziskovalnega ter strokovnega dela in priprava letnega poročila o 

kakovosti (samoevalvacija fakultete), 

– priprava akcijskih načrtov in ukrepov za izboljšave, 

– oblikovanje načrta strateške prenove fakultete v skladu z evropskimi trendi in 

– opravljanje drugih nalog, ki sodijo v njen vsebinski okvir ali jih določi senat 

fakultete. 

 
Komisija za samoocenjevanje se je od imenovanja oktobra 2007 redno in intenzivno 

sestajala. Glavni cilj dela komisije je bila priprava celovitega sistema za ocenjevanje in 

nagrajevanje kakovosti na FDV. V ta namen je komisija najprej pregledala obstoječi sistem in 

obstoječo prakso ter ugotovila, da je obstoječi sistem nagrajevanja kakovostnega dela zelo 

pomanjkljiv, saj ne upošteva vseh vidikov zagotavljanja kakovosti FDV. Poleg tega obstajajo 

med različnimi kategorijami zaposlenih zelo različni pristopi k nagrajevanju in napredovanju 

na delovnem mestu. Komisija je nato podrobno proučila različne standarde kakovosti ter 

metodologije ugotavlja kakovosti, hkrati pa je proučila relevantno nacionalno zakonodajo za 

nagrajevanje kakovostnega dela in napredovanje zaposlenih na delovnem mestu. Komisija je 

na osnovi vseh pridobljenih informacij ter na osnovi strateških usmeritev FDV v zadnjem 

četrtletju 2008 pripravila prvi osnutek celovitega modela za nagrajevanje vseh kategorij 

zaposlenih na FDV in ga predstavila kolegiju dekana. Na osnovi komentarjev in pripomb je 

komisija v obdobju od oktobra do decembra 2008 intenzivno dopolnjevala model, preverjala 

njegove posamezne elemente ter dopolnjenega v začetku leta 2009 posredovala v 

obravnavo vodstvu FDV. Komisija je celoten model zasnovala na predpostavki zagotavljanja 

mednarodno primerljive odličnosti FDV kot temeljni strateški usmeritvi FDV. Takšno odličnost 

je mogoče zagotavljati samo s kakovostnim delom na vseh področjih ter v vseh službah na 

FDV. Komisija je tako predlagala kazalnike kakovostnega dela ter metodologijo za njihovo 

merjenje. Komisija predlaga, da končna ocena (na osnovi objektivnih informacij, ocene 

uporabnikov, vodij in na osnovi samoevalvacije posameznika) služi kot osnova za letno 

nagrajevanje (stimulacijo) ter za napredovanje na delovnem mestu. 
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Poleg priprave celovitega modela za ocenjevanje in nagrajevanje kakovosti je komisija 

spremljala širše področje zagotavljanja kakovosti na FDV. V tem kontekstu je posebno 

pozornost namenila vprašanju študentskih anket. Na FDV se je poleg rednih univerzitetnih 

študentskih anket prva tri leta izvajanja bolonjske reforme izvaja tudi posebna anketa o 

bolonjskem načinu študija. Anketa se je izvajala prek spletnega referata, po predmetih oz. 

sodelavcih pri predmetu. Prav tako se je anketa izvajala tudi med učitelji, in sicer o 

pedagoškem procesu v okviru bolonjske reforme. Komisija se je redno seznanjala z rezultati 

vseh treh anket (v generični obliki). Rezultati anket v študijskem letu 2007/08 so zamujali, 

komisija je lahko pregledala le preliminarne (zbirne) rezultate, naročene primerjalne študije 

(za prva tri leta izvedbe bolonjskega študija) pa strokovne službe, zadolžene za njihovo 

pripravo, niso pripravile. Zaradi dvojnega anketiranja, težav in zamud pri analiziranju 

rezultatov ter novega pravilnika UL o študentski anketi je komisija predlagala senatu prehod 

na drugačen, preglednejši način anketiranja, in sicer le z eno (novo) anketo UL, prek 

spletnega referata. Senat je predlog podprl, kot tudi predlog komisije, da vodstvo fakultete 

imenuje delavca, ki bo kot del svojih nalog skrbel za strokovno podporo komisiji za 

samoocenjevanje, vključno s pravočasno obdelavo in analizo študentskih anket. Konec leta 

2008 je vodstvo fakultete imenovalo sodelavca za strokovno pomoč komisiji ter sodelavko za 

obdelavo podatkov, dobljenih s študentsko anketo. V času poročanja (začetek marca 2009) 

komisija še čaka na rezultate anketiranja v prvem semestru. 

 

11.2. Izvajanje posebnih analiz v zvezi s kakovostjo in uspešnostjo 
izobraževalnega procesa 

 

Na področju spodbujanja, spremljanja in zagotavljanja kakovosti na fakulteti je v ospredju 

spremljanje kakovosti v izobraževalnem procesu, saj se v študijskem letu 2008/09 prvič 

izvajajo vsi štirje letniki dodiplomskega študija po bolonjskem programu, kar bo omogočalo 

celovitejšo primerjalno analizo kakovosti vsebine in uspešnosti izvedbe teh programov. Na 

osnovi izkušenj, pridobljenih z metodološkim instrumentom za merjenje uspešnosti teh 

programov in uporabljenim že v študijskem letu 2006/07, sta bila začrtana in v leto 2008 

»podaljšana« cilja: 

– ponovne izvedbe raziskave med študenti in učitelji z namenom pridobivanja kakovostnejših 

primerjalnih podatkov in 

– implementacija oz. prenova obstoječega metodološkega instrumenta za merjenje 

uspešnosti izvedbe bolonjskih programov. 

 

V letu 2008 smo načrtovali nadaljevanje izobraževalnih razprav za izvajalce bolonjskih 

predmetov, ki jih po začetku študijskega leta 2008/09 nismo uspeli izpeljati, saj so pedagogi 

za predlagano izvedbo didaktičnih delavnic pokazali izjemno majhno zanimanje, kar 

pripisujemo predvsem zelo veliki obremenjenosti pedagogov. Zato smo načrtovano 

nadaljevanje izobraževalnih razprav zaenkrat omejili na najbolj pereče teme in srečanja ne 

potekajo več mesečno. 

 

Posebna analiza je pokazala, da nam zasledovanje cilja povečanja števila diplomantov 

dodiplomskega študija (tj. kazalnik učinkovitosti izobraževalnega procesa v sklopu  

uspešnosti študija) ni najbolje uspelo, kljub temu da smo študentom poslali motivacijsko 

pismo in da so nekatere katedre tudi same organizirale motivacijske seminarje. Neuspeh 
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pripisujemo dejstvu, da študenti še vedno raje obdržijo status študenta čim dlje, saj jih tudi 

država s svojimi pravili glede podaljševanja statusa študenta motivira predvsem k temu, da 

status obdržijo, ne pa da diplomirajo. Status študenta ima v razmerah večje brezposelnosti 

boljšo veljavo kakor status diplomanta. 

11.3. Spremljanje kakovosti na področju dodiplomskega študija 

 

Na FDV je v letu 2008 potekalo študentsko anketiranje o študiju in pedagoškem delu na dveh 

ravneh: 

– merjenje uspešnosti izvedbe bolonjskih programov; 

– merjenje zadovoljstva s študijem in pedagoškim delom v skladu z navodili in merili UL. 

 

Na podlagi podatkov, ki smo jih pridobili z merjenjem uspešnosti izvedbe bolonjskih 

programov, ki poteka že tretje leto pod pokroviteljstvom Komisije za spremljanje izvedbe 

prenovljenih programov, smo predlagali nekaj nujnih ukrepov za izboljšanje bolonjskih 

programov prve stopnje, ki jih je obravnavala Komisija za dodiplomski študij in nato sprejel 

senat fakultete. Ukrepe bomo postopno uvajali v obstoječe programe že od študijskega leta 

2009/10 naprej.  

 

Odgovornost za izvajanje študentskih anket v skladu z navodili in merili UL je bila v letu 

2007/08 prenesena na delovno skupino za obdelavo univerzitetnih anket. Zaradi slabega 

odziva v prejšnjih letih smo v lanskem letu anketo organizirali tako, da so učitelji razdelili 

ankete na zadnjih predavanjih, in sicer tako za redni kot tudi za izredni študij. Na ta način 

smo želeli doseči čim boljšo odzivnost ter tudi priložnost, da pridobimo podatke o vseh 

predmetih, ki se izvajajo na FDV. V študijskem letu 2008/09 pa bomo anketo izvedli 

elektronsko. 

 

Prodekanja za dodiplomski študij izr. prof. dr. Monika Kalin Golob je prosila predstojnike 

kateder in oddelkov za pripravo poročil o oceni stanja po programih v prvih treh letih 

izvajanja prenovljenih programov, maja in junija 2008 pa je opravila tematske pogovore o teh 

poročilih. Tudi ta poročila in pogovori so bila izhodišča za pripravo nujnih ukrepov za 

izboljšanje bolonjskih programov prve stopnje. 

 

11.4. Spremljanje in zagotavljanje kakovosti na podiplomskem študiju 

 

V letu 2008 je FDV  izvajala še »stare« znanstvene magisterije in koordinatorji posameznih 

programov so uspešnost študija ugotavljali  po ustaljenih postopkih na skupinskih srečanjih s 

študentih ter z različnimi anketami. Ugotavljali smo predvsem  zadovoljstvo študentov s 

študijskimi  vsebinami in načinom izvedbe posameznih predmetov. Kazalnik uspešnosti 

študija je tudi visoka prehodnost študentov na večini programov. 

 

 

11.5. Spremljanje kakovosti – raziskovalna in razvojna dejavnost 
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Rezultati znanstvenoraziskovalne dejavnosti kažejo, da smo presegli načrt za leto 2008 in 

raven dosedanje kakovosti raziskovanja. V primerjavi s preteklimi leti smo rahlo zvišali število 

raziskovalnih projektov, povečali število znanstvenih objav in citatov raziskovalcev, povečali 

število interdisciplinarnih programov in projektov, kjer sodelujejo raziskovalci Inštituta za 

družbene vede in raziskovalci drugih raziskovalnih organizacij, ter ohranili 30% uspešnost pri 

prijavi mednarodnih projektov.  

 

Na področju izuma oz. inovacije smo registrirali prvo blagovno znamko »Spletno oko«. Na 

področju nagrad in priznanj je Mitja Velikonja prejel nagrado »Erasmus EuroMedia Awards 

2008« za knjigo Evroza – Kritika novega evrocentrizma. 

 

Kakovost delovanja na raziskovalnem področju smo izboljšali tudi z uspešnejšim prenosom 

raziskovalnih izsledkov in praktičnih znanj v pedagoški proces, z izvajanjem aplikativnih in 

razvojnih raziskav, katerih rezultati imajo neposreden učinek na določene prvine družbenega 

razvoja, ter z vključevanjem študentov v raziskovalno delo. 

 

Kakovost notranjih in zunanjih administrativnih procesov izboljšujemo z intenziviranjem 

povezav med strokovnimi službami (še posebej pisarne Inštituta za družbene vede ter 

administrativnega in strokovnega osebja fakultete) ter postopnim prehodom na elektronsko 

oddajanje in podpisovanje prijav ter poročil v okviru ARRS. 

 

11.6. Zagotavljanje kakovosti na področju mednarodnega sodelovanja 

 

Na področju visokega izobraževanja smo soočeni z vedno večjo konkurenčnostjo tako v 

domačem kot mednarodnem prostoru. Samo kakovostna izvedba programov, transparenten 

in pravočasen način informiranja o možnostih študija in usposabljanja, obravnavanje vlog 

študentov na podlagi načela enakopravnosti, dostopnost in pripravljenost nudenja pomoči 

študentom kot tudi sistem ravnanja z dokumentarnim gradivom, s katerim lahko v vsakem 

trenutku pridobimo informacijo o posameznem razpisu ali projektu, so del meril, na podlagi 

katerih lahko ocenimo uspešnost službe in posameznika v njej. 

