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Osrednja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji mora biti s svojim delovanjem model tega,
kar želimo v družbi doseči z akademskim, pedagoškim in znanstvenoraziskovalnim delom ter vrednotami.
Po letih hitenja, kriznega upravljanja in racionalizacije je čas za strategijo, ki temelji na odličnosti raziskovalnega, pedagoškega in strokovnega dela, na prepoznavnosti fakultete kot ključnega akterja v slovenskem in mednarodnem družboslovju v vseh disciplinah in na področjih, ki jih razvijamo; na odličnosti
fakultete, odgovorne do okolja, družbe, študirajočih in vseh zaposlenih, izhajajoč iz svobode, strpnosti,
humanizma, poštenosti in avtonomije. S kakovostnim delom moramo kot vodilna fakulteta sporočati pomen in pomembnost družboslovnega raziskovanja in izobraževanja ter aktivne vpetosti v ažurno komentiranje izjemno hitro spreminjajočih se družbenih razmer.

V strategiji ne omenjamo vseh tekočih dejavnosti in
procesov, ki pa morajo še naprej ostati stalnica našega
dela in vodenja:
• Po procesni analizi, v okviru katere smo popisali poslovne procese v strokovnih službah ter jih delno že
optimizirali in vpeljali nekaj organizacijskih izboljšav,
je treba še bolje organizirati delo celotne fakultete,
saj se delovni procesi množijo, stari se ne opuščajo,
preobremenjenost pa je občutek vseh zaposlenih.
Pomembno je aktivno in usklajeno delo vseh fakultetnih delov, kar smo deloma že dosegli z nekaterimi organizacijskimi posegi. Pedagogi, pedagoginje
in raziskovalci, raziskovalke morajo biti kar se da
razbremenjeni administrativnega dela, da se lahko
prednostno posvečajo osnovnemu raziskovalnemu
in pedagoškemu. Strokovne službe pa dobro organizirane in motivirane za pripravo dobrih podlag za
odločanje in delovanje.
• Kadrovsko je treba ustrezno načrtovati izvedbo
programov ter obremenitve pedagogov in pedagoginj za 5 let, skrb za ustrezno letno obremenitev
in iskanje rešitev za vsakega posameznika posebej
mora potekati v tesnem sodelovanju s predstojniki
in predstojnicami kateder, oddelkov in raziskovalnih
centrov. Varno razbremenjevanje (večji projekti, sobotno leto, študijska odsotnost) mora ostati osnova sodelovanja med pedagoškimi in raziskovalnimi
zaposlenimi. Urejanje (stabilne pogodbe) in optimizacija razmer (načrtovanje) za delo raziskovalk in
raziskovalcev morata nadaljevati politiko urejenega
zaposlovanja ter kadrovskega načrtovanja na raziskovalnem področju. Tudi na tem področju je treba
še več poudarka nameniti informatizaciji procesov,
predvsem pa pomlajevanju kadra, kar trenutno omogočamo le prek mladih raziskovalcev in raziskovalk.
• Študenti in študentke soustvarjajo izobraževalni
in upravljalski proces fakultete, zato morajo biti še
naprej aktivno vpeti v razprave ter prenašati izkušnje
in kakovostno znanje naprej v družbeno in profesionalno okolje.
• Aktivno in trdno je treba ves čas in še naprej zahtevati urejeno javno financiranje javne službe in doseči
ustrezno vrednotenje naših programov in dejavnosti
na UL ter na pristojnem ministrstvu. Sodelovanje
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znotraj univerze in iskanje skupnih rešitev ter vpliv na
razvoj UL in povezovanje s članicami lepo teče, zato
tega ne smemo zanemariti niti v prihodnje.
Pedagoški proces in njegovo organizacijo uspevamo
kljub vzporednemu izvajanju predhodnih in prenovljenih programov z vnaprej premišljeno in pripravljeno reformo ter reorganizacijo Službe za pedagoško dejavnost in kakovosti v dve podenoti s trudom
vseh vpletenih voditi zadovoljivo. Rezultati študentskih anket potrjujejo, da smo s prenovo ustrezno aktualizirali študij, uspeli smo povečati vpis, na
prenovljenih programih se je izboljšala prehodnost
študentov iz 1. v 2. letnik v primerjavi s predhodnimi
programi.
Nadaljujemo z debirokratizacijo v pedagoškem
procesu. Tako smo smiselno združili postopke pri
analiziranju kakovosti programov ter izboljšali in optimizirali obstoječo zanko kakovosti. Z dobro pripravljenimi podatki in strokovnim vodenjem postopka, ki ga v celoti usklajuje Služba za razvoj, analize
in kakovost, smo razbremenili katedre in jim tako
ponudili več časa za vsebinsko presojo v okviru samoevalvacije programov.
Krizne razmere ob izbruhu koronavirusa marca letos
so nas čez noč postavile pred zahtevo e-študija na
daljavo, kar smo z veliko konstruktivnega sodelovanja in dobro pripravljenih navodil ter obveščanja in
komuniciranja več kot odlično zmogli. Neposredna
izkušnja bo omogočila poglobljen vpogled v spletna
orodja in oblike, ki bi jih lahko vgradili v naše programe (z namenom kombiniranega učenja in tudi ob
podobnih izrednih okoliščinah), in povečala zavedanje o pomembnosti in vrednosti klasičnega fizičnega
stika za kakovosten študijski proces in socialno vključenost vseh.
Dosežen je bil velik napredek pri pripravi skupnih
mednarodnih programov. Vzpostavili smo večje
možnosti za gostovanja tujih profesorjev in profesoric, pripravljamo seminarje kot izbirne vsebine, ki bi
jih lahko izvajali med gostovanji in jim tako omogočili
lažji vstop v pedagoški proces. Na fakulteti smo okrepili promocijo izmenjav in povečali podporo tujim
študentom ter tako ohranili obseg mednarodnih izmenjav, s čimer smo sledili ciljem Strategije interna-
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cionalizacije FDV do 2020. V naslednjem obdobju
nas čaka nadaljevanje izvajanja te strategije, razprava o naših pomembnih mednarodnih ciljih in mednarodni umestitvi fakultete.
Na raziskovalnem področju ohranjamo veliko število
nacionalnih in mednarodnih projektov ter prav tako
veliko število mladih raziskovalcev in raziskovalk.
Stabilnost raziskovalnega financiranja se ohranja,
kar dosegamo z uspešnim kandidiranjem na nacionalne in mednarodne raziskovalne razpise. Oblikovali smo matriko raziskovalnih kompetenc za vse
zaposlene in s tem pripravili osnovo za sinergijsko
povezovanje raziskovalnega dela na fakulteti, ki pa
ga še nismo dosegli: predvsem zaradi neurejenega
zunanjega raziskovalnega okolja, ki v svoji hektičnosti ne omogoča niti kratkoročnega načrtovanja, in velike notranje razdrobljenosti na raziskovalne centre.
Kljub vsemu pa se kakovost znanstvenoraziskovalnega dela odraža ne le v pridobljenih projektih, ampak
tudi v visokem številu znanstvenih objav v revijah iz
baz WOS in SCOPUS ter v naraščajočem številu citatov v znanstvenih publikacijah.
Na področju materialnega poslovanja uspešno končujemo finančno konsolidacijo, po izpolnjenih načrtih
na stroškovni strani uspešneje tudi na prihodkovni,
na kateri smo pred krizo zaradi koronavirusa dosegli
precejšnjo rast prihodkov od oddaje prostorov.
Uspešno smo zagnali projekt Zadovoljstvo zaposlenih, v okviru katerega izvajamo delavnice in
redna srečanja na temo zdravja zaposlenih in njihovega soočanja s stresom ter spremembami na
delovnem mestu.