 

Ker je zagotavljanje kakovosti odvisno predvsem od ljudi in njihovega pristopa do izvajanja 

posameznih nalog, spoštovanja in upoštevanja pravic in možnosti vsakega posameznika, 

smo v okviru službe za mednarodno sodelovanje sledili pričakovanjem, mnenjem in 

razmišljanjem o organizaciji dela, predlogom zagotovitve študijskih mest v tujini, nudili 

podporo študentom v času študija v tujini, kot tudi tujim študentom, ki gostujejo na naši 

fakulteti. Informacije študentom ter odziv na potrebe študentov so bile skrbno pripravljene in 

zbrane na informativnih dneh za študente naše fakultete in t. i. orientacijskih dneh za tuje 

študente na naši fakulteti.  

 

FDV je v letu 2008 na podlagi odločitve kolegija rektorice prejela priznanje za izjemne 

dosežke na področju mednarodnega sodelovanja ter izmenjave študentov in učiteljev. 

 

Na podlagi omenjenih dejstev lahko ugotovimo, da je delo službe za mednarodno 

sodelovanje potekalo uspešno in v skladu s pričakovanji. Povečanemu obsega dela smo se 

sprotno prilagajali. 
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11.7. Izvajanje podrobnih samoevalvacij, zunanjih evalvacij in 

mednarodnih akreditacij 

 

Izvedeno je bilo letno ugotavljanje uspešnosti pri uresničevanju izvedbenih nalog iz letnih 

programov dela (izdelava poslovnega poročila s posebnim poglavjem o zagotavljanju in 

spremljanju kakovosti, poročila za različne strokovne službe UL, za Nacionalno komisijo za 

kakovost visokega šolstva, zasnova temeljev za spremljanje standardov ENQA itd.). Zunanja 

evalvacija in mednarodna akreditacija programov na FDV še ne poteka, predvideva pa se do 

leta 2013. 

 

11.8. Skrb za kakovost – računalniški center 

  

V računalniškem centru smo vzpostavili sistem spremljanja dela vseh zaposlenih in na ta 

način izboljšali medsebojno sodelovanje ter z vzpostavijo helpdeska skrajšali čas odziva na 

zaznane probleme pri uporabnikih. Na kakovost storitev je pozitivno vplivalo tudi 

usposabljanje zaposlenih, ki so si pridobili dodatna znanja za uspešno upravljanje z 

nekaterimi novimi aplikacijami, ki smo jih uvedli. V sistem javnega naročanja računalniške in 

informacijske opreme smo med kriterije izbora vključili tudi kriterije kakovosti tako opreme kot 

partnerjev, s katerimi sodelujemo. 

  

11.9. Kakovost storitev založbe 

  

Prodaja knjig v letu 2008 ni upadala, kar je lahko znak, da se kvaliteta izdelkov ohranja. 

Zadovoljstvo študentov, najpomembnejšega segmenta kupcev, smo ugotavljali z anketami. 

Na podlagi ugotovitev pripravljamo ukrepe: v prodajalni bomo uvedli brezplačne nosilne 

vrečke z logotipom založbe, trudili se bomo najti ustreznega ponudnika za uvedbo storitve 

oddaljenega tiskanja. 

 

Z ureditvijo finančnega položaja založbe v okviru fakultete bomo lahko ustvarili razmere za 

dvig kakovosti vseh storitev: recenzentskih postopkov, celostne podobe publikacij in kvalitete 

objavljenih besedil. 

 

11.10. Priprava dokumentov za vzpostavljanje sistema kakovosti 

 

Iz strategije razvoja FDV 2007–13 na področju kakovosti izhaja uresničevanje naslednjih 

dolgoročnih strateških ciljev: 

– vzpostavitev sistema za celovito obvladovanje kakovosti na področjih izobraževanja, 

raziskovanja, študentske dejavnosti, administracije, strokovnih služb, vodenja in 

upravljanja organizacije (ta cilj je izpostavljen kot prioritetni), 
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– vzpodbujanje kulture kakovosti med sodelavci fakultete in študenti, s tem pa 

vzpodbujanje kadrovskih profilov na ravni posameznih študijskih programov in na ravni 

fakultete ter 

– mednarodno priznana akreditacija fakultete in njenih programov. 

V letu 2008 smo vsaj v določeni meri še opažali nekatere pomanjkljivosti oz. probleme pri 

spremljanju kakovosti predvsem z vidika meril in postopkov evalvacije ter percepcije 

evalvacije s strani zaposlenih, kot jih izpostavlja poročilo o kakovosti za leto 2007 (str. 28). 

 

Aktualni smernici bodočega delovanja sta bili tudi v letu 2008 predvsem naslednji:  

– potreba po načrtovanju sistema za celovito obvladovanje kakovosti z opredelitvijo 

standardov kakovosti, sistema komuniciranja o teh standardih, porazdelitvijo 

odgovornosti za notranjo skrb za kakovost, notranjih postopkov skrbi za kakovost na 

posameznih oddelkih, katedrah, raziskovalnih centrih in ostalih fakultetnih službah ter 

sistema ustreznega spremljanja tovrstnih aktivnosti; 

– potreba po učinkovitejšem upravljanju s človeškimi viri na FDV s poudarkom na jasno 

opredeljeni kadrovski politiki, sistematičnem načrtovanju, sistemu razvoja in 

izobraževanja univerzitetnih učiteljev ter sodelavcev, pa tudi po okrepitvi procesov 

ustvarjanja, uporabe in prenosa znanja znotraj ter zunaj fakultete. 

 

11.11. Izpopolnjevanje instrumentov in kazalnikov za spremljanje 

kakovosti 

 

V letu 2009 bi bilo treba posebno pozornost posvetiti predvsem naslednji ciljem: 

– izboljšavam obstoječega metodološkega instrumenta za merjenje uspešnosti 

bolonjskih programov na rednem in izrednem študiju (odgovornost za to področje nosi 

fakultetna komisija za samoocenjevanje); 

– sistematična ureditev merjenja zadovoljstva s študijem in pedagoškim delom na 

podiplomskem študiju, saj se v študijskem letu 2009/10 začnejo izvajati prvi bolonjski 

podiplomski študijski programi; 

– celovitejše in še bolj sistematično spremljanje kakovosti (za ta namen je bila leta 2008 

zagotovljena tudi strokovna podpora komisiji za samoocenjevanje);  

– ker so bila merila vrednotenja dela visokošolskih učiteljev sprejeta, jih je treba začeti 

uporabljati že v študijskem letu 2009/10. 
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12. SODELUJOČI PRI PRIPRAVI POSLOVNEGA POROČILA  

 
Študijsko področje 

Dodiplomski študij: Nela Babić v sodelovanju s prodekanjo izr. prof. dr. Moniko Kalin 
Golob 
Podiplomski študij: Tatjana Zajc v sodelovanju s prodekanjo izr. prof. dr. Aleksandro 
Kanjuo Mrčela 

 
Raziskovalna dejavnost  

Anja Kolak v sodelovanju s prodekanom red. prof. dr. Marjanom Malešičem  
 
Kadrovska problematika  

Špela Potočnik 

 
Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja 

Mag. Mirjam Kotar 

 
Mednarodna dejavnost  

Mag. Irena Brinar, asist. dr. Simona Zavratnik in Neli Dimc v sodelovanju s prodekanom 
red. prof. dr. Bojkom Bučarjem 

 
Založbena dejavnost  

Hermina Krajnc 

 
Informacijsko področje 

Primož Hrvacki 

 
Investicije in investicijsko vzdrževanje  

Milan Uršič, Aleš Sulič, Drago Ternovšek 

 
Odnosi z javnostmi 

Mag. Barbara Žaucer Šefman 
 

Druge aktivnosti na fakulteti 
Milan Uršič, Aleš Sulič, Jože Glazer 

 
Računovodsko poročilo 

Bojana Štrukelj 
 

Poročilo o kakovosti 
Doc. dr. Branko Ilič v sodelovanju z doc. dr. Petro Roter 

 
Zbiranje gradiva, koordinacija in oblikovanje poslovnega poročila za leto 2008  

Jože Glazer in Jelena Štrbac 

 
 
 
Ljubljana, marec 2009 
 

   Dekan: 
 

red. prof. dr. Anton Grizold 
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13.  PRILOGE 

 
SEZNAM PRILOG  
 
Nekaj kazalnikov o pedagoškem procesu na dodiplomskih programih FDV (k 1.1); 
 
Tabela 13.1.1: VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2008/09 - REDNI ŠTUDIJ (stanje:  16. 10. 2008) 
Tabela 13.1.2: NAPREDOVANJE ŠTUDENTOV V VIŠJI LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 
2008/09 GLEDE NA NAČIN VPISA  - REDNI ŠTUDIJ 
Tabela 13.1.3: PREHODNOST GENERACIJE REDNIH ŠTUDENTOV 1. LETNIKA 
(ŠTUDIJSKO LETO 2007/08) V 2. LETNIK (ŠTUDIJSKO LETO 2008/09) PO PROGRAMIH 
Tabela 13.1.4: POVPREČNA IZPITNA OCENA REDNIH ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2007/08 – BREZ DVOPREDMETNIH PROGRAMOV 
Tabela 13.1.5: ODSTOTEK ABSOLVENTOV PO ODDELKIH IN KATEDRAH, KI SO V LETU 
2008/09 PODALJŠALI ABSOLVENTSKI STAŽ 
Tabela 13.1.6: ŠTEVILO DIPLOMANTOV PO ODDELKIH IN KATEDRAH 1994-2008 
Tabela 13.1.7: POVPREČNO TRAJANJE ŠTUDIJA (redni in izredni študenti) – študijsko leto 
2007/08 (1. 10. 2007 – 30. 9. 2008)  
Tabela 13.1.8: VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2008/09- IZREDNI ŠTUDIJ (stanje:  16. 10. 
2008) 
Tabela 13.1.9: PROSTA MESTA – DRUGA PRIJAVA - VPIS V 1. LETNIK 2005/06 – 
2008/09 
Tabela 13.1.10: PROSTA MESTA – TRETJA PRIJAVA - VPIS V 1. LETNIK 2005/06 – 
2008/09 (izredni študij) 
Tabela 13.1.11: NAPREDOVANJE ŠTUDENTOV V VIŠJI LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 
2008/09 GLEDE NA NAČIN VPISA  - IZREDNI ŠTUDIJ  
Tabela 13.1.12: PREHODNOST ŠTUDIJA PO ODDELKIH IN SMEREH  – GENERACIJA  
2007/08, izredni študij 
Tabela 13.1.13: POVPREČNA IZPITNA OCENA IZREDNIH ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2007/08 – BREZ DVOPREDMETNIH PROGRAMOV  
Tabela 13.1.14: PREPIS Z IZREDNEGA NA REDNI ŠTUDIJ – OBRAVNAVA PROŠENJ, 
PROSTA MESTA, POTREBNA POVPREČNA OCENA V ŠTUDIJSKEM LETU 2008/09 – IZ 
1. V 2. LETNIK 
Tabela 13.1.15: PREPIS Z IZREDNEGA NA REDNI ŠTUDIJ – OBRAVNAVA PROŠENJ, 
PROSTA MESTA, POTREBNA POVPREČNA OCENA V ŠTUDIJSKEM LETU 2008/09 – IZ 
2. V 3. LETNIK 
Tabela 13.1.16: PREPIS Z IZREDNEGA NA REDNI ŠTUDIJ – OBRAVNAVA PROŠENJ, 
PROSTA MESTA, POTREBNA POVPREČNA OCENA V ŠTUDIJSKEM LETU 2008/09 – IZ 
3. V 4. LETNIK 
Tabela 13.1.17: SODELUJOČI V PEDAGOŠKEM PROCESU, ČLANI/-CE ODDELKOV IN 
KATEDER/ŠTEVILO REDNIH ŠTUDENTOV (vključeni  člani/-ce iz prvega dela seznama, 
člani, ki odločajo in sodelujejo v pedagoškem procesu) 
Tabela 13.1.18: ŠTEVILO ASISTENTOV PO ODDELKIH/ŠTEVILO ŠTUDENTOV PO 
ODDELKIH 
Tabela 13.1.19: ŠTEVILO IZPISOV NA LASTNO ŽELJO (brez dvopredmetnih študentov) 
Tabela 13.1.20: ŠTEVILO IZPISOV NA LASTNO ŽELJO 2004/05 – 2007/08 – REDNI 
ŠTUDIJ 
Tabela 13.1.21: ŠTEVILO IZPISOV NA LASTNO ŽELJO 2004/05 – 2007/08 – IZREDNI 
ŠTUDIJ 
 
Graf 13.1.1: VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2008/09 
Graf 13.1.2: PRIMERJAVA VPISA MED ŠT. LETOMA 2007/08 IN 2008/09  
Graf 13.1.3: NAPREDOVANJE ŠTUDENTOV V VIŠJI LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 
2008/09 GLEDE NA NAČIN VPISA  - REDNI ŠTUDIJ (grafični prikaz) 
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Graf 13.1.4: PREHODNOST GENERACIJE REDNIH ŠTUDENTOV 1. LETNIKA 
(ŠTUDIJSKO LETO 2007/08) V 2. LETNIK (ŠTUDIJSKO LETO 2008/09) PO PROGRAMIH 
(grafični prikaz) 
Graf 13.1.5: PREHODNOST GENERACIJE ŠTUDENTOV 1. LETNIKA V 2. LETNIK ZA 
GENERACIJE 2005/06, 2006/07 in 2007/08 
Graf 13.1.6: GIBANJE POVPREČNE OCENE ŠTUDENTOV 
Graf 13.1.7: ODSTOTEK ABSOLVENTOV PO ODDELKIH, KI SO V LETU 2008/09 
PODALJŠALI ABSOLVENTSKI STAŽ 
Graf 13.1.8: ŠTEVILO DIPLOMANTOV PO ODDELKIH, KI SO V LETU 2008/09 
PODALJŠALI ABSOLVENTSKI STAŽ 
Graf 13.1.9: SKUPNO ŠTEVILO DIPLOMANTOV OD LETA 1994 DO 2008  
Graf 13.1.10: POVPREČNO TRAJANJE ŠTUDIJA ŠTUDENTOV, KI SO DIPLOMIRALI V 
LETU 2007/08  
Graf 13.1.11: VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2008/2009 
Graf 13.1.12: PRIMERJAVA VPISA MED ŠT. LETOMA 2007/08 in 2008/09 
Graf 13.1.13: GIBANJE PROSTIH MEST ZA 2. PRIJAVO OD LETA 2004/05 do 2008/09 – 
PREGLED PO PROGRAMIH 
Graf 13.1.14: GIBANJE PROSTIH MEST ZA 2. PRIJAVO OD LETA 2004/05 do 2008/09 – 
SKUPNI PREGLED  
Graf 13.1.15: GIBANJE PROSTIH MEST ZA 3. PRIJAVO OD LETA 2005/06 do 2008/09 – 
PREGLED PO PROGRAMIH (grafični prikaz) 
Graf 13.1.16: GIBANJE PROSTIH MEST ZA 3. PRIJAVO OD LETA 2005/06 do 2008/09 – 
SKUPNI PREGLED (grafični prikaz) 
Graf 13.1.17: NAPREDOVANJE ŠTUDENTOV V VIŠJI LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 
2008/09 GLEDE NA NAČIN VPISA  - IZREDNI ŠTUDIJ (grafični prikaz) 
Graf 13.1.18: GIBANJE POVPREČNE OCENE IZREDNIH ŠTUDENTOV  
Graf 13.1.19 ŠTEVILO IZPISOV NA LASTNO ŽELJO (brez dvopredmetnih študentov) 
(grafični prikaz) 
Graf 13.1.20: PRIMERJAVA IZPISOV PO PROGRAMIH OD ŠT. LETA 2004/05 DO 2007/08 
– REDNI ŠTUDIJ  
Graf 13.1.21: PRIMERJAVA IZPISOV PO PROGRAMIH OD ŠT. LETA 2004/05 DO 2007/08 
– IZREDNI ŠTUDIJ 
 
Vpis,  financiranje in število diplomantov na podiplomskem študiju (k 1.2) 
 
Tabela 13.2.1: ŠTEVILO VPISANIH IN SOFINANCIRANIH MAGISTRSKIH ŠTUDENTOV V 
2007/2008 
Tabela 13.2.2: VPIS NA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ V PRETEKLIH ŠTUDIJSKIH LETIH 
Tabela 13.2.3: ŠTEVILO MAGISTROV ZNANOSTI PO ODDELKIH IN PROGRAMIH (glede 
na koledarsko leto) 
Tabela 13.2.4: ŠTEVILO DOKTORJEV ZNANOSTI PO ODDELKIH IN PROGRAMIH (glede 
na koledarsko leto) 
 
Raziskovalno področje (k 2.) 
 
Tabela 13.3.1: RAZISKOVALNI CENTRI IN RAZISKOVALNI PROGRAMI TER NJIHOVI 
PREDSTOJNIKI OZ. VODJE 
Tabela 13.3.2: ŠTEVILO IN STRUKTURA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV NA IDV V 
OBDOBJU 2004 – 2008 GLEDE NA ŠTEVILO PODPISANIH POGODB 
Tabela 13.3.3: RAZISKOVALNI PROGRAMI, TEMELJNI, APLIKATIVNI IN CRP PROJEKTI 
Tabela 13.3.4: GLAVNI FINANCER ID V LETU 2008 
Tabela 13.3.5: ŠTEVILO MLADIH RAZISKOVALCEV V OBDOBJU 2003-2008 
Tabela 13.3.6: ŠTEVILO ODOBRENIH MLADIH RAZISKOVALCEV V OBDOBJU 2003-2007 
 
Graf: 13.3.1: ŠTEVILO MLADIH RAZISKOVALCEV V OBDOBJU 2003-2008 (grafični prikaz) 
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Kadrovska politika (k 3.) 
 
Tabela 13.4.1: TABELARIČNI PRIKAZ ŠTEVILA ZAPOSLENIH PO DELOVNIH MESTIH IN 
IZVOLITVAH V NAZIV NA DAN 31.12.2008 TER NAČRT ZAPOSLENIH NA DAN 
31.12.2009 
 
Graf: 13.4.1: GRAFIČNI PRIKAZ ŠTEVILA ZAPOSLENIH PO PODROČJIH NA DAN 
31.12.2008  
 
Prikaz podatkov ODKJG (k 4.) 
 
Tabela 13.5.1: ŠTEVILO IN STRUKTURA AKTIVNIH UPORABNIKOV ODKJG  
 
Graf 13.5.1: DELO ODKJG V VZAJEMNI BAZI COBIB.SI 
Graf 13.5.2: BIBLIOGRAFIJA FDV 
Graf 13.5.3: OBISK KNJIŽNICE 
Graf 13.5.4: OBISK SPLETIŠČA  
Graf 13.5.5: TRANSAKCIJE Z GRADIVOM  
Graf 13.5.6: ANALIZA UPORABE LASTNIH PODATKOVNIH ZBIRK  

 
Poslovanje Založbe FDV (k 6.) 
 

Tabela 13.6.1: FINANČNO POSLOVANJE ZALOŽBE FDV  
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13.1. Nekaj kazalnikov o pedagoškem procesu na dodiplomskih 
programih FDV (k 1.1);  

pripravili:Monika Kalin Golob, Neli Babić, Jure Pavlič 

 
Tabela 13.1.1: VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2008/09 - REDNI ŠTUDIJ (stanje:  16. 10. 2008) 
 
Oddelek/smer 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPAJ 

ODDELEK ZA 
SOCIOLOGIJO 

211 131 169 126 637 

AS 47 42 47 50 186 

SOC-KM 50 45 52 48 195 

DI-UN 53 30 44 28 155 

DI- VSP 61 14 26 - 101 

ODDELEK ZA 
POLITOLOGIJO  

223 170 190 177 760 

AP 51 44 44 39 178 

MO 59 48 48 43 198 

POL-APJU                60 41 38 48 187 

POL-OBR                  53 37 60 47 197 

ODDELEK ZA 
KOMUNIKOLOGIJO 

150 132 165 143 590 

KOM-MKŠ 50 42 63 43 198 

KOM-TKOJ 50 48 45 52 195 

NOV                         50 42 57 48 197 

ODDELEK ZA 
KULTUROLOGIJO 

54 43 45 50 192 

EŠ-DV 64 42 50 42 198 

SKUPAJ 702 518 619 538 2377 

2007/08 - skupaj 672 642 605 678 2597 

 
ABSOLVENTI: 

 SOCIOLOGIJA: 276 
o AT: 78;   
o KM: 126;   
o DI: 61;  
o VSP: 11. 

 POLITOLOGIJA: 374 
o TA: 67 ;   
o APJU: 147;   
o MO: 78;   
o OBR: 82. 

 KOMUNIKOLOGIJA: 305  
o NOV: 85;   
o TM: 79; ,   
o TTK: 141. 

 KULTUROLOGIJA: 81 

 VSP - DI (bolonja): 23  
----------------------------------------- 
SKUPAJ                          1059 
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Graf 13.1.1: VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2008/09 
 

 
 
Graf: 13.1.2: PRIMERJAVA VPISA MED ŠT. LETOMA 2007/08 IN 2008/09  
 

 
Število rednih študentov/-tk (brez absolventov/-tki) se zmanjšuje. V primerjavi s prejšnjimi 

leti, ko se je  trend rasti od leta 2000 dalje povečeval, in sicer v povprečju za dobrih pet 

odstotkov letno, od leta 2004 pada, letos za 8,47 %. Tako je rednih študentov/-tk 2377 (lani 

2597), skupaj z absolventi/-kami pa je rednih študentov/-tk 3436 (lani 3550) (glej tabelo 

13.1.1).  

 
Tabela 13.1.2: NAPREDOVANJE ŠTUDENTOV V VIŠJI LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 
2008/09 GLEDE NA NAČIN VPISA  - REDNI ŠTUDIJ  

 
Letnik Prvič  Pogojno vpisani  Ponovno vpisani SKUPAJ 

1 618  87,66%    0   0,00%  87  12,34%  705  100,00% 

2 117  22,46%  349  66,99%  55  10,56%  521  100,00% 

3 108  17,42%  475  76,61%  37   5,97%  620  100,00% 

4 112  20,78%  427  79,22%   0   0,00%  539  100,00% 

SKUPAJ 955  40,04% 1251  52,45% 179   7,51% 2385  100,00% 
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Pojasnilo: V tabeli so navedena absolutna števila in % študentov/-k, ki so v višji letnik 

vpisani z vsemi opravljenimi obveznostmi, študentov/-k, ki so se vpisali v višji letnik pogojno 

(brez enega ali dveh izpitov) ter ponavljalcev/-k letnika. (Podatki veljajo za celo fakulteto ne 

glede na študijsko usmeritev ali študijski program.)  

 
Graf: 13.1.3: NAPREDOVANJE ŠTUDENTOV V VIŠJI LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 
2008/09 GLEDE NA NAČIN VPISA  - REDNI ŠTUDIJ (GRAFIČNI PRIKAZ) 
 

     

     

 

    
 
Tabela 13.1.3: PREHODNOST GENERACIJE REDNIH ŠTUDENTOV 1. LETNIKA 
(ŠTUDIJSKO LETO 2007/08) V 2. LETNIK (ŠTUDIJSKO LETO 2008/09) PO PROGRAMIH 

 
PROGRAM 1. letnik Napredovali v 2. 

letnik 
Ponovni vpis v 1. 
Letnik 

Neznano 

Analitska politologija 10000% 6481% 1296% 2222% 

Analitska sociologija 10000% 7059% 980% 1961% 

Družboslovna informatika (UN) 10000% 4783% 2826% 2391% 
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Evropske študije – družboslovni 
vidiki 

10000% 5246% 1639% 3115% 

Komunikologija – medijske in 
komunikacijske študije 

10000% 8444% 667% 889% 

Komunikologija – tržno 
komuniciranje in odnosi z javnostmi 

10000% 8367% 408% 1224% 

Kulturologija 10000% 7447% 638% 1915% 

Mednarodni odnosi 10000% 7000% 500% 2500% 

Novinarstvo 10000% 7547% 189% 2264% 

Politologija – analiza politik in javna 
uprava 

10000% 5965% 1404% 2632% 

Politologija – obramboslovje 10000% 5745% 1489% 2766% 

Sociologija – kadrovski 
menedžment 

10000% 7692% 769% 1538% 

Družboslovna informatika (VS) 10000% 1964% 3571% 4464% 

SKUPAJ 10000% 6460% 1283% 2257% 

 

 
Graf: 13.1.4: PREHODNOST GENERACIJE REDNIH ŠTUDENTOV 1. LETNIKA 
(ŠTUDIJSKO LETO 2007/08) V 2. LETNIK (ŠTUDIJSKO LETO 2008/09) PO PROGRAMIH 
(grafični prikaz) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 73 - 

Graf: 13.1.5: PREHODNOST GENERACIJE ŠTUDENTOV 1. LETNIKA V 2. LETNIK ZA 
GENERACIJE 2005/06, 2006/07 in 2007/08 

 

 
Osip študentov/-tk 1. letnika je v letošnjem letu (za celotno fakulteto) nekoliko večji  v 

primerjavi z osipom lani in predlanimed približno 9 % in 45 % (lani med 7 % in 32 %, predlani 

pa med 6 % in 45 %) študentov/-tk 1. letnika se ne uspe vpisati v 2. letnik ali ponovno v 1. 

letnik. Med 2 % in 36 % študentov/-tk se vpiše ponovno v 1. letnik, v višji letnik pa z vsemi 

opravljenimi obveznostmi ali pa brez ene oz. dveh opravljenih obveznosti napreduje med 20 

% in 84 % (lani med 47 % in 91 %, predlani pa med 36 % in 86 %) študentov/-tk. Tudi letos 

ima največji osip visokošolski študijski program Družboslovna informatika (44,6 %), zelo velik 

osip pa tudi Evropske študije – družboslovni vidiki (31,15 %), kar je velik padec, saj je leto 

pred tem iz 1. v 2. letnik napredovalo 82,7 % generacije. Letošnja generacija prenovljenih 

programov iz 1. v 2. letnik napredujejo slabše kakor zadnja generacija študentov starih 

programov (zadnji dve leti se je prehodnost v primerjavi s prehodnostjo na starih programih 

iz leta v leto povečevala: letos 64,6 %, lani 75 %, predlani  71,6 % (zadnja generacija starih 

programih 66,6 %). 