pred vami osnutek strategije fakultete za naslednje
petletno obdobje.
Pregled dosedanjih strategij (prva je nastala 2008 in
bila leta 2013 podaljšana do 2015, druga je iz leta
2015 in se končuje v tem letu) je pokazal, da so jim
strateške usmeritve v glavnem skupne, in sicer: 1) ohranjanje položaja osrednje interdisciplinarne družboslovne znanstvenoraziskovalne in izobraževalne inštitucije v
Sloveniji ob krepitvi mednarodnega položaja, 2) vključevanje fakultetnih znanj v delovanje strokovnih služb
in 3) krepitev akademske skupnosti. Strategija 2015–
2020 temu dodaja še dodatno strateško usmeritev (na
prvem mestu): dvigniti obseg in kakovost znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega dela.
Prva strategija vsebuje 21 dolgoročnih ciljev ter 115
operativnih ciljev, druga pa 21 dolgoročnih ciljev in 92
operativnih ciljev. Glede na skupne strateške usmeritve
je razumljivo, da se dolgoročni in operativni cilji v obeh
strategijah prekrivajo in dopolnjujejo. Pomembno pa
je, da so bili cilji skorajda v celoti uresničeni.
Strategija, ki je pred vami, je nastala, izhajajoč iz dosedanjih fakultetnih strategij, strateških razprav in
dokumentov, ki jih fakulteta vsako leto sporoča UL in
notranji javnosti (letna poročila, letni načrti, kazalniki
pedagoškega in raziskovalnega področja).
Razdeljena je na tri poglavja: pedagoško, znanstvenoraziskovalno ter umestitev fakultete v zunanje okolje in
urejanje notranjega okolja. Delitev je samo formalna,
saj je fakulteta nerazdružljiv skupek vseh naših dejavnosti, v katerem prav vsak zaposleni prispeva pomemben delež k njenemu kakovostnemu delovanju.

FDV s postopnim uvajanjem novih programov in
uspešnim pridobivanjem raziskovalnih projektov kljub
sanaciji, ki se bo letos v celoti finančno zaključila, formalno pa ob uvedbi vseh letnikov študijskih programov
po shemi 3 + 2 v št. letu 2021/22, kakovostno opravlja svoje poslanstvo. Z namenskimi dodatnimi prihodki
vzdržuje stavbo vsaj v nujnem obsegu ter posodablja
študijsko in raziskovalno opremo. Po finančni kosolidaciji ter ustalitvi programske in kadrovske zasedbe na
pedagoškem področju želimo nadaljevati razvojne cilje,
ki bodo zaposlenim omogočali kakovostne razmere za
delo, fakulteti pa krepili ugled kakovostne in družbeno
relevantne izobraževalne in raziskovalne ustanove, vidno umeščene v mednarodno izobraževalno in raziskovalno okolje.

I Pedagoško področje
V razmerah prehajanja na prenovljene programe ni bilo
mogoče v celoti doseči stabilnosti pedagoškega področja. Zato je osrednji nezapisani cilj nadaljevanje sedanjih prizadevanj: programe vseh treh stopenj izvajati
v akreditirani obliki, zagotoviti s tem stabilnost, predvidljivost in varnost pedagoškega dela brez vsakoletnih
premeščanj in strahu zaposlenih glede obremenitev.
Stabilnost sama po sebi daje osnovo za kakovostno
pripravo in nadgrajevanje pedagoškega dela ter čas
za dobro delo s študenti in študentkami. Ob ustalitvi
pa je zato v strategiji pozornost posvečena aktualizaciji
vsebin v programih z dodajanjem tistih znanj, veščin in
sposobnosti, ki bodo naše diplomante in diplomantke
vseh stopenj usposobili za kakovostne strokovnjake in
strokovnjakinje v hitro spreminjajočem se okolju.

Nastajanje strategije
Zadnji dve leti in pol se pripravljamo na novo strategijo
FDV. Izključno strateškim razmislekom so bile namenjene vsem zaposlenim odprte razvojne razprave, t.
i. Razvojne kave: 1. na temo znanstvenoraziskovalne
dejavnosti (23. 4. 2018), 2. o kakovosti pedagoškega procesa (1. 10. 2018), 3. strategiji FDV (11. 3.
2019) in 4. doktorskem študiju (18. 11. 2019). Po
dobrih dveh letih razvojnih razprav in analiz je tako

Oprli smo se na opredelitev vseživljenjskih znanj, sposobnosti in lastnosti za izobraževanje, študij in delo v
prihodnosti, ki so rezultat obsežne analize potreb hitro
spremenjajoče se družbe 21. stoletja ter so zajete v
ključnih področnih usmeritvah EU glede vseživljenj-
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II Znanstvenoraziskovalna dejavnost
Nepovezanost centrov, razdrobitev raziskovalnih tem,
notranje konkuriranje in nepoznavanje so nas na tem
področju vodili v dve temeljni viziji. Prvi cilj je s spremembami v delovanju znanstvenoraziskovalne dejavnosti spodbujati notranje povezano, družbeno pomembno, aktivno, zanesljivo in ažurno raziskovanje
(Synergetic, Meaningful, Active, Reliable, Timely =
SMART). Kratica je torej enostavnejši okvir za razumevanje večdimenzionalnega pristopa v strategiji. Vse
to pa je mogoče uresničiti s spreminjanjem organiziranosti našega raziskovalnega dela v hibridno organizacijo, ki je v okviru hierarhičnih pravil sposobna delovati
mrežno, torej kombinira elemente centralizirane in
mrežne organizacije.

skega učenja, visokega šolstva in kompetenc.1 Znotraj
njih pa predvsem na v diskusijah o univerzitetnem izobraževanju pogosto navajan (npr. EAIE Annual Conference, Helsinki 2019) in najbolj konkreten seznam 16
vseživljenjskih znanj, sposobnosti in lastnosti 2, ki jih je
treba za uspeh v 21. stoletju razvijati in dopolnjevati
na vseh stopnjah izobraževanja, vključno z vseživljenjskim učenjem.
Kot drugo podlago za kakovostne vsebinske dopolnitve
našega pedagoškega poslanstva pa smo dodali cilje
trajnostnega razvoja v programu, ki so ga voditelji držav
in vlad potrdili na zasedanju OZN septembra 2015.
Gre za 17 splošnih in 169 konkretnih ciljev, ki naj bi jih
v partnerstvu izvajale vse države in vsi deležniki do leta
2030 in so namenjeni »velikopotezni viziji preoblikovanja sveta«. Univerze so aktivne na tem področju prek
več organizacij in zvez, med katerimi izstopa Higher
Education Sustainability Initiative (HESI v virih).3

III Notranje in družbeno okolje ter klima
Tretje poglavje strategije je usmerjeno h krepitvi varnega, vključujočega, demokratičnega in ustvarjalnega
okolja za študij in poučevanje, raziskovanje, strokovno
delo in družbeno/družabno delovanje kot odgovornost
zaposlenih in študirajočih, s čimer postajamo zgled za
delovanje javne univerzitetne ustanove.

Key Competences for Lifelong Learning, dostopno na: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/297a33c8-a1f3-11e9-9d0101aa75ed71a1/language-en, in Developing a European Framework for the Personal, Social & Learning to Learn Key Competence (LifEComp),
dostopno na: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC117987/jrc117987_lifecomp_technical_report.pdf .
2
Vseživljenjskih 16 vključuje šest temeljnih oblik pismenosti (1. jezikovna, 2. matematična, 3. znanstvena, 4. finančna, 5. IKT in 6. kulturna), štiri
sposobnosti za reševanje kompleksnih problemov (7. kritično razmišljanje, 8. kreativnost, 9. komunikativnost in 10. sodelovanje) ter šest lastnosti
(11. vedoželjnost, 12. samoiniciativnost, 13. vztrajnost, 14. prilagodljivost, 15. sposobnost vodenja in 16. čustvena inteligenca). New Vision
for Education, Chapter 1 , Appendix 1 - 3, dostopno na: http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_NewVisionforEducation_Report2015.pdf .
3
Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/multilaterala/razvojno-sodelovanje/1289ed1268/Agenda_za_trajnostni_razvoj_2030.pdf. https://sustainabledevelopment.un.org/sdinaction/hesi, https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/
5864Declaration%20-%20Higher%20Education%20for%20Sustainable%20Development%20Nagoya%202014.pdf, http://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/resources/documents/15/12/2030_agenda_for_sustainable_development_web.pdf.
1
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Že desetletja smo uspešna, uveljavljena in največja interdisciplinarna družboslovna izobraževalna in raziskovalna
ustanova v širši regiji. V zadnjih petih letih ključni kazalniki na vseh področjih našega delovanja: pedagoški, raziskovalni in strokovni, ter letna poročila pričajo o konstantnem izboljševanju. V letu 2020 bo predvidoma zaključena tudi finančna sanacija.
Živimo v stoletju vse večje soodvisnosti ter stalnih, hitrih in težko predvidljivih globalnih sprememb z močnimi
lokalnimi učinki.
Spreminja se družbeni pomen univerze in znanosti. Nimata več monopola nad znanjem in delujeta predvsem pod
pritiskom evalvacij, birokratizacije in tržne konkurence.
Spreminjajo se generacije študentk in študentov. Nove generacije si želijo hitre zadovoljitve potreb, socialne stike
vzdržujejo predvsem prek informacijsko-komunikacijske tehnologije, imajo veliko interesov in manj osredotočenosti za klasično študijsko delo.
Družbeni in raziskovalni problemi so vedno bolj kompleksni, zato je za njihovo uspešno razreševanje nujno interdisciplinarno, kakovostno raziskovanje, odprta znanost in učinkovito predstavljanje rezultatov.
Na vse te spremembe se predvsem odzivamo, ko se že zgodijo, pa še to bolj parcialno, kar ima premajhen učinek
navznoter (negotovost in pomanjkanje pobud) in navzven (premajhna odmevnost, vpliv in ugled).

Usmeritve iz dosedanjih strategij so z uresničenjem njunih operativnih ciljev zaživele in postale del
naše kulture. Na njihovi osnovi in na njihovem ponotranjenem izročilu oblikujemo novo, nadgrajeno in
bolj holistično strateško usmeritev.

2.1 Poslanstvo

1. Ob izhodiščnem izobraževanju strokovnjakov in
strokovnjakinj FDV UL vedno bolj izobražuje za
reševanje konkretnih družbenih izzivov in omogoča vseživljenjsko izobraževanje na matičnih disciplinarnih področjih.
2. Kot mednarodno uveljavljena raziskovalna fakulteta razvija odličnost raziskovanja in se osredotoča na družbeno relevantne teme, interdisciplinarno sodelovanje v celotnem raziskovalnem
ciklu, bolj proaktivno komuniciranje raziskovalnih
rezultatov v širšo javnost, vključevanje različnih
delov družbe v raziskovanje in zagotavljanje preverljivosti znanstvenih rezultatov. Z odličnim raziskovanjem ustvarja novo znanje, ki je temeljnega
pomena za pedagoško delo.
3. Krepi varno, vključujoče, demokratično in ustvarjalno okolje za študij in poučevanje, raziskovanje, strokovno delo ter družbeno in družabno delovanje.

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani (FDV
UL) je avtonomna in ustvarjalna akademska skupnost
visokošolskih učiteljev, učiteljic, raziskovalk, raziskovalcev, strokovnih sodelavk in sodelavcev ter študentov in študentk. Njena akademska odličnost temelji na
teoretskem in empiričnem raziskovanju, metodološki
odličnosti ter vzajemni povezanosti znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega dela, na enakopravnih in
partnerskih odnosih med vsemi, ki na fakulteti izvajajo
različne dejavnosti.

2.2 Vizija
FDV kot del družbeno odgovorne univerze proaktivno izobražuje, raziskuje in deluje za vključujočo,
trajnostno in na znanju temelječo globalno družbo
21. stoletja.

2.3 Vrednote

Proaktivno izobražujemo, raziskujemo in delujemo ne
le za ključne potrebe družbe, ampak predvsem družbo sooblikujemo in spreminjamo skladno s skupnimi
vrednotami in znanstvenimi spoznanji. Vključujemo
formalno in neformalno izobraževanje ter delovanje
in celostno oblikovanje strokovnjakov, državljanov in
osebnosti. S svojim delovanjem prispevamo k razvoju
univerze in družbe v mednarodnem in domačem okolju.
Da bi to dosegli, se v strategiji osredotočamo na naslednje razvojne prioritete:

•
•
•
•
•
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znanje kot javno dobro,
akademska odličnost in kakovost,
akademska svoboda in poštenost,
avtonomija v razmerju do države, političnih strank,
gospodarskih, verskih in drugih ustanov,
upoštevanje načela nekonfliktnosti interesov,
enakost možnosti,
zavračanje vseh oblik diskriminacije,
etičen in odgovoren odnos do sveta.

3

IZVAJANJE STRATEŠKIH
USMERITEV IN CILJEV

9

Na viziji temelječe razvojne prioritete so v nadaljevanju dopolnjene s strateškimi usmeritvami in konkretizirane s cilji in primeri uresničevanja ciljev.

Najprej je v enostranski tabeli še enkrat navedena vizija
(v prvem stolpcu) ter vse tri že predstavljene razvojne
prioritete (v drugem stolpcu). Slednje pa so tu dopolnjene še z dvaindvajsetimi strateškimi usmeritvami (v
zadnjem stolpcu). Tabela tako predstavlja povezano
jedro strategije: vizijo, razvojne prioritete in strateške
usmeritve.

Strateške usmeritve so v nadaljevanju dokumenta na
desetih straneh navedene po razvojnih prioritetah
(področjih delovanja, podpoglavjih) ter konkretizirane
s štiriinosemdesetimi cilji in več primeri uresničevanja
vsakega od ciljev. Strateške usmeritve so v vsakem
poglavju navedene v barvnih poljih tabel. Pod vsako
strateško usmeritvijo se tabela razdeli v dva stolpca:
v levem stolpcu so navedeni cilji, v desnem pa primeri
njihovega doseganja (v poševnem tisku).

10

VIZIJA

RAZVOJNE
PRIORITETE

STRATEŠKE USMERITVE
Krepitev poznavanja štirih temeljnih družboslovnih znanosti (komunikologija, kulturologija, politologija, sociologija) v vseh prvostopenjskih programih.
Razvijanje vseživljenjskih 16 znanj, sposobnosti in lastnosti za izobraževanje in delo v prihodnosti.
Spoštovanje ciljev trajnostnega razvoja OZN in njihova integracija v
programe.