 

Tabela 13.1.4: POVPREČNA IZPITNA OCENA REDNIH ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2007/08 – BREZ DVOPREDMETNIH PROGRAMOV 
 

Program/smer 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

SOCIOLOGIJA - - - 828 

SOC-AT - - - 860 

SOC-KM - - - 808 

SOC-DI - - - 823 

POLITOLOGIJA - - - 804 

POL-TA - - - 858 

POL-APJU - - - 769 

POL-MO - - - 851 

POL-OBR - - - 782 

KOMUNIKOLOGIJA - - - 842 

NOV - - - 837 

KOM-TM - - - 816 
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KOM-TTK - - - 856 

KULTUROLOGIJA - - - 832 

VSPDI - - - - 

Analitska politologija 740 771 842 - 

Analitska sociologija 816 781 823 - 

Družboslovna informatika (UN) 732 790 848 - 

Evropske študije – družboslovni vidiki 754 804 852 - 

Komunikologija – medijske in komunikacijske 
študije 

805 811 837 - 

Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z 
javnostmi 

820 839 850 - 

Kulturologija 786 829 846 - 

Mednarodni odnosi 848 822 839 - 

Novinarstvo 806 798 840 - 

Politologija – analiza politik in javna uprava 765 733 768 - 

Politologija – obramboslovje 749 787 808 - 

Sociologija – kadrovski menedžment 757 791 815 - 

Družboslovna informatika (VS) 708 792 822 - 

SKUPAJ 782 798 829 824 

 
 

 
 
Graf 13.1.6: GIBANJE POVPREČNE OCENE ŠTUDENTOV 
 

 
 

Tabela 13.1.5: ODSTOTEK ABSOLVENTOV PO ODDELKIH IN KATEDRAH, KI SO V LETU 
2008/09 PODALJŠALI ABSOLVENTSKI STAŽ 

 
Oddelek/Katedra Podaljšanje absolventa - % 

ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO 366 

Katedra za teoretično sociologijo 333 

Katedra za socialni in kadrovski menedžment 397 

Katedra za informatiko in metodologijo 347 
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ODDELEK ZA POLITOLOGIJO 342 

Katedra za teoretično politologijo 254 

Katedra za analizo politik in javno upravo 374 

Katedra za mednarodne odnose 385 

Katedra za obramboslovje 317 

ODDELEK ZA KOMUNIKOLOGIJO 370 

Katedra za komunikacijske teorije 318 

Katedra za novinarstvo 400 

Katedra za tržno komuniciranje 369 

ODDELEK ZA KULTUROLOGIJO 395 

SKUPAJ 361 

 

 
Graf 13.1.7: ODSTOTEK ABSOLVENTOV PO ODDELKIH, KI SO V LETU 2008/09 
PODALJŠALI ABSOLVENTSKI STAŽ 

 

 
 
Povprečno 36 % (lani 39 %, predlani pa 42 %) absolventov/-tk podaljšuje absolventski staž  

(glej tabelo). 

 

Tabela 13.1.6: ŠTEVILO DIPLOMANTOV PO ODDELKIH IN KATEDRAH 1994-2008 
 

Oddelek/katedr
a 

94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

ODDELEK ZA 
SOCIOLOGIJ
O 

46 48 92 66 76 94 87 94 119 101 139 128 142 133 138 

SOC-AT 21 25 38 26 23 32 33 38 33 28 46 39 53 42 26 

SOC-KM 21 14 44 32 44 56 49 48 71 66 84 67 77 71 74 

SOC-DI 4 9 10 8 9 6 5 8 15 7 9 22 12 19 36 

DI-VSP - - - - - - - - - - - - - 1 - 

DI-VSP - 
bolonja 

- - - - - - - - - - - - - - 2 

ODDELEK ZA 
POLITOLOGIJ
O 

15 27 45 52 69 90 100 127 173 167 189 190 242 238 199 

POL-TA  -    -   - 1 1 6 9 11 10 19 20 20 36 39 45 

POL-APJU 2 7 5 10 23 22 22 38 44 42 40 59 52 69 44 

POL-MO 4 15 18 20 29 26 33 36 70 50 64 54 70 66 57 
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POL-OBR 9 5 22 21 16 36 36 42 49 56 65 57 84 64 53 

ODDELEK ZA 
KOMUNIKOLO
. 

36 39 52 47 116 121 131 155 140 156 164 156 172 175 184 

NOV 36 39 52 47 87 62 62 59 40 38 43 35 41 43 39 

KOM TM - - - - 2 2 9 17 9 7 8 11 20 26 36 

KOM TTK - - - - 27 57 60 79 91 111 113 110 111 106 109 

ODDELEK ZA 
KULTUROLO
G. 

- - - - 1 3 12 12 31 34 42 30 28 35 37 

SKUPAJ 

97 114 189 165 262 308 330 388 463 458 534 504 584 581 558 

 
 

Graf 13.1.8: ŠTEVILO DIPLOMANTOV PO ODDELKIH, KI SO V LETU 2008/09 
PODALJŠALI ABSOLVENTSKI STAŽ 
 

 

Graf 13.1.9: SKUPNO ŠTEVILO DIPLOMANTOV OD LETA 1994 DO 2008  
 

 

 

Število diplomantov/-tk se je letos znova zmanjšalo (letos 558, v primerjavi z lani, 581). Ta 

upad je precej nepričakovan, saj smo študente/-tke še prav posebej pozorno obveščali, da 
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so v letošnjem letu imeli zadnjo možnost vpisa na znanstveni magisterij in smo pričakovali 

nekoliko več diplomantov/-tk kakor lani. V desetletnem obdobju pa je povečanje še vedno 

izjemno veliko, saj smo 1998 imeli 262 diplomantov/-tk, leta 2008 pa 558, kar je 212,98 % 

več. 

 

Tabela 13.1.7: POVPREČNO TRAJANJE ŠTUDIJA (redni in izredni študenti) – študijsko leto 
2007/08 (1. 10. 2007 – 30. 9. 2008)  
 

PROGRAM TRAJANJE ŠTUDIJA ŠTEVILO DIPLOMANTOV 

Sociologija 623 143 

Politologija 659 207 

Novinarstvo 788 38 

Komunikologija 670 138 

Kulturologija 640 37 

VSPDI 320 1 

VSPDI (bolonja) 346 2 

SKUPAJ 579 566 

 
 

Graf 13.1.10: POVPREČNO TRAJANJE ŠTUDIJA ŠTUDENTOV, KI SO DIPLOMIRALI V 
LETU 2007/08  
 

 
Še vedno najdlje študirajo študenti/-tke, vpisani na študijski program novinarstva (7,88 let), 

najhitreje pa študij  končajo študenti/-tke sociologije (6,23 let – glej tabelo). Podatki za 

visokošolska strokovna programa družboslovne informatike so nerealni, saj gre pri obeh 

programih skupaj le za 3 diplomante/-tke. Še vedno ne moremo biti zadovoljni s povprečnim 

trajanjem študija (6,76 let, brez družboslovne informatike). Trudimo se, da bi to zmanjšali, 

čeprav je pri tem treba poudariti, da nam prizadevanja otežujejo veljavni pogoji študija na 

ljubljanski univerzi. Tako je npr. Statut Univerze v Ljubljani precej benevolenten do 

prosilcev/-lk za podaljšanje absolventskega staža, kar seveda študij že formalno ustrezno 

podaljšuje. Žal tudi študenti zelo pogosto razmišljajo o tem, da se jim bolj »splača« čim dlje 

obdržati status študenta/-ke, ker jim status daje določene ugodnosti. Na nekoliko hitrejše 

dokončanje študija so nekateri programi poskusili vplivati tako, da so organizirali motivacijske 

seminarje za redno vpisane absolvente/-tke in absolvente/-tke pavzerje svojih programov, 

kar že kaže (npr. novinarstvo) pozitivne učinke. V letošnjem letu smo vsem absolventom, ki v 

zadnjih 5-ih letnih še niso zaključili študija, poslali obvestilo o pogojih dokončanja študija ter 
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tudi informacije o osnovnih rokih, ki jih morajo upoštevati, če želijo dokončati študij na starih 

programih. 

 
Tabela 13.1.8: VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2008/09- IZREDNI ŠTUDIJ (stanje:  16. 10. 
2008) 
 

Oddelek/smer 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPAJ 

ODDELEK ZA 
SOCIOLOGIJO 

52 29 32 23 136 

AS 

16 8 11 13 48 

SOC-KM 

19 13 14 9 55 

DI-UN 

4 2 5 1 12 

VSP DI 13 6 2 - 21 

ODDELEK ZA 
POLITOLOGIJO (+B) 

50 28 41 25 144 

AP 5 9 8 6 30 

MO 25 7 14 - 46 

POL-APJU 4 8 8 12 32 

POL-OBR 16 4 9 7 36 

ODDELEK ZA 
KOMUNIKOLOGIJO 

58 48 51 29 186 

KOM-MKŠ 21 11 19 3 54 

KOM-TKOJ 16 19 16 16 67 

NOV 

21 18 16 10 65 

ODDELEK ZA 
KULTUROLOGIJO 

12 14 12 11 49 

EŠ-DV 10 6 1 2 19 

SKUPAJ 182 125 137 90 534 

2007/08 – skupaj 220 157 124 198 699 

 

ABSOLVENTI: 

 SOCIOLOGIJA: 87 
o AT: 16 ;   
o KM: 52;   
o DI: 19. 

 POLITOLOGIJA: 85 
o TA: 12 ;   
o APJU: 17;   
o MO: 31;   
o OBR: 25. 

 KOMUNIKOLOGIJA:87 
o NOV: 16; 
o TM: 16;   
o TTK: 55. 