Ob izhodiščnem izobraževanju strokovnjakov in
strokovnjakinj FDV UL vedno
bolj izobražuje za reševanje
konkretnih družbenih izzivov
in omogoča vseživljenjsko
izobraževanje na matičnih
disciplinarnih področjih.

FDV kot del
družbeno
odgovorne
univerze
proaktivno
izobražuje,
raziskuje in
deluje za
vključujočo,
trajnostno
in na znanju
temelječo
globalno
družbo 21.
stoletja.

Spodbujanje internacionalizacije študija (doma in s semestrom v
tujini) kot oblike strokovnega, osebnostnega in družbenokulturnega
usposabljanja.
Uporaba različnih in aktivnih pedagoških pristopov za na študenta
osredotočeno učenje in poučevanje.
Dopolnjevanje na neposrednih stikih in sodelovanju temelječega
študija ter zagotavljanje dinamike študija z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Odpiranje študijskih programov z uvajanjem soodgovornosti študentk
in študentov za lastna znanja in sposobnosti ob povečanju izbiranja v
okviru zakonskih in finančnih možnosti.
Prenos naučenega na konkretne probleme in sodelovanje s prakso
kot del učenja.
Poudarek na samostojnosti in opolnomočenosti študentk in študentov.
Izboljšanje problemske organiziranosti študija na tretji stopnji.
Uvedba problemske organiziranosti študija v programu na drugi
stopnji.

Kot mednarodno uveljavljena raziskovalna fakulteta razvija odličnost raziskovanja in
se osredotoča na družbeno
relevantne teme, interdisciplinarno sodelovanje v celotnem raziskovalnem ciklu, bolj
proaktivno komuniciranje
raziskovalnih rezultatov v
širšo javnost, vključevanje
različnih delov družbe v
raziskovanje in zagotavljanje
preverljivosti znanstvenih rezultatov. Z odličnim raziskovanjem ustvarja novo znanje,
ki je temeljnega pomena za
pedagoško delo.

Uveljavitev hibridne organizacije raziskovalnega procesa v smeri integrirane multidisciplinarnosti, ki temelji na intenzivnejšem povezovanju
dokaj decentraliziranih raziskovalnih centrov.
Izboljšanje predstavljanja raziskovalnih rezultatov v širše družbeno
okolje in tudi znotraj fakultete
Ohranjanje podatkov za prihodnje generacije raziskovalcev in raziskovalk zaradi ponavljanja, preverjanja in nadgrajevanja raziskav.
Poglobitev raziskovalnega sodelovanja z lokalnim okoljem, kar bo temeljilo na vključevanju elementov »državljanske« znanosti (t. i. citizen
science), ki se nanaša na prostočasno sodelovanje neprofesionalnih
raziskovalcev pri ustvarjanju raziskovalnih podatkov, analizi ter razširjanju rezultatov. Vključevanje tovrstnih oseb lahko predstavlja veliko
dodano vrednost raziskovanja na FDV.
Okrepitev povezanost med raziskovalnim in pedagoškim področjem
Zagotavljanje delovnega okolja, kjer kontinuirano zagotavljamo spoštovanje etičnih načel pri raziskovanju.
Obstoj in delovanje FDV kot modela tega, kar želimo v družbi doseči z
našim pedagoškim in znanstvenoraziskovalnim delom ter vrednotami.
Ničelna toleranca do vsakršnega poseganja v dostojanstvo kogarkoli,
posebej do sovražnega govora, spolnega in drugega nadlegovanja,
trpinčenja in vsakršnega nasilja med zaposlenimi, študirajočimi, zaposlenimi in študirajočimi ter zaposlenimi in okoljem ter študirajočimi
in okoljem.

Krepi varno, vključujoče,
demokratično in ustvarjalno
okolje za študij in poučevanje, raziskovanje, strokovno
delo ter družbeno in družab- Spoštovanje različnosti in spodbujanje povezovanja za doseganje
sinergije.
no delovanje.
Urejeno in spodbudno delovno okolje fakultete.
Delovanje v okolju in za okolje (tretja vloga univerz ter odnosi z
javnostmi).
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I Pedagoško področje
Iz izobraževanja za opravljanje profesije prehajamo v izobraževanje za reševanje konkretnih družbenih izzivov in
vseživljenjsko izobraževanje, kar lahko dosežemo z dopolnjevanjem sedanjih študijskih programov z naslednjimi
usmeritvami in ukrepi.

Krepitev poznavanja štirih temeljnih družboslovnih znanosti (komunikologija, kulturologija, politologija, sociologija) v vseh
prvostopenjskih programih, z obveznimi štirimi temeljnimi predmeti, ki imajo naslednje lastnosti:

Zagotavljajo poznavanje, razumevanje in uporabo ključnih
konceptov in pristopov vsake od njih.

Npr. s preverjanjem znanja, ki vključuje poznavanje,
razumevanje in uporabo ključnih konceptov in pristopov;
izvedbo finančno podprtih razpisov za kakovostne prevode
temeljnih del (Založba FDV); zagotavljanjem dostopa do
kakovostne študijske literature ter širokega nabora tujih
in slovenskih družboslovnih informacijskih virov v tiskani in
elektronski obliki (ODK JG).

Uvedejo študentke in študente v študij teoretskih besedil.

Npr. z delom pri vajah/seminarjih, ki vključuje poučevanje,
kako »brati« in »razumeti« teoretska besedila.

Izkazujejo pomen temeljnih družboslovnih znanosti pri reševanju aktualnih družbenih problemov.

Npr. z učnimi načrti in izvedbo, ki vključujejo obravnavo
aktualnih družbenih pojavov.

Eksplicitno se navezujejo na bolj aplikativne predmete
programov.

Npr. z jasno vertikalno povezavo z aplikativnimi predmeti
programov v opisih predmetov.

Kolikor je le mogoče, pri vajah, seminarjih zagotavljajo možnost na študenta osredotočenega dela.

Npr. z raznolikimi oblikami dela, kot so samostojno delo,
skupinsko delo, delo na daljavo ipd.

Razvijanje vseživljenjskih 16 znanj, sposobnosti in lastnosti za izobraževanje in delo v prihodnosti.
S prepoznavo in ozaveščenjem o vseživljenjskih 16 v sedanjih znanjih in sposobnostih na ravni programa, oddelka in
fakultete.

Npr. na ravni programa, oddelka in fakultete v opisih, brušurah ipd., z izpostavljanjem dejanske vključenosti vseživljenjskih 16 v učnih načrtih.

Z uporabo in nadaljnjim razvijanjem (utrjevanjem in posodabljanjem) smiselno izbranih vseživljenjskih 16 pri predmetih
ter praktikumih in praksah.

Npr. z dopolnitvijo/spremembo opisov v učnih načrtih tako,
da je vseživljenjskih 16 jasno razvidnih.

Z dodatno ponudbo relevantnih izpopolnjevanj za vseživljenjsko izobraževanje.

Npr. interdisciplinarna in aktualna izpopolnjevanja za
različne skupine.

S sistematičnim spremljanjem in ocenjevanjem vseživljenjskih 16 pri študentih in diplomantih.

Npr. vzpostaviti sistem spremljanja in ocenjevanja pri
študentih in diplomantih na osnovi opravljanja izbranih
obveznosti.

Spoštovanje ciljev trajnostnega razvoja OZN in njihova integracija v programe.
S spodbujanjem prepoznavanja in vključevanja koncepta
trajnostnega razvoja v učne izide programa.

Npr. na ravni programa, oddelka in fakultete v opisih, brošurah ipd.; vključiti cilje trajnostnega razvoja v učne načrte
ali jih po potrebi dopolniti.

S spodbujanjem prepoznavanja in vključevanja s trajnostnim
razvojem povezanega raziskovanja v samostojno delo, praktikume in prakse ter obštudijske dejavnosti.

Npr. s sodelovanjem okolja letno razpisati raziskovalne,
projektne in zaključne naloge s področja trajnostnega
razvoja.

Z vključitvijo trajnostnega razvoja med vrednote fakultete in
v fakultetno vizitko.

Npr. dopolniti zapis na spletnem mestu fakultete, v tiskovinah, obveščati o dejavnostih in spremembah, ki so usmerjene v trajnostni razvoj in njihovih učinkih itd.

Spodbujanje internacionalizacije študija (doma in s semestrom v tujini) kot oblike strokovnega, osebnostnega in družbenokulturnega usposabljanja.
Z internacionalizacijo doma – predmeti vključujejo tudi
razširjeno, globalno perspektivo.

Npr. v predmet ali del predmeta so vključeni domači in
izmenjalni študenti; v učni načrt so vključeni vidiki drugih
kultur; uporabljajo se viri EARL ipd.

S (so)izvajanjem gostujočih tujih profesoric in profesorjev.

Npr: del predmetov ali posebej za njih akreditiranih seminarjev izvajajo gostujoči profesorji in profesorice.

Z zagotavljanjem možnosti izbire med po vsebini in kakovosti ustreznimi programi na tujih univerzah.

Npr. z upoštevanjem vseh programov FDV in njihovih
posebnosti pri sklepanju sporozumov o izmenjavi ter z
redno evalvacijo in povratno informacijo glede izkušenj na
izmenjavi.
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Z učinkovitim uvajanjem Erasmusove sheme 2021–2027,
ki uvaja kombinirano mobilnost, tj. kombinacijo fizične in
virtualne mobilnosti z uporabo informacijskotehnoloških in
komunikacijskih orodij, ter kratkotrajno in skupinsko mobilnost.

Npr. s krepitvijo partnerstev z univerzami v soseščini (Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška, Srbija idr.) in univerzami
Srednje Evrope (Nemčija, Poljska, Slovaška, Avstrija, Češka) sklenemo tesnejša partnerstva in izmenjujemo skupine
študentov ter jim omogočimo kratkotrajno mobilnost v
kombinaciji z virtualno (spletno učenje);
hkrati se uvede program »zelene učne mobilnosti«, ki
spodbuja mobilnost študentov na okolju prijazen način (npr.
vlaki, avtobusi).

Z bolj prožnim sistemom priznavanja obveznosti, opravljenih
v tujini, ki omogoča sklenitev študijskega sporazuma tudi
v primeru utemeljenih odstopanj od področja vpisanega
programa.

Npr. z doslednim upoštevanjem priporočila UL glede
priznavanja kreditov, upoštevajoč širši kontekst programa in
koristi izmenjav.

Z boljšo institucionalno podporo med študijem v tujini.

Npr. s sistemom tutorstva za podporo med študijem v tujini;
z rednimi (mesečni) stiki katedrskih koordinatorjev za mednarodno izmenjavo s študenti na izmenjavi.

S pridobivanjem finančne pomoči za študij v tujini.

Npr. iz sponzorskih sredstev, z oblikovanjem sklada ŠS in
alumnov.

Z razširitvijo ponudbe za študentke in študente na izmenjavi
na FDV.

Npr. s seminarji (gostujoči profesorji – razpisi), aplikativnimi
predmeti oziroma delavnicami (npr. raziskovalnimi, metode
in metodologija) in praktikumi (usmerjenimi v izdelke) ter
dodatnimi programskimi predmeti (iz donacij alumnov,
raziskovalnih projektov).

Z dvojnimi diplomami, predvsem na magistrskem študiju.

Npr. strateška partnerstva s kakovostnimi fakultetami tudi
prek akreditacije dvojnih diplom.

Še bolj intenzivna promocija študija v angleškem jeziku in
slovenskih programov v državah Jugovzhodne Evrope ter
učinkovite podporne storitve za tuje študente.

Npr. z regijsko usmerjenim obiskom sejmov in oglaševanjem
programov ter izboljšanjem storitev strokovnih služb pri
informiranju potencialnih tujih študentov in večja podpora
že vpisanim.

Z internacionalizacijo podobe in vsakodnevnega življenja
fakultete s sodelovanjem tujih študentk in študentov.

Npr. z večjezičnimi napisi po fakulteti, tedenskimi predstavitvami univerz, vključevanjem izmenjalnih študentov v
vsebine na socialnih omrežjih ipd.

Uporaba različnih in aktivnih pedagoških pristopov za na študenta osredotočeno učenje in poučevanje.
S spodbujanjem pedagoškega in andragoškega usposabljanja, predvsem v okviru UL.

Npr. z višjim vrednotenjem izobraževanja pri napredovanju
in habilitacijah.

S spodbujanjem vključevanja elementov na študenta osredotočenih pristopov v izvedbo predmetov.

Npr. s svetovanjem glede prilagoditve pristopov.

Z izpostavljanjem in sistematično izmenjavo dobrih praks na
tem področju.

Npr. z vzpostavitvijo foruma, letnim dogodkom/delavnico z
namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks.

S spodbujanjem strokovnih razprav o konceptu, pomenu,
načinih in rezultatih na študenta osredotočenega učenja in
poučevanja na področju družbenih ved.

Npr. z znanstvenimi članki, organizacijo razprav, objavami v
medijih, izpostavljanjem dobrih praks ipd.

Dopolnjevanje in zagotavljanje dinamike študija, temelječega na neposrednih stikih in sodelovanju, z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.
S spodbujanjem polne uporabe možnosti, ki jih ponuja
spletni referat FDV.

Npr. z objavo bogatih gradiv, sprotnim obveščanjem, oddajanjem nalog in povratnimi informacijami o obveznostih.

S spodbujanjem ustvarjanja in uporabe spletnih učilnic v
Moodlu.

Npr. z aktivno promocijo, izobraževanjem in svetovanjem; z
vključevanjem e-modulov, e-gradiv s tega področja.

S spodbujanjem dopolnjevanja klasičnega poučevanja z
usmerjanjem sprotnega samostojnega študija z različnimi
oblikami e-učenja med termini, določenimi z urnikom v
predavalnicah.

Npr. s prilagoditvijo izvedbenega načrta na manj kot tedenski cikel z vmesnimi spletnimi oblikami dela pri predmetu.

S povečanjem obsega dostopnih digitalnih gradiv v študijskem portalu Zebra.

Npr. z odgovornim izbiranjem trajnejših učbenikov, finančno
podprtim ustvarjanjem avtorskih skript in kompendijev ter
pisanjem učbenikov.
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Odpiranje študijskih programov z uvajanjem soodgovornosti študentk in študentov za lastna znanja in sposobnosti ob
povečanju izbiranja v okviru zakonskih in finančnih možnosti.
Z uvedbo dvopredmetnih študijev.

Npr. znotraj FDV, s FF po prej preizkušenih vzorcih.

S povečanjem študijske izmenjave.

Npr. z vključitvijo obvezne izmenjave na 3. stopnji.

S širjenjem nabora izbirnih predmetov drugih fakultet in
kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti.