 KULTUROLOGIJA: 10 

 VPS –DI – bolonja -       - 
----------------------------------------- 
SKUPAJ                           269  
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Graf 13.1.11: VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2008/2009 
 

 
 
Graf 13.1.12: PRIMERJAVA VPISA MED ŠT. LETOMA 2007/08 in 2008/09 
 

 
Tudi na izrednem študiju se je števila vpisanih študentov zmanjšali, in sicer za 23,6 % v 

primerjavi z lanskim študijskim letom ((glej tabelo 2.1), zelo pomembno pa je tudi to, da letos 

že četrtič (od začetka izvedbe prenovljenih programov) nismo zapolnili vseh vpisnih mest na 

izrednem študiju, s tretjo prijavo smo imeli nezapolnjena mesta na vseh programih, in sicer: 

Analitska politologija (9), Analitska sociologija (15), Družboslovni informatiki, univerzitetni 

program (18), visokošolski strokovni program (14), Evropske študije – družboslovni vidiki 

(24), Komunikologija – medijske in komunikacijske študije (2), Komunikologija – tržno 

komuniciranje in odnosi z javnostmi (2), Kulturologija (14), Mednarodni odnosi (12), 

Novinarstvo, (4), Politologija – analiza politik in javna uprava  (29), Politologija – 

obramboslovje (2) ter Sociologija – kadrovski menedžment (7), vsega skupaj 152 prostih 

mest (glej tabelo 2.2.c) , kar je 57,36 % razpisanih vpisnih mest. Sicer smo pri prenovi 

programov uvedli tudi enotno število vpisnih mest (50 na rednem in 25 na izrednem študiju) 

za vse programe, ki jih izvajamo na fakulteti, z izjemo univerzitetnega in strokovnega 

programa družboslovne informatike, ki imata manjše število (40 na program na rednem in 20 
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na izrednem študiju), a nam Vlada RS to število zmanjšala najprej na 45 oz. 20 (z izjemo 

Evropskih študij, kjer ostaja 50 oz. 25) v predlanskem letu, nato pa še na 40 na rednem ter 

10, 15 ali 20 na izrednem študiju lani (izjemi sta le programa Mednarodni odnosi in Evropske 

študije – družboslovni vidiki). Tako nam je Vlada RS lani najbolj zmanjšala mesta (na 10 na 

izrednem študiju) na dveh programih (Komunikologija – medijske in komunikacijske študije 

ter Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi), za katera je dokaj veliko 

povpraševanje in bi tudi večje število vpisnih mest bilo zapolnjeno. Letošnje leto je bilo 

volilno leto, kar je pomenilo (tako kot vedno v volilnem letu), da je Vlada bila nekoliko manj 

ostra pri zmanjševanju želenih razpisnih mest na programih naše fakultete. 

 

Urnik za izredni študij je tudi letos tako kot že zadnjih pet let narejen prej kot nekoč, tako da 

so predavanja tudi za višje letnike (prej le za 1. in 2. letnik) stekla že prvi teden v oktobru. 

Urnika za oba semestra sta bila narejena že junija 2008. Tako smo tudi izdelavo urnikov in 

informiranost izrednih študentov približali sistemu, ki ga imamo na rednem študiju, kjer smo 

tako letošnji kot tudi nekaj zadnjih let urnik za oba semestra pripravili že v začetku junija. 

Tako omogočamo študentom/-tkam lažje odločanje pri izbiri izbirnih predmetov ter lažje 

usklajevanje obveznosti pri vpisanih predmetih, kar velja tako za izredni kot tudi za redni 

študij. Velik problem, ki ga študentom (še posebej) prvih letnikov, tako rednega kot izrednega 

študija, predstavlja izbirnost oz. nujnost izbiranja fakultetnih oz. odprtih izbirnih predmetov že 

v 1. letniku bomo že naslednje leto odpravili skladno s sklepom Senata FDV, da se fakultetni 

in odprti izbirni predmeti premaknejo v višje letnike, saj s tem omogočimo študentom vpis 

fakultetnih predmetov, ko osnove disciplin FDV že obvladajo, se pa bodo tudi lažje 

vključevali v delo pri predmetih višjih letnikov, saj na fakultetne in odprte predmete ne bodo 

več kandidirali študenti prvega letnika. 

 

Trend zmanjševanja vpisa na izredni študij bi morda lahko ublažili z ustvarjanjem modulov 

vseživljenjskih izobraževalnih seminarjev oz. programov. Prepričani smo, da imamo veliko 

vsebin, ki bi bile zanimive za trg, zato smo že v letošnjem letu poskusili organizirati nekaj 

takih seminarjev, 38 predmetov izrednega študija, ki jih izvajamo v poletnem semestru, pa 

ponujamo tudi v okviru vseživljenjskega učenja. 

 

V letu 2004/05 imamo prvič prosta mesta v okviru druge prijave, leta pred tem smo prosta 

mesta na izrednem študiju zapolnili že s prvo prijavo, razmisleka potrebno pa je dejstvo, da 

se iz 12 prostih mest v letu 2004/05 (glej tabelo 2.2.a), ko smo zadnjič izvajali stare 

programe, že naslednje leto (2005/06) število prostih mest v okviru druge prijave poveča na 

117 (975 %) – glej tabelo 2.2.b. In v tem istem letu 2005/06 (prvo leto izvedbe bolonjskih 

programov) imamo prvič prosta mesta na izrednem študiju tudi ob tretji prijavi (glej tabelo 

2.2.c), ki iz leta v leto naraščajo, iz 24 v letu 2005/06 na 152 v letu 2008/09 (379 %). 

 
Tabela 13.1.9: PROSTA MESTA – DRUGA PRIJAVA - VPIS V 1. LETNIK 2005/06 – 
2008/09 (izredni študij) 
 
Program 334 1/6 286 4/7 250 7/8 223 1/9 

Analitska politologija 22 18 14 10 

Analitska sociologija 18 17 9 17 

Družboslovna informatika – univerzitetni 18 18 20 19 

Družboslovna informatika - strokovni 3 9 16 19 
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Evropske študije – družboslovni vidiki 15 21 23 27 

Komunikologija – medijske in komunikacijske študije 5 8 2 7 

Komunikologija – trženo komuniciranje in odnosi z 
javnostmi 

3 4 6 5 

Kulturologija 5 6 9 16 

Mednarodni odnosi 7 5 3 21 

Novinarstvo 1 4 2 8 

Politologija – analiza politik in javna uprava 17 19 13 30 

Politologija – obramboslovje 1 11 5 11 

Sociologija – kadrovski menedžment 2 10 10 14 

SKUPAJ  117 168 132 204 

 
 
Graf 13.1.13: GIBANJE PROSTIH MEST ZA 2. PRIJAVO OD LETA 2004/05 do 2008/09 – 
PREGLED PO PROGRAMIH 
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Graf 13.1.14: GIBANJE PROSTIH MEST ZA 2. PRIJAVO OD LETA 2004/05 do 2008/09 – 
SKUPNI PREGLED  
 

 
 
Tabela 13.1.10: PROSTA MESTA – TRETJA PRIJAVA - VPIS V 1. LETNIK 2005/06 – 
2008/09 (izredni študij) 
 
Program 334 1/6 286 4/7 250 7/8 223 1/9 

Analitska politologija 2 12 11 9 

Analitska sociologija 3 6 2 15 

Družboslovna informatika – univerzitetni 6 16 18 18 

Družboslovna informatika - strokovni - 2 9 14 

Evropske študije – družboslovni vidiki - 9 13 24 

Komunikologija – medijske in komunikacijske študije - - 2 2 

Komunikologija – trženo komuniciranje in odnosi z 
javnostmi 

- - 2 2 

Kulturologija - - - 14 

Mednarodni odnosi - - - 12 

Novinarstvo - - - 4 

Politologija – analiza politik in javna uprava 5 11 7 29 

Politologija – obramboslovje - - 2 2 

Sociologija – kadrovski menedžment - 1 - 7 

SKUPAJ  24 57 66 152 
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Graf 13.1.15: GIBANJE PROSTIH MEST ZA 3. PRIJAVO OD LETA 2005/06 do 2008/09 – 
PREGLED PO PROGRAMIH (grafični prikaz) 
 

 
 
Graf 13.1.16: GIBANJE PROSTIH MEST ZA 3. PRIJAVO OD LETA 2005/06 do 2008/09 – 
SKUPNI PREGLED (grafični prikaz) 
 

 
 

Tabela 13.1.11: NAPREDOVANJE ŠTUDENTOV V VIŠJI LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 
2008/09 GLEDE NA NAČIN VPISA  - IZREDNI ŠTUDIJ  
 

Letnik Prvič  Pogojno vpisani  Ponovno vpisani SKUPAJ 

1 154  81,48%   0   0,00% 35  18,52% 189  100,00% 

2   4   3,10% 107  82,95% 18  13,95% 129  100,00% 

3   7   5,07% 114  82,61% 17  12,32% 138  100,00% 

4   8   8,70%  78  84,78%  6   6,52%  92  100,00% 

SKUPAJ 173  31,57% 299  54,56% 76  13,87% 548  100,00% 
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Pojasnilo: V tabeli so navedena absolutna števila in % študentov/-k, ki so v višji letnik 

vpisani z vsemi opravljenimi obveznostmi, študentov/-k, ki so se vpisali v višji letnik pogojno 

(brez enega ali dveh izpitov) ter ponavljalcev/-k letnika. (Podatki veljajo za celo fakulteto ne 

glede na študijsko usmeritev ali študijski program.)  

 

Graf 13.1.17: NAPREDOVANJE ŠTUDENTOV V VIŠJI LETNIK V ŠTUDIJSKEM LETU 
2008/09 GLEDE NA NAČIN VPISA  - IZREDNI ŠTUDIJ (grafični prikaz) 
 

     
 

     
 

 
 
Tabela 13.1.12: PREHODNOST ŠTUDIJA PO ODDELKIH IN SMEREH  – GENERACIJA  
2007/08, izredni študij 
 
Program/smer 1.letnik 

2007/08 
2. letnik 
2008/09 

2. letnik 
2007/08 

3. letnik 
2008/09 

3. letnik 
2007/08 

4. letnik 
2008/09 

SOCIOL.  46 100%  19  41,3% 39 100%  24  61,5%  26 100%  22  84,6% 

AS (B)  21 100%   8  38,1%  15 100%  11  73,3%  14 100%  12  85,7% 

DI-UN (B)   5 100%   0   0,0%   5 100%   3  60,0%   2 100%   0   0,0% 

SOC-KM (B)  20 100%  11  55,0%  19 100%  10  52,6%  10 100%  10 100,0% 

POLITOL.  60 100%  27  45,0%  43 100%  29  67,4%  45 100%  24  53,3% 
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AP (B)  10 100%   5  50,0%  10 100%   5  50,0%   8 100%   6  75,0% 

MO (B)  17 100%   8  47,1%  16 100%  10  62,5%   7 100%   0   0,0% 

POL-APJU (B)  14 100%  10  71,4%   8 100%   8 100,0%  14 100%  10  71,4% 

POL-OBR (B)  19 100%   4  21,1%   9 100%   6  66,7%  16 100%   8  50,0% 

KOMUNIK.  59 100%  32  54,2%  48 100%  35  72,9%  36 100%  29  80,6% 

KOM-MKŠ (B)  18 100%   6  33,3%  18 100%  14  77,8%   4 100%   3  75,0% 

KOM-TKOJ (B)  19 100%  12  63,2%  13 100%  11  84,6%  19 100%  16  84,2% 

NOV (B)  22 100%  14  63,6%  17 100%  10  58,8%  13 100%  10  76,9% 

KULT (B)  17 100%  11  64,7%  19 100%  16  84,2%  18 100%  14  77,8% 

DI-VS (B)  19 100%   5  26,3%   3 100%   2  66,7%   0 100%   0   0,0% 

EŠ-DV (B)  23 100%   6  26,1%   9 100%   3  33,3%   2 100%   2 100,0% 

SKUPAJ 224 100% 100  44,6% 161 100% 109  67,7% 127 100%  91  71,7% 

 
 
 

Pojasnilo: Tabela prikazuje število in % študentov/-k, ki so ob pričetku študijskega leta 

2008/09 napredovali v višji letnik. 

 

Zgled 1: leta 2008 se je 50,0% študentov/-k 1. letnika analitske politologije uspelo vpisati v 2. 

letnik, 50,0% študentov/-k istega programa 2. letnika v 3. letnik in 75,0% študentov/-k AP 3. 

letnika v 4. letnik. 

 

Zgled 2: leta 2008 se je 64,7% študentov/-k 1. letnika kulturologije uspelo vpisati v višji (2.) 

letnik, 84,2% študentov/-k KULT 2. letnika se je uspelo vpisati v 3. letnik in 77,8% študentov/-

k KULT 3. letnika v 4. letnik. 