Npr. s povečanjem števila bilateralnih sporazumov z
drugimi fakultetami in novimi učnimi načrti obštudijskih
dejavnosti.

S pripravo drugostopenjskega študijskega programa družboslovja z veliko stopnjo izbirnosti.

Npr. iz predmetov obstoječih programov akreditirati splošen program družboslovja z veliko izbirnostjo.

Npr. vzpostavitev skupne poletne šole FDV, ki jo vodi koorZ vzpostavitvijo interdisciplinarne poletne šole FDV, s
dinacijska skupina predstavnikov vseh oddelkov ter kateder.
čimer omogočimo mednarodne obštudijske dejavnosti z
Člani skupine določajo program dela šole, ob pridobitvi
možnostjo pridobitve kreditnih točk domačim študentom ter
dobrih tujih predavateljev ter inovativnega in konkurenčnepridobitev mednarodnih študentov.
ga programa lahko šola postane mednarodno odmevna.
Prenos naučenega na konkretne probleme in sodelovanje s prakso kot del učenja.
S spodbujanjem samostojnega dela in raziskovanja v okviru
predmetov.

Npr. z dopolnitvijo učnih načrtov.

S povečanjem sodelovanja gostov iz prakse pri predmetih.

Npr. s povečanjem povezanosti alumnov s fakulteto, doseženim z dobrim delovanjem kluba.

S spodbujanjem uvajanja praktikumov in praks v večjem
obsegu v vse programe.

Npr. s povečanjem ponudbe, večjo izbirnostjo in novimi
kreditno ovrednotenimi obštudijskimi dejavnostmi.

S spodbujanjem organiziranja študentskih oziroma študijskih
Npr. s priznavanjem takšnega delovanja kot kreditno ovredkonferenc, strokovnih društvenih dogodkov, strokovnega
notene obštudijske dejavnosti ali dela predmeta.
delovanja v javnosti ipd.
Npr. načrtovanje seminarja, delavnice za študente že pri
prijavi projektov; povezovanje raziskovalnega in pedagoškega dela prek centrov in kateder ob pripravi izvedbenih
načrtov predmetov in prijavi projektov.

Z večjo vključenostjo študentk in študentov v projekte FDV
in UL.

Poudarek na samostojnosti in opolnomočenosti študentk in študentov.
Z zagotavljanjem celovite dostopnosti pravil, navodil in
opisov postopkov.

Npr. s posodobitvijo informacij na spletnem mestu FDV (v
slovenščini in angleščini), upoštevajoč načela uporabnosti
spletih strani.

Z več usmerjanja na samostojno iskanje, razumevanje in
uporabo virov, kot so pravila, navodila, opisi postopkov ipd.

Npr. s postavitvijo MOOC (spletne učilnice) za izbrane
vsebine in z večjo vlogo tutorskega sistema pri razreševanju
vprašanj; z vključevanjem e-modulov, e-gradiv in knjižničnih
spletnih vodičev s temami informacijske pismenosti.

Z doslednim upoštevanjem pravil, navodil in postopkov.

Npr. rokov, načel korektnega komuniciranja, kakovosti jezika
v prošnjah ipd.

Z jasnimi uvodnimi pojasnitvami zahtev in posebnosti pri
predmetih ter kriterijev ocenjevanja.

Npr. z izpostavljanjem izvedbenih načrtov na prvem mestu
gradiv in z dopolnitvami izvedbenih načrtov s kriteriji ocenjevanja.

Izboljšanje problemske organiziranosti študija na tretji stopnji.
Z izboljšanjem usmerjanja študentk in študentov doktorskega študija na predmete, ki so najbolj povezani z izbrano
temo doktorata.

Npr. z boljšo povezanostjo mentorjev, skrbnikov in izvajalcev, rednimi srečanji ter izmenjavo izkušenj.

Z izboljšanjem ponudbe in povezanosti predmetov doktorskega študija.

Npr. s povečanjem ponudbe predmetov preko sodelovanja
znotraj UL (Doktorska šola UL) in več povezovanja učnih
načrtov predmetov.

Z vključevanjem doktorskih študentk in študentov v raziskovalne projekte, ki so povezani z izbrano temo doktorata.

Npr. z razpisom tem za doktorski študij, ki se navezujejo
na raziskovalne projekte in programe mentorjev, z načrtovanjem vključevanja doktorskih študentov v projekte že pri
prijavi projektov.
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Uvedba problemske organiziranosti študija v programu na drugi stopnji.
Z oblikovanjem interdisciplinarnega programa druge
stopnje, v katerem je večji del predmetnika individualen,
prilagojen študiju, raziskovanju in reševanju družbenega
problema, ki ga študentka ali študent prijavi kot študijsko
temo ob vpisu.

Npr. z akreditacijo takega programa na ravni UL oz. v
sodelovanju z drugimi članicami UL, iz obstoječe ponudbe
predmetov in »odprtih seminarjev«.

15

II Znanstveno raziskovanje
Kot mednarodno uveljavljena raziskovalna inštitucija fakulteta razvija odličnost raziskovanja. Z odličnim raziskovanjem ustvarja novo znanje, ki je temeljnega pomena za pedagoško delo. Strategija spodbuja osredotočanje na družbeno relevantne teme, interdisciplinarno sodelovanje v celotnem raziskovalnem ciklu, bolj proaktivno komuniciranje raziskovalnih rezultatov v širšo (tudi mednarodno) javnost, vključevanje različnih delov družbe
v raziskovanje in povečanje preverljivosti znanstvenih rezultatov. Spremembe lahko zoženo predstavimo v obliki
spodbujanja povezanega, pomembnega, aktivnega, zanesljivega in pravočasnega raziskovanja (SMART: Synergetic, Meaningful, Active, Reliable, Timely):
• povezanost ali sinergija se nanaša na interdisciplinarno sodelovanje različnih organizacijskih delov fakultete v
celotnem raziskovalnem ciklu;
• pomembnost ali relevanca raziskovanja pomeni, da se bomo osredotočali na družbeno najbolj pomembne
kompleksne teme 21. stoletja in v tem okviru iskali nišne vsebine (po možnosti navezne na cilje trajnostnega
razvoja OZN);
• aktivnost se nanaša na vključevanje različnih delov družbe v proces raziskovanja in bolj proaktivno komuniciranje raziskovalnih rezultatov v širšo javnost;
• zanesljivost se nanaša na metodološko in etično korektno izvajanje kompleksnih raziskav ter na preverljivost
rezultatov v smislu višje stopnje shranjevanja raziskovalnih podatkov,
• pravočasnost pa odraža oblikovanje raziskovalnih vprašanj, ki predstavljajo nacionalno in mednarodno premierno uokvirjanje raziskovalnih tem, kar temelji na poglobljenem razumevanju preteklosti in sedanjosti ter
lucidnem pogledu v prihodnost.
Ta načela se bodo odražala v naslednjih spremembah:
Uveljavitev hibridne organizacije raziskovalnega procesa v smeri integrirane multidisciplinarnosti, ki temelji na intenzivnejšem povezovanju dokaj decentraliziranih raziskovalnih centrov. Spremembe vključujejo naslednje:

Uvedba načela matrične organiziranosti, ki temelji na sodelovanju raziskovalnih centrov v smislu vključevanja posameznikov iz različnih centrov v raziskovalne projekte glede
na njihove raziskovalne kompetence, in sicer v celotnem
raziskovalnem ciklu.