 

Tabela 13.1.13: POVPREČNA IZPITNA OCENA IZREDNIH ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM 
LETU 2007/08 – BREZ DVOPREDMETNIH PROGRAMOV  
 

Program/smer 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

SOCIOLOGIJA - - - 790 

SOC-AT - - - 795 

SOC-KM - - - 771 

SOC-DI - - - 817 

POLITOLOGIJA - - - 774 

POL-TA - - - 764 

POL-APJU - - - 778 

POL-MO - - - 769 

POL-OBR - - - 783 

KOMUNIKOLOGIJA - - - 794 

NOV - - - 823 

KOM-TM - - - 810 

KOM-TTK - - - 789 

KULTUROLOGIJA - - - 850 

VSPDI - - - - 

Analitska politologija 672 760 860 - 
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Analitska sociologija 771 719 806 - 

Družboslovna informatika (UN) 787 779 875 - 

Evropske študije – družboslovni vidiki 725 738 827 - 

Komunikologija – medijske in komunikacijske 
študije 

726 808 771 - 

Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z 
javnostmi 

778 788 755 - 

Kulturologija 772 779 794 - 

Mednarodni odnosi 784 760 732 - 

Novinarstvo 748 768 828 - 

Politologija – analiza politik in javna uprava 687 700 742 - 

Politologija – obramboslovje 740 735 768 - 

Sociologija – kadrovski menedžment 740 747 800 - 

Družboslovna informatika (VS) 766 733 - - 

SKUPAJ 748 758 787 791 

 
 

Graf 13.1.18: GIBANJE POVPREČNE OCENE IZREDNIH ŠTUDENTOV  
 

 

 

Tabela 13.1.14: PREPIS Z IZREDNEGA NA REDNI ŠTUDIJ – OBRAVNAVA PROŠENJ, 
PROSTA MESTA, POTREBNA POVPREČNA OCENA V ŠTUDIJSKEM LETU 2008/09 – IZ 
1. V 2. LETNIK 
 

Program/smer Število 
razpisnih 
mest 

Število že vpisanih 
(2. 10.) – 2. letnik 

Število 
prošenj – 

način študija 

Število 
prošenj - 
program 

Prosta 
mesta/Potrebna 

povprečna ocena 

AP 40 43 5 - - 

AS 40 36 4 - 4 

DI – UN 40 28 1 - 12 

DI – VSP 40 14 - - 26 

EŠ- DV 50 35 4 - 15 

KOM-MKŠ 40 38 2 2 1/404 

KOM-TKOJ 40 48 4 - - 
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KULT 40 42 4 - - 

MO 50 45 2 - 5 

NOV 40 42 5 - - 

POL-APJU 40 38 8 1 1/350 

POL-OBR 40 33 2 2 7 

SOC-KM 40 45 5 1 - 

SKUPAJ  540     

 
 

 
 
 
 
Tabela 13.1.15: PREPIS Z IZREDNEGA NA REDNI ŠTUDIJ – OBRAVNAVA PROŠENJ, 
PROSTA MESTA, POTREBNA POVPREČNA OCENA V ŠTUDIJSKEM LETU 2008/09 – IZ 
2. V 3. LETNIK 
 

Program/smer Število 
razpisnih 
mest 

Število že vpisanih 
(1. 10.) – 3. letnik 

Število 
prošenj – 

način študija 

Število 
prošenj - 
program 

Prosta 
mesta/Potrebna 

povprečna ocena 

AP 45 35 3 - 10 

AS 45 42 2 2 3/721 

DI – UN 40 43 2 - - 

DI – VSP 40 26 - - 14 

EŠ- DV 50 46 2 - 4 

KOM-MKŠ 45 62 10 1 - 

KOM-TKOJ 45 45 3 - - 

KULT 45 37 6 1 8 

MO 45 48 4 2 - 

NOV 45 57 4 - - 

POL-APJU 45 32 5 - 13 

POL-OBR 45 59 3 - - 

SOC-KM 45 52 4 1 - 

SKUPAJ  580     

 
 

Tabela 13.1.16: PREPIS Z IZREDNEGA NA REDNI ŠTUDIJ – OBRAVNAVA PROŠENJ, 
PROSTA MESTA, POTREBNA POVPREČNA OCENA V ŠTUDIJSKEM LETU 2008/09 – IZ 
3. V 4. LETNIK 
 

Program/smer Število 
razpisnih 
mest 

Število že vpisanih 
(1. 10.) – 4. letnik 

Število 
prošenj – 

način študija 

Število 
prošenj - 
program 

Prosta 
mesta/Potrebna 

povprečna ocena 

AP 50 38 - - 12 

AS 50 50 2 - - 

DI – UN 40 28 - - 12 

EŠ- DV 50 42 - - 8 

KOM-MKŠ 50 43 - - 7 
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KOM-TKOJ 50 51 2 - - 

KULT 50 46 3 - 4 

MO 50 43 - - 7 

NOV 50 44 3 - 6 

POL-APJU 50 48 - - 2 

POL-OBR 50 43 2 - 7 

SOC-KM 50 44 4 - 6 

SKUPAJ  630     

 
 

Prepis z izrednega na redni študij že več let poteka skladno z univerzitetnimi in fakultetnimi 

pravili, ko je prepis omejen s številom prostih mest glede na razpisana vpisna mesta, v 

primeru preseganja želja pa se upošteva boljši študijski uspeh (Tabele 2.7.a, 2.7.b in 2.7.c). 

Programi, ki vpisujejo kandidate z boljšim uspehom v srednji šoli, ponavadi pomenijo tudi 

boljši uspeh med študijem na fakulteti, kar pa hkrati pomeni, da je možnost prepisa na te 

programe nekoliko manjša.  

 

 
 
 
Tabela 13.1.17: SODELUJOČI V PEDAGOŠKEM PROCESU, ČLANI/-CE ODDELKOV IN 
KATEDER/ŠTEVILO REDNIH ŠTUDENTOV (vključeni  člani/-ce iz prvega dela seznama, 
člani, ki odločajo in sodelujejo v pedagoškem procesu) 
 

Oddelek/katedra Člani/-ice, vključno z 
mladimi raziskovalci 

1.-4. let. + absolven. 

ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO 57 637 936 

Katedra za analitsko sociologijo 21 186 264 

Katedra za kadrovski in socialni 
menedžment 

18 195 321 

Katedra za informatiko in metodologijo 18 256 351 

ODDELEK ZA POLITOLOGIJO 48 760 1134 

Katedra za teoretsko analitsko politologijo 9 178 245 

Katedra za analizo politik in javno upravo 10 187 334 

Katedra za mednarodne odnose 15 198 276 

Katedra za obramboslovje 14 197 279 

ODDELEK ZA KOMUNIKOLOGIJO 30 590 895 

Katedra za novinarstvo 10 197 282 

Katedra za medijske in komunikacijske 
študija 

13 198 277 

Katedra za tržno komuniciranje in odnose 
z javnostmi 

7 195 336 

ODDELEK ZA KULTUROLOGIJO 12 192 273 

Fakultetni program Evropske študije – 
družboslovni vidiki 

? 198 198 

KATEDRA ZA TUJE JEZIKE 6 - - 

SKUPAJ 153 2377 3436 
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Opomba glede članov-iv kateder oz. oddelkov, ki sodelujejo v pedagoškem procesu: uporabljeni 

podatki, ki so objavljeni na domači strani fakultete dne 26. 11. 2008; 

Opomba: glede števila študentov/-k – samo redni najprej od 1. do 4. letnika, potem skupaj z 

absolventi/-kami. 

 

Še vedno obstajajo nesorazmerja med oddelki glede števila študentov/-tk na učitelja/-ico. 

Najbolj kadrovsko močan je Oddelek za sociologijo  (57 članov/-nic oddelka, ki sodelujejo v 

pedagoškem procesu na 637 oz. 936 študentov/-tk),  najmanj zaseden pa Oddelek za 

komunikologijo (30 članov/-nic, ki sodelujejo v pedagoškem procesu na 590 oz. 

895 študentov/-tk) (Tabela 3.1). Z ustrezno politiko zaposlovanja, katere osnovni cilj mora biti 

okrepitev kadrovsko šibkejših študijskih programov, bo treba v bodoče korigirati ta 

nesorazmerja.  

 

Obremenitve učiteljev/-ic so se povečale tudi zaradi bolonjskega načina dela, ki do neke 

mere pomeni deakademizacijo in prinaša večje obremenitve zaradi sprotnega preverjanja 

znanja študentov in študentk, tako se učitelji in učiteljice ukvarjajo predvsem s sprotnim 

pedagoškim delom in administriranjem, ki jemlje preveč časa na račun raziskovalnega dela. 

Že pripravo predmetnika za študijsko leto 2008/09 smo poskusili narediti čim bolj prijazno za 

tiste, ki sodelujejo v pedagoškem procesu, tudi v prihodnje bomo poiskali boljše rešitve za 

zmanjševanje nepotrebnega administriranja pedagogov/-inj. Vsekakor pa je jasno, da bo v 

prihodnje potrebno toliko bolj motivirati pedagoge, da ne bodo polno obremenjeni s 

pedagoškim, ampak kombiniranim  pedagoško-raziskovalnim delom, kar se zdi v bolonjskih 

programih edina možnost za kakovostno delo. Nekoliko bolj jasno pa bo tudi vrednotenje 

pedagoškega dela na drugi stopnji, ki jo bomo začeli izvajati že naslednje študijsko leto 

(2009/10). 

 

Tabela 13.1.18: ŠTEVILO ASISTENTOV PO ODDELKIH/ŠTEVILO ŠTUDENTOV PO 
ODDELKIH 
 

Oddelek/katedra Število A + AS 1.-4. let. + absolven. 

ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO 9 637 936 

Katedra za analitsko sociologijo 1 186 264 

Katedra za kadrovski in socialni 
menedžment 

2 195 321 

Katedra za informatiko in metodologijo 6 256 351 

ODDELEK ZA POLITOLOGIJO 5 760 1134 

Katedra za teoretsko analitsko politologijo 1 178 245 

Katedra za analizo politik in javno upravo - 187 334 

Katedra za mednarodne odnose 2 198 276 

Katedra za obramboslovje 2 197 279 

ODDELEK ZA KOMUNIKOLOGIJO 7 590 895 

Katedra za novinarstvo 4 197 282 

Katedra za medijske in komunikacijske 
študije 

3 198 277 

Katedra za tržno komuniciranje in odnose 
z javnostmi 

- 195 336 

ODDELEK ZA KULTUROLOGIJO 2 192 273 



 

 - 90 - 

Fakultetni program Evropske študije – 
družboslovni vidiki 

- 198 198 

KATEDRA ZA TUJE JEZIKE - - - 

SKUPAJ 23 2377 3436 

 
Opomba: glede števila študentov/-k – samo redni najprej od 1. do 4. letnika, potem skupaj z 

absolventi/-kami. 

 

Tabela 13.1.19 ŠTEVILO IZPISOV NA LASTNO ŽELJO (brez dvopredmetnih študentov) 
 

Način št. 500 3/4 400 4/5 334 1/6 286 4/7 250 7/8 

Redni 51 54 70 81 91 

Izredni 32 37 52 60 70 

 
 

Graf 13.1.19 ŠTEVILO IZPISOV NA LASTNO ŽELJO (brez dvopredmetnih študentov) 
(grafični prikaz) 
 

 

Število izpisov na lastno željo skokovito narašča s prehodom na bolonjske programe, tako na 

rednem kot tudi na izrednem študiju. Iz leta 2004/05 (zadnji vpis v 1. letnik starih programov) 

se število izpisov na lastno željo iz 91 poveča na 122 v letu 2005/06, ko prvič vpišemo 

študente/-tke na prenovljene programe, torej izpis se poveča za 25,4 %. Nato se izpis iz leta 

v leto povečuje, če pa primerjamo število izpisov zadnjega leta starih programov in 

letošnjega leta (2007/08), ko imamo 161 izpisov na lastno željo, se je število povečalo za 

43,47 %, kar je zaskrbljujoče. 

 

Tabela 13.1.20: ŠTEVILO IZPISOV NA LASTNO ŽELJO 2004/05 – 2007/08 – REDNI 
ŠTUDIJ 
 

Program 400 4/5 334 1/6 286 4/7 250 7/8 

Sociologija  11 4 4 3 

Politologija 27 13 8 3 

Komunikologija 7 3 2 - 

Novinarstvo 5 5 4 - 

Kulturologija 3 - - - 

Družboslovna informatika (stari program) 1 - - - 

Analitska politologija - 4 8 12 
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Analitska sociologija - 3 4 6 

Družboslovna informatika – univerzitetni - 1 1 8 

Družboslovna informatika - strokovni - 12 13 8 

Evropske študije – družboslovni vidiki - 3 3 12 

Komunikologija – medijske in komunikacijske študije - 4 4 2 

Komunikologija – trženo komuniciranje in odnosi z 
javnostmi 

- 1 1 3 

Kulturologija - 9 4 4 

Mednarodni odnosi - 4 6 11 

Novinarstvo - - - 7 

Politologija – analiza politik in javna uprava - 1 11 4 

Politologija – obramboslovje - 3 4 5 

Sociologija – kadrovski menedžment - - 4 3 

SKUPAJ  54 70 81 91 

 
 

Graf 13.1.20: PRIMERJAVA IZPISOV PO PROGRAMIH OD ŠT. LETA 2004/05 DO 2007/08 
– REDNI ŠTUDIJ  
 

 
 
Tabela 13.1.21: ŠTEVILO IZPISOV NA LASTNO ŽELJO 2004/05 – 2007/08 – IZREDNI 
ŠTUDIJ 
 

Program 400 4/5 334 1/6 286 4/7 250 7/8 

Sociologija  10 8 5 2 

Politologija 16 11 10 3 

Komunikologija 7 4 4 3 

Novinarstvo 3 5 1 3 

Kulturologija - - - - 

Družboslovna informatika  1 - - - 

Analitska politologija - 4 3 3 

Analitska sociologija - - 5 3 

Družboslovna informatika – univerzitetni - 4 1 1 
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Družboslovna informatika - strokovni - - 6 9 

Evropske študije – družboslovni vidiki - 3 3 6 

Komunikologija – medijske in komunikacijske študije - 1 2 2 

Komunikologija – trženo komuniciranje in odnosi z 
javnostmi 

- - 2 2 

Kulturologija - 5 1 4 

Mednarodni odnosi - 6 5 3 

Novinarstvo - - - 4 

Politologija – analiza politik in javna uprava - 1 3 10 

Politologija – obramboslovje - - 4 7 

Sociologija – kadrovski menedžment - - 5 5 

SKUPAJ  37 52 60 70 

 
 

Graf 13.1.21: PRIMERJAVA IZPISOV PO PROGRAMIH OD ŠT. LETA 2004/05 DO 2007/08 
– IZREDNI ŠTUDIJ 
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13.2. Vpis,  financiranje in število diplomantov na podiplomskem 
študiju (k 1.2) 

 
Tabela 13.2.1: ŠTEVILO VPISANIH IN SOFINANCIRANIH MAGISTRSKIH ŠTUDENTOV V 
2007/2008 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM / 
USMERITEV 

1. letnik- 
št. 
vpisanih 

1. letnik-  
št. sofinanc. 

2. letnik- 
št. 
vpisanih 

2. letnik – 
št. 
sofinanc. 

 

SKUPAJ 

1. in 2. l 

SKUPAJ 
št. Sof. 
1. in 2. 
let. 

SOCIOLOGIJA – Sociologija 
vsakdanjega življenja 

15 14 14 12 29 26 

SOCIOLOGIJA – Analiza 
evropske socialne politike  

2 2 7 6 9 8 

SOCIOLOGIJA – SOCIALNO 
DELO V SKUPNOSTI 

  2 0 2 0 

SOCIOLOGIJA – Seksizem kot 
(sodobna) tradicija) 

5 5 8 8 13 13 

MENEDŽMENT NEPROFITNIH 
ORGANIZACIJ 

27 25 26 26 53 51 

MENEDŽMENT KADROV IN 
DELOVNA RAZMERJA 

26 25 21 21 47 46 

POLITOLOGIJA – Policy analiza- 
evropski aspekti 

4 3 4 4 8 7 

POLITOLOGIJA – Javna uprava 

16 15 19 17 35 32 

POLITOLOGIJA – Ameriške 
študije 

34 32 37 36 71 68 

POLITOLOGIJA – ETNIČNE 
ŠTUDIJE: urejanje in upravljanje 
medetničnih odnosov in 
konfliktov 

9 9 8 6 17 15 
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KOMUNIKOLOGIJA – Teoretsko 
metodološka 

20 16 13 9 33 25 

KOMUNIKOLOGIJA – Tržno 
komuniciranje 

11 10 7 5 18 15 

ANTROPOLOGIJA 

7 6 6 6 13 12 

MEDNARODNI ODNOSI  

8 8 7 7 15 15 

OBRAMBOSLOVJE (magistrski 
študij) 

10 10 17 15 27 25 

OBRAMBOSLOVJE 
(specialistični študij) 

9    9  

S K U P A J: 203 180 196 178 399 358 

 

 



 

 

Tabela 13.2.2: VPIS NA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ V PRETEKLIH ŠTUDIJSKIH LETIH 

 
PROGRAM/us
meritev 

96/9
7 

97/98 98/99 99/00 0 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7  

Letnik študija 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

SOCIOLOGIJ
A – Sociologija 
vsakdanjega 
življenja 

- - - - - - 15 - 16 14 23 16 21 22 17 20 14 15 10 12 16 8 

SOCIOLOGIJ
A – Socialna 
ekologija 

 

7 7 7 4 6 5 - 7 - - - - - - - - - - - - - - 

SOCIOLOGIJ
A – Analiza 
evropske 
socialne 
politike (študij 
v Slo) 

- - - - - - - - - - - - - - 11 - 9 11 6 10 7 6 

SOCIOLOGIJ
A – Analiza 
evropske 
socialne 
politike 
(enoletni študij 
v tujini) 

3 - 3 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - - - - - 
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SOCIOLOGIJ
A – Seksizem 
kot (sodobna) 
tradicija 

6 4 3 8 - 1 - - - - - - - - - - 7 - 13 6 10 13 

SOCIOLOGIJ
A – 
SOCIALNO 
DELO V 
SKUPNOSTI 

- - 15 - 10 17 20 10 26 21 19 24 19 17 19 17 17 15 14 17 - 12 

MENEDŽMEN
T 
NEPROFITNI
H 
ORGANIZACI
J 

1
4 

19 17 17 18 16 18 18 19 18 21 19 16 21 28 16 25 27 27 25 27 27 

MENEDŽMEN
T KADROV IN 
DELOVNA 
RAZMERJA 

- - - - - - - - - - 23 - 27 23 26 26 27 24 25 29 23 24 

POLITOLOGIJ
A – Policy 
analiza- 
evropski 
aspekti 

-  - 3 1 -  1 5 - 7 5 10 6 6 9 8 6 5 7 4 4 4 3 

POLITOLOGIJ
A – Javna 
uprava 

 

4 4 5 2 9 5 12 10 16 11 14 14 20 13 25 19 21 23 15 19 20 15 

POLITOLOGIJ
A – Ameriške 
študije 

 

- 1 9 1 10 7 14 8 19 15 38 18 47 37 49 42 43 46 32 40 39 31 
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PROGRAM/u
smeritev 

96/97 97/98 98/99 99/00 0 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 

Letnik študija 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

POLITOLOGI
JA – 
ETNIČNE 
ŠTUDIJE: 
urejanje in 
upravljanje 
medetničnih 
odnosov in 
konfliktov 

- - 2 - 3 2 2 3 1 2 2 - 5 2 6 2 7 6 7 4 8 3 

KOMUNIKOL
OGIJA – 
Teoretsko 
metodološka 

 

8 5 8 7 25 6 19 22 13 13 21 12 17 20 33 10 16 24 14 12 16 11 

KOMUNIKOL
OGIJA – 
Tržno 
komuniciranje 

 

22 7 30 19 13 27 14 10 27 13 15 15 19 12 20 9 - 21 4 2 7 3 

ANTROPOLO
GIJA 

 

7 4 1 6 6 3 9 3 8 9 8 8 13 7 5 12 11 3 13 10 6 8 

MEDNAROD
NI ODNOSI  

 

5 4 6 7 4 5 7 5 10 5 9 9 9 9 11 7 11 9 12 9 7 11 

OBRAMBOSL
OVJE 
(magistrski 
študij) 

 

7 - 2 10 6 2 9 4 7 4 10 6 15 7 15 9 16 17 7 15 18 8 

OBRAMBOSL
OVJE 
(specializacija
) 

 

- - - - - - 8 - 10 - 6 - 3 - - - 1 - - - 15 - 

MEDNAROD
NI ODNOSI  
(specializacija
) 

 

18 - 22 - 4 5 14 - - - 10 - - - - - - - - - - - 
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MAGISTRSKI 
DRUŽBOSLO
VNI ŠTUDIJ 
ZNANOSTI IN 
TEHNOLOGI
JE  

 

- - - - 1 - -  1 - - - - - - - - - - - - - - 

SKUPAJ  10
1 

55 133 82 113 97 168 101 180 129 230 147 238 199 275 195 231 248 203 214 223 183 

 
Tabela 13.2.3: ŠTEVILO MAGISTROV ZNANOSTI PO ODDELKIH IN PROGRAMIH (glede 
na koledarsko leto) 

 

ODDELEK/PRO
GRAM 

199
4 

199
5 

199
6 

1997 199
8 

1999 2000 2001 2002 200
3 

2004 200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

ODDELEK ZA 
SOCIOLOGIJO 

25 18 13 24 19 18 12 25 29 38 40 35 34 42 32 

Sociologija (vse 
usmeritve) 

25 13 9 19 7 7 5 7 12 8 11 8 4 10 12 

Sociologija - 
Socialno delo v 
skupnosti 

- - - - - - 2 5 3 13 13 10 12 13 9 

Menedžment 
neprofitnih 
organizacij 

- 5 4 5 12 11 5 12 14 16 10 11 8 12 7 

Menedžment 
kadrov in 
delovna 
razmerja 

- - - - - - - - - 1 6 6 10 7 4 

Družboslovni 
študij znanosti 
in tehnologije  

- - - - - - - 1 - - - - - - - 

ODDELEK ZA 
POLITOLOGIJ
O 

5 4 7 8 5 8 13 17 18 18 17 20 38 44 42 

Politologija (vse 
usmeritve) 

3 3 2 4 5 6 8 10 12 14 10 17 32 36 34 

Politologija - 
Etnične študije 

- - - - - - 1 1 - 1 1 -  - 2 - 

Mednarodni 
odnosi 

1 1 3 2 - 1 2 3 3 1 1 2 2 3 3 

Obramboslovje  1 - 2 2 - 1 2 3 3 2 5 1 4 3 5 

ODDELEK ZA 
KOMUNIKOLO
GIJO 

- 2 2 1 3 5 8 9 12 5 9 17 9 16 6 

ODDELEK ZA 
KULTUROLOG
IJO 

- - - - 2 - 3 2 2 2 1 1 3 4 2 

Antropologija - - - - 2 - 3 2 2 2 1 1 3 4 2 

UNIVERZITETN
I MAG. ŠTUDIJ 
STATISTIKA  

- - - - - - - - - - - 1 3 - - 

SKUPAJ 30 24 22 33 29 31 36 53 61 63 67 74 87 106 82 
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Tabela 13.2.4: ŠTEVILO DOKTORJEV ZNANOSTI PO ODDELKIH IN PROGRAMIH (glede 
na koledarsko leto) 

 

ODDELEK/PR
OGRAM 

199
4 

1995 199
6 

199
7 

1998 199
9 

2000 200
1 

200
2 

2003 200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

ODDELEK ZA 
SOCIOLOGIJO 

2 1 4 6 7 5 5 9 7 5 6 10 5 7 9 

Sociologija 2 1 4 6 7 5 5 6 6 5 6 8 3 7 9 

Menedžment - - - - - - - 1 - - - 2 2 - - 

Socialna 
psihologija 

- - - - - - - 2 1 - -  - - - 

ODDELEK ZA 
POLITOLOGIJ
O 

2 1 1 2 2 2 4 - 3 6 8 6 5 5 8 

Politologija 1 - 1 1 1 1 2 - 1 5 6 3 2 3 5 

Mednarodni 
odnosi 

- - - 1 - - - - - - - - 3 - - 

Obramboslovje  1 1 - - 1 1 2 - 2 1 2 3 - 2 3 

ODDELEK ZA 
KOMUNIKOLO
GIJO 

- 1 2 - - - - 2 1 2 5 5 2 1 2 

ODDELEK ZA 
KULTUROLOG
IJO 

- - - - - - 1 - - 2 - - 1 - - 

Antropologija - - - - - - 1 - - 1 - - - - - 

Kulturologija - - - - - - - - - 1 - - 1 - - 

STATISTIKA-
univerz. št. 