• Matrika raziskovalnih kompetenc za vse zaposlene na
FDV se pregleda in dopolnjuje na dve leti glede na spreminjajočo se kadrovsko in raziskovalno situacijo.
• Oblikovanje prijav raziskovalnih projektov, pri katerih sodelujejo člani in članice različnih raziskovalnih centrov.
• Objavljanje znanstvenih publikacij, pri katerih sodelujejo
zaposleni iz različnih raziskovalnih centrov.
• Organiziranje medcentrskih raziskovalnih dogodkov
(konference, delavnice, posveti, tiskovne konference ipd.)
z vsebinsko ali podporno participacijo zaposlenih iz različnih raziskovalnih centrov.

Identifikacija in promocija bistvenih fakultetnih raziskovalnih tem, na katerih dela več raziskovalnih centrov skladno z
matrično organiziranostjo.

• Identifikacija fakultetnih makro raziskovalnih tem na
osnovi argumentirane razprave.
• Spodbujanje tematskih objav in raziskovalnih dogodkov
(posveti, konference ipd.) na identificirane makro raziskovalne teme preko:
- razvojnega sklada (vsakoletni poziv za strateške projekte vključuje navedbo fakultetnih makro raziskovalnih
tem), ki bo sofinanciral dogodke, projekte in knjižne izdelke na fakultetne makro teme;
- raziskovalnega dneva, ki bo predstavljal možen forum
za predstavljanje raziskav in procesov na teme fakultetnih makro raziskovalnih tem ipd.;
- občasnega razpisovanja tematskih številk revije TIP na
izbrane makro raziskovalne teme.

Oblikovanje projektne podatkovne baze znanja FDV, ki
temelji na pripravi izpisa dveh podatkov za vsak izvajani
raziskovalni projekt:
1. opis relevantnega družbenega problema, s katerim se
projekt ukvarja, in
2. opis konkretne ali vizionarske rešitve družbenega problema, ki ga projekt predlaga/osvetljuje/zagovarja ipd.

Podatkovna baza znanja se prične polniti tako, da strokovna služba za nacionalne projekte in služba za mednarodne
projekte pozoveta vse nosilce tekočih in novo pridobljenih
raziskovalnih projektov, naj zapišejo oba ključna podatka za
vsak projekt.
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Izboljšanje predstavljanja raziskovalnih rezultatov v širše družbeno okolje in tudi znotraj fakultete, kar temelji na:
Spodbujanju poljudnih in strokovnih objav ter videopredstavitev za vsak tekoči raziskovalni projekt.

Vodje vseh tekočih projektov so odgovorni, da objavijo tudi
strokovni članek in zagotovijo videopredstavitev projekta
(npr. en strokovni članek in videoklip na projekt).

Spodbujanju predstavitev rezultatov individualnih raziskovalnih projektov na novinarskih konferencah.

Vsakoletni raziskovalni dan bo priložnost za organiziranje
novinarskih konferenc.
Fakultetna služba za odnose z javnostmi pomaga nosilcu/-lki projekta pri organizaciji individualnih novinarskih
konferenc.

Dopolnitvi programa raziskovalnega dneva FDV kot foruma
za predstavitve tistih nacionalnih in mednarodnih projektov,
ki se v tekočem letu končajo.

Dnevni red vsakoletnega raziskovalnega dneva vsebuje
panel(-e), na katerem vodje zaključujočih se projektov na
kratko predstavijo svoje rezultate. Predstavitve so časovno
omejene in namenjene seznanjanju interne javnosti ter ne
preveliki količini podrobnosti.

Spodbujanju objavljanja znanstvenih člankov v odprtem dostopu, do katerih lahko pride vsak, ki je zainteresiran, in ne
zgolj naročnik konkretne revije, s čimer se poveča družbeni
vpliv znanstvenih objav.

Preko ODKJG bomo zagotavljali strokovno svetovalno pomoč pri tovrstnem objavljanju in povezavo z repozitorijem
UL (RUL), v katerem lahko raziskovalci brezplačno shranijo
in omogočijo dostop do svoje objave v skladu z nacionalno
strategijo odprtega dostopa.

Ohranjanje podatkov za prihodnje generacije raziskovalcev in raziskovalk zaradi ponavljanja, preverjanja in nadgrajevanja
raziskav.
Sprejem Navodil FDV za oddajanje in shranjevanje raziskovalnih podatkov v ADP in druge arhive.

Skupina za oblikovanje navodil za oddajanje in shranjevanje podatkov izdela predlog dokumenta, ki ga potrdi senat
FDV. Navodila stremijo k temu, da priprava podatkov ni
komplicirana in časovno preveč potratna.

Okrepitev zavedanja o multiplikativni znanstveni relevantnosti shranjevanja raziskovalnih podatkov po zaključku
raziskovalnih projektov.

Organizacija posvetov in delavnic na to temo, obveščanje
interne javnosti o novostih iz Slovenije in tujine.

Povečanje deleža projektov z oddanimi podatki v arhive med IDV spremlja in vsako leto izračuna delež v sodelovanju z
vsemi tekočimi raziskovalnimi projekti na FDV.
ADP.
Poglobitev raziskovalnega sodelovanja z lokalnim okoljem, kar bo temeljilo na vključevanju elementov »državljanske«
znanosti (t. i. citizen science), ki se nanaša na prostočasno sodelovanje neprofesionalnih raziskovalcev pri ustvarjanju raziskovalnih podatkov, analizi ter razširjanju rezultatov. Vključevanje tovrstnih oseb lahko predstavlja veliko dodano vrednost
raziskovanja na FDV. Navedeno vključuje naslednje:
Seznanitev zaposlenih s konceptom in projektnimi primeri
državljanske znanosti.

Organizacija predstavitve koncepta in primerov državljanske znanosti za zaposlene na FDV.

Posebna pozornost promociji raziskovalnih projektov, ki
temeljijo na vključevanju elementov državljanske znanosti.

IDV in služba za odnose z javnostmi zagotovita pomoč
prvim tovrstnim projektom v smislu promocije in izmenjave
dobrih praks.

Okrepiti povezanost med raziskovalnim in pedagoškim področjem, kar bo temeljilo na:

Intenzivnem vključevanju študentov in študentk v raziskovalne projekte.

• Prijavitelji projektov razmislijo o vključitvi študentov že v
fazi prijavljanja projektov.
• IDV pozove vse uspešne dobitnike projektov, naj vključijo
študente v različne faze.
• Poročanje glede vključenosti študentk in študentov se poveže s podobnim poročanjem na področju zagotavljanja
kakovosti.

Sistematičnem predstavljanju projektov v pedagoškem
procesu.

Katedre konec leta navedejo število projektov, katerih vsaj
delni rezultati so bili predstavljeni v pedagoškem procesu
v preteklem šolskem letu; izvedbeni načrti predmetov se
dopolnijo s predstavitvami projektnih rezultatov.

Sodelovanju študentov na Raziskovalnem dnevu FDV.

Študenti in študentke magistrskega in doktorskega študija
so povabljeni na raziskovalni dan v aktivni ali pasivni vlogi.

Nadaljevanju prijavljanja in izvajanja projektov PKP in ŠIPK
ter njihovega promoviranja.

Strokovna služba še naprej vsako leto poziva zaposlene, naj
prijavijo tovrstne projekte in pomaga pri njihovem administriranju.
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Zagotavljanje delovnega okolja, kjer kontinuirano zagotavljamo spoštovanje etičnih načel pri raziskovanju. Navedeno
temelji na:
Kontinuiranem seznanjanju in izobraževanju ter učenju o
spoštovanju etičnih načel pri raziskovanju.