- - - - - - - - - - - - - 1 - 

SKUPAJ 4 3 7 8 9 7 10 11 11 15 19 21 13 14 19 

 



 

13.3. Raziskovalno področje (k 2.) 

 
Tabela 13.3.1: RAZISKOVALNI CENTRI IN RAZISKOVALNI PROGRAMI TER NJIHOVI 
PREDSTOJNIKI OZ. VODJE 

 
Šifra 
raziskovalneg
a 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 

Javni management in 
upravljanje organizacijskih 
omrežij javnega in 
zasebnega sektorja 

Dr. Andrej Rus 
Predstojnik Centra za evalvacijske 
in strateške raziskave 

P5-0168 
Družboslovna metodologija, 
statistika in informatika 

Dr. Anuška Ferligoj 
Predstojnica Centra za 
metodologijo  in informatiko 

P5-0177 
Možnosti in priložnosti 
Slovenije in njenih akterjev v 
pogojih članstva EU 

Dr. Marjan Svetličič 
Predstojnik Centra za proučevanje 
mednarodnih odnosov 

P5-0183 
Socialna psihologija in 
sociologija vsakdanjega 
življenja 

Dr. Mirjana Ule 
Predstojnica Centra za socialno 
psihologijo 

P5-0193 
Analiza dela, izobraževanja 
in zaposlovanja 

Dr. Ivan Svetlik 
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 

Druga tranzicija in produkcija 
smisla: procesi kulturne in 
znanstvene menjave med 
SLO, EU in Balkanom 

Dr. Aleš Debeljak 
Predstojnik Centra za proučevanje 
kulture in religije 

P5-0206 Obramboslovje Dr. Marjan Malešič 
Predstojnik Obramboslovnega 
raziskovalnega centera 

P5-0181 

Prostorska sociologija: 
Trajnostni družbenoprostorski 
razvoj Slovenije v Evropi 
(TDRSE) 

Dr. Drago Kos 
Predstojnik Centra za prostorsko 
sociologijo 

   
Predstojnik Centra za teoretsko 
sociologijo  
Dr. Frane Adam  

   
Predstojnik Centra za proučevanje 
znanosti  
Dr. Franc Mali 

   
Predstojnik Centra za primerjalno 
pravne in razvojne raziskave 
Dr. Rado Bohinc 

   
Predstojnik Center za kritično 
politologijo 
Dr. Andrej Lukšič 

   
Arhiv družboslovnih podatkov 
Dr. Janez Štebe 
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P6-0215 

Slovenski jezik –bazične, 
kontrastivne in aplikativne 
raziskave – Dr. Monika Kalin 
Golob 

Nosilec programa je 
Filozofska fakulteta 
(Dr. Ada Vidovič 
Muha) 

Predstojnik Centra za družboslovno 
terminološke in publicistične 
raziskave 
Dr. Tomo Korošec 

 

 
Tabela 13.3.2: ŠTEVILO IN STRUKTURA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV NA IDV V 
OBDOBJU 2004 – 2008 GLEDE NA ŠTEVILO PODPISANIH POGODB 

 

VRSTA PROJEKTA 2004 2005 2006 2007 2008 

 
 

Temeljni projekti 
Raziskovalni program 
Skupaj 

12 
12 + (1 FF)* 
24 + (1 FF)* 

8 
12 + (1 FF)* 
20 + (1 FF)* 

8 
12 + (1 FF)* 
20 + (1 FF)* 

10 
12 + (1 FF)* 
22 + (1 FF)* 

6 
12 + (1 FF)* 
18 + (1 FF)* 

Aplikativni projekti 7 5 5 6 9 

CRP-i 45 14 34 28 42 

 
 

SKUPAJ 76 39 59 56 69 

 

 
Raziskovalni program je prijavljen preko druge raziskovalne organizacije (Filozofska fakulteta). V njej 
sodelujejo tudi naši raziskovalci oz. pedagogi. 
 

Tabela 13.3.3: RAZISKOVALNI PROGRAMI, TEMELJNI, APLIKATIVNI IN CRP PROJEKTI 
 

 
 
Tabela 13.3.4: GLAVNI FINANCER ID V LETU 2008 
 

 NAMEN FINANCIRANJA SREDSTVA ARRS V LETU 2008 

1 Raziskovalni programi 1.669.256,97 EUR 

2 
Raziskovalni projekti ARRS 
(T + A + P + CRP) 

 954.074,37 EUR 
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 SKUPAJ(1 + 2) 2.623.331,34 EUR 

3 Mladi raziskovalci  552.560,86 EUR 

 SKUPAJ (1 + 2 + 3) 3.175.892,20 EUR 

 

Tabela 13.3.5: ŠTEVILO MLADIH RAZISKOVALCEV V OBDOBJU 2003-2008 
 

LETO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 
 

ŠTEVILO MLADIH 
RAZISKOVALCEV 

25 22 25 24 25 25 

 

 

Graf: 13.3.1: ŠTEVILO MLADIH RAZISKOVALCEV V OBDOBJU 2003-2008 (grafični prikaz) 
 

 
 
Tabela 13.3.6: ŠTEVILO ODOBRENIH MLADIH RAZISKOVALCEV V OBDOBJU 2003-2007 
 

LETO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 
 

ŠTEVILO MLADIH 
RAZISKOVALCEV 

9 7 7 5 7 5 
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13.4. Kadrovska politika (k 3.) 

 
Graf: 13.4.1: GRAFIČNI PRIKAZ ŠTEVILA ZAPOSLENIH PO PODROČJIH NA DAN 
31.12.2008  

 

 
 
Tabela 13.4.1: TABELARIČNI PRIKAZ ŠTEVILA ZAPOSLENIH PO DELOVNIH MESTIH IN 
IZVOLITVAH V NAZIV NA DAN 31.12.2008 TER NAČRT ZAPOSLENIH NA DAN 
31.12.2009 

 

Fakulteta za družbene vede UL 
Število zaposlenih na 

dan 31.12.2008 
Število zaposlenih na 

dan 31.12.2009 

DELOVNO MESTO 
HABILITACIJA

NAZIV 

Število 
vseh 

zaposlenih 

Število 
zaposlenih 

v FTE  

Število 
vseh 

zaposlenih 

Število 
zaposlenih 

v FTE 

ASISTENT 

ASISTENT 4 291 4 291 

ASISTENT Z 
MAGISTERIJEM 4 267 4 267 

ASISTENT Z 
DOKTORATOM 15 1500 15 150 

VISOKOŠOLSKI 
UČITELJ LEKTOR 

VISOKOŠOLSKI 
UČITELJ 
LEKTOR 3 245 3 245 

VISOKOŠOLSKI 
UČITELJ 
LEKTOR Z 
MAGISTERIJEM 4 400 4 40 

VISOKOŠOLSKI 
UČITELJ 
LEKTOR Z 
DOKTORATOM 0   0 0 

VISOKOŠOLSKI 
UČITELJ PREDAVATELJ 

PREDAVATELJ 1 10 1 10 

          

VISOKOŠOLSKI DOCENT 36 3395 36 340 
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UČITELJ IZREDNI 
PROFESOR 32 2891 32 289 

REDNI 
PROFESOR 31 2466 31 247 

MLADI RAZISKOVALEC   8 800 13 130 

MLADI RAZISKOVALEC 
NA ENOVITEM 
DOKTORSKEM 
ŠTUDIJU   13 1300 13 130 

RAZISKOVALEC   12 1150 12 115 

MLADI RAZISKOVALEC 
Z MAGISTERIJEM NA 
DOKTORSKEM 
ŠTUDIJU   1 100 1 10 

RAZISKOVALEC Z 
MAGISTERIJEM   3 280 3 28 

ASISTENT Z 
DOKTORATOM   13 964 13 96 

VIŠJI ZNANSTVENI 
SODELAVEC   5 257 5 26 

ZNANSTVENI 
SODELAVEC   8 558 8 56 

ZNANSTVENI SVETNIK   3 200 3 20 

STROKOVNI DELAVEC 
V   7 700 4 40 

STROKOVNI DELAVEC 
VI   7 700 10 100 

VODJA 
ENOSTAVNEJŠEGA 
PODROČJA/ENOTE I (Z 
VEČ KOT 5 
ZAPOSLENIMI)   1 100 1 10 

SAMOSTOJNI 
STROKOVNI DELAVEC 
VII/1   1 100 1 10 

SAMOSTOJNI 
STROKOVNI DELAVEC 
VII/2   12 1175 7 70 

SAMOSTOJNI 
STROKOVNI DELAVEC 
VII/2-II   1 100 5 50 

SAMOSTOJNI 
STROKOVNI DELAVEC 
VII/2-III   13 1204 14 1375 

SISTEMSKI INŽENIR 
VII/2   1 100 1 10 

POMOČNIK TAJNIKA 
ČLANICE VII/2   1 10 1 10 

PREDSTOJNIK 
ORGANIZACIJSKE 
ENOTE       1 10 

TAJNIK ČLANICE VII/2   1 10 1 10 
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VODJA 
PODROČJA/ENOTE I (Z 
VEČ KOT 5 
ZAPOSLENIMI)   2 20 1 10 

VODJA 
PODROČJA/ENOTE II (Z 
DO 5 ZAPOSLENIMI)   9 85 10 95 

POSLOVNI SEKRETAR 
VI   4 40 4 40 

TEHNIČNI DELAVEC V - 
I   3 30 3 30 

UPRAVNIK V   1 10 0 0 

SKUPAJ   260 2339 265 2399 
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13.5. Prikaz podatkov ODKJG (k 4.) 

 
Graf 13.5.1: DELO ODKJG V VZAJEMNI BAZI COBIB.SI 
 

 

 

Graf 13.5.2: BIBLIOGRAFIJA FDV 
 

 

 
Tabela 13.5.1: ŠTEVILO IN STRUKTURA AKTIVNIH UPORABNIKOV ODKJG  
 

Leto 
Kategorija  
člana 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Študenti, redni 4194 4395 4800 4754 4875 4682 4448 

Študenti, izredni 690 609 774 897 945 906 902 

Podiplomski študenti 940 981 950 886 909 815 742 

Srednješolci 25 21 31 31 28 36 32 

Tuji državljani 12 9 8 10 6 10 20 

Zaposleni na univerzi 226 223 247 218 214 217 250 

Drugi 304 204 225 209 258 219 206 

Skupaj 6391 6442 7035 7005 7235 6885 6600 

 
 



 

 - 107 - 

 
Graf 13.5.3: OBISK KNJIŽNICE 
 

  

 
Graf 13.5.4: OBISK SPLETIŠČA 
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Graf 13.5.5: TRANSAKCIJE Z GRADIVOM  
 

 

 

Graf 13.5.6: ANALIZA UPORABE LASTNIH PODATKOVNIH ZBIRK  
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13.6. Poslovanje Založbe FDV (k 6.) 

Tabela 13.6.1: FINANČNO POSLOVANJE ZALOŽBE FDV  

 

PRIHODKI načrtovani Realizacija 2008   ODHODKI načrtovani 
Realizacija 
2008 

prodaja knjig €135.000 
108.840 €   
81% realizacija 

  

stroski 
zalozbe (OD, 
pis.material, 
ŠS) 

€84.000 
65.294 € 
78% 
realizacija  

FDV €42.000 
0 € 
0% realizacija 

  

proizvod. 
stroski (tisk, 
oblikovanje, 
lektura, 
prevod) 

€173.00
0 

74.081 € *
1
 

43% 
realizacija 

zunanje 
subvencije 
(ARRS, MK….) 

€60.000 
40.445€ 
68% realizacija 

  
avtorski 
honorarji  za 
avtorje knjig 

€31.500 
30.770 € 
98% 
realizacija 

sponzorji, 
sozaloznistvo 

€10.000 
3.000 € *

1
 

30% realizacija  
  

avtorski 
honorarji za 
recenzente  

€10.500 
0 € 
0% 
realizacija 

prihodki skupaj €291.000 
152.330 € 
51 % realizacija 

    
€299.00
0 

170.145€ 
57 % 
realizacija 

 

 
 
 