Vse nove raziskovalce (vključno MR) seznanimo z etičnimi
načeli pri izvajanju raziskovanja, v okviru raziskovalnega
dneva FDV obravnavamo teme, povezane z etiko, organiziramo posebne dogodke na temo etičnega raziskovanja.
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III Odnosi v organizaciji in z okoljem
Krepitev varnega, vključujočega, demokratičnega in ustvarjalnega okolja za študij in poučevanje, raziskovanje,
strokovno delo in družbeno/družabno delovanje kot odgovornost zaposlenih in študirajočih uresničujemo z naslednjimi usmeritvami in ukrepi:
Obstojem in delovanjem FDV kot modela tega, kar želimo v družbi doseči z našim pedagoškim in znanstvenoraziskovalnim
delom ter vrednotami.
Z opiranjem na znanstvena spoznanja in čustveno inteligenco, na znanost in človečnost, dejstva in empatijo pri vseh
vidikih obstoja in delovanja fakultete.

Npr. z znanstveno podprtimi stališči, ki hkrati odražajo
občutek za ljudi, ki jih zadevajo, ter z znanstveno argumentacijo, ki ni arogantna do različnosti v družbi.

Z doslednim reševanjem vseh problemov in izzivov z arguNpr. na sestankih kateder, raziskovalnih centrov, oddelkov
mentirano javno razpravo in sprejemanjem končnih odločitev
in senata, pri delu komisij senata itd.
kot skupnih in zavezujočih.
Npr. z visoko udeležbo na predstavitvah rezultatov projektov, na nastopnih predavanjih, otvoritvah razstav Galerije
FDV, branjem in komentiranjem objav o dosežkih na spletni
strani FDV itd.

S spodbujanjem akademskega razvoja na osnovi medsebojnega spoštovanja dosežkov in sodelovanja.

Ničelno toleranco do vsakršnega poseganja v dostojanstvo kogarkoli, posebej do sovražnega govora, spolnega in drugega
nadlegovanja, trpinčenja in vsakršnega nasilja med zaposlenimi, študirajočimi, zaposlenimi in študirajočimi ter zaposlenimi
in okoljem ter študirajočimi in okoljem.

Z doslednim odzivanjem na vsak pojav znotraj organizacije.

Npr. z dostopnostjo informacij o postopkih zoper tako ravnanje in institutom zaupnikov med pedagogi in strokovnimi
službami, na katere se lahko obrne nadlegovana oseba;
s takojšnjimi in medsebojno podprtimi odzivi predstojnikov
in vodij, fakultetnih organov, študentskih društev ter posameznic in posameznikov.

S smiselnim in dolgoročno produktivnim odzivanjem na
pojave v okolju.

Npr. s selektivnimi in strokovno podprtimi medijskimi odzivi
službe za odnose z javnostmi ter s konsistentnim obveščanjem o dejavnostih fakultete.

Z javnimi predstavitvmi rezultatov znanstvenoraziskovalnega
Npr. s publikacijami, proglasi, okroglimi mizami, spletnimi
dela na tem področju in njihovim vključevanjem v pedagoško
seminarji, z vključevanjem vsebin v učne načrte ipd.
delo.
Spoštovanjem različnosti in spodbujanjem povezovanja za doseganje sinergije.
Z dosledno nediskriminatorno obravnavo vseh oddelkov,
kateder, centrov in služb.

Npr. z uravnoteženo sestavo organov odločanja (po področju, spolu, starosti itd.).

Z dosledno nediskriminatorno obravnavo vseh študentk in
študentov.

Npr. z zagotavljanjem primernih razmer za aktivno sodelovanje v pedagoškem procesu (v materialnem in kulturnem
smislu).

Z odpravo družbeno pogojenih delitev v jeziku in označevanju, ki niso skladne z našimi vrednotami.

Npr. glede spola v pravnih aktih, nasploh glede naslavljanja
in komuniciranja in glede oznak na toaletnih prostorih.

Z boljšim medsebojnim poznavanjem, ki ga med zaposlenimi krepimo z dogodki ter z medsebojno podporo in spodbujanjem, med zaposlenimi in študirajočimi pa v vsakodnevnih
stikih ter z soudeležbo študirajočih v vseh organih fakultete.

Npr. z neformalnimi srečanji, druženjem, športnimi aktivnostmi, predstavljanjem dosežkov in novosti, nagrajevanjem in izkazovanjem spoštovanja, razumevanjem in
podporo itd.

Z oblikovanjem konsenza glede dopolnjenih vrednot in
skupnih ciljev FDV.

Npr. s poglobljeno in obsežno razpravo o naboru, razumevanju in pomenu vrednot in ciljev FDV v 21. stoletju.

Z urejenim in spodbudnim delovnim okoljem fakultete.
Z oblikovanjem vključujočega in uporabniku prijaznega kreativnega delovnega okolja.

Npr. z zasnovo dodatnih inkluzivnih in manj formalnih delovnih prostorov, ki spodbujajo kreativno in udobno sodelovalno delo in študij; skrb za zadovoljstvo zaposlenih na osnovi
kakovostnega spremljanja in merjenja.

S tekočim vzdrževanjem in nadaljnjim razvojem sodobno
opremljenih ter trajnostno vzdržnih prostorskih kapacitet
fakultete.

Npr. z nadaljnjim uvajanjem funkcionalnih sodobnih tehnologij v prostorih fakultete ter na digitalnih platformah
fakultete, z odpravljanjem funkcionalnih pomanjkljivosti
stavbe v okviru finančnih zmožnosti, ki nam jih omogočajo
temu namenjeni izvenproračunski viri.
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S postopnim uvajanjem sodobnih, zaposlenim prijaznih ter
z vidika varnosti in zdravja pri delu učinkovitejših načinov
izvajanja dela na fakulteti.

Npr. s kontinuirano optimizacijo delovnih procesov na podlagi analiz poslovnih procesov ter posledičnimi prilagoditvami, ki jih omogočajo obstoječa in novo razvita IKT- orodja
(odzivno in učinkovito delo na daljavo, dosledno upoštevanje priporočil za varno delovno okolje, projekti zadovoljstva
zaposlenih).

Delovanjem v okolju in za okolje (tretja vloga univerz) ter odnosi z javnostmi.
S hitrimi strokovnimi odzivi na bistvena dogajanja v okolju.

Npr. s stalno rubriko na spletu, izjavami v medijih itd.,
predstavljanjem raziskovalnih rezultatov zunanjim javnostim na novinarskih konferencah, motiviranim (razpisi, sklad)
izdajanjem znanstvenih knjig in učbenikov.

Z dolgoročnim ozaveščanjem o pomenu družboslovja za
razumevenje preteklosti, osmišljanje sedanjosti in sooblikovanje prihodnosti.

Npr. s periodičnimi konferencami, ki so mednarodne,
vključujejo interdisciplinarne vidike, razrešujejo temeljna
razvojna vprašanja in vključujejo ugledne znanstvenike
in znanstvenice; postavitvijo črte odličnosti raziskovalnih
projektov; izdajanjem kakovostnih znanstvenih publikacij v
Založbi FDV; letno organizacijo dogodkov v okviru Tedna
Evrope, Tedna UL ipd .

Z organizacijo razprav o razvoju sodobnih družb, držav,
medijev, organizacij, gospodarstev itd.

Npr. s stalno prisotnostjo v medijih in na spletu, na šolah,
dogodkih, v delu strokovnih komisij in organih odločanja itd.
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