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I. POSLOVNO POROČILO 
 

1. POSLANSTVO IN VIZIJA 

 

Poslanstvo, vizija in strateški cilji Nove univerze, Fakultete za državne in evropske študije (v nadaljevanju: fakulteta ali NU, FDŠ) so se decembra 2017, s 

sprejemom nove Strategije fakultete (Strategija do leta 2021), spremenili. Zaradi večje preglednosti in razumljivosti celotnega Poslovnega poročila za leto 2017 

v tem delu navajamo poslanstvo in vizijo fakultete, ki sta veljali do decembra 2017 in na podlagi katerih so bili sprejeti kratkoročni cilji za leto 2017. 

 

1.1. POSLANSTVO 

 

Fakulteta je del slovenskega visokošolskega prostora, v katerega se vključuje s svojim pedagoškim, raziskovanim in strokovnim delom. Utemeljena je na ustavnih 

vrednotah slovenske države in posvečena državnim in evropskim študijam. Njeno temeljno vodilo je odličnost. Fakulteta se tako uveljavlja kot elitno mednarodno 

prepoznavno vseslovensko izobraževalno središče na Brdu pri Kranju, kjer profesionalna znanja za delo v državni upravi in v mednarodnih institucijah pridobivajo 

ambiciozni in sposobni, ki bodo gonilo napredka in vsestranskega razvoja. Njeno poslanstvo je v posredovanju prvovrstnega znanja, s strani vodilnih slovenskih 

in tujih strokovnjakov ter v njenem prispevku k razvoju kritičnega in ustvarjalnega mišljenja, ki je temelj doseganja visokih ciljev v osebnem in poslovnem življenju 

in s katerim bodo naši študentje prispevali k razvoju družbene misli v povezanem in soodvisnem svetu. Znotraj države pa k resnično demokratični pravni slovenski 

državi in naddržavnim integracijam, katerih del smo. 

 

1.2. VIZIJA 

 

Po vzoru tujih fakultet s podobno usmeritvijo, a precej daljšo tradicijo, si prizadevamo postati središče izobraževanja ambicioznih kadrov, ki bodo tvorili hrbtenico 

državne uprave in prispevali k učinkovitemu upravnemu servisu za potrebe državljanov in pravnih oseb in za potrebe v institucijah EU. To je slednjič namen 

državnih in evropskih študij. Cilj fakultete je vsestranska odličnost, še posebej pa na področjih akademskega izobraževanja, raziskovanja, strokovnega 

usposabljanja in na založniškem področju. Fakulteta deluje tudi v povezavi s prakso; s svojim znanjem v svojstvu profesorjev, alumni kluba in študentov si 

prizadeva, da se Slovenija dosledno konstituira kot pravna in demokratična država, utemeljena na spoštovanju človekovih pravic. S tega vidika je fakulteta glasnik 

družbene odgovornosti. 
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Fakulteta bo v prihodnje še močneje segla prek slovenskih akademskih meja. Slovenski akademski prostor je še vedno zaznamovan s prevelikim etatizmom, 

zaprtostjo in prepogosto z zastarelimi pedagoškimi pristopi. Kot tak je premalo prisoten na akademskem zemljevidu Evropske unije in globaliziranega sveta. Čas 

je, da se vključimo predvsem v evropski akademski prostoru, in ne sme biti omejena le na Zahodni Balkan. Z Evropo enakopravno sodelujemo in jo tudi aktivno 

sooblikujemo. Fakulteta bo krepila internacionalizacijo in v prihodnje navezala več institucionalnih, raziskovalnih in osebnih stikov s tujimi fakultetami. 

Sistematično, vsaj do povprečja na evropski ravni, bomo povečevali izmenjavo profesorjev, študentov ter dobrih praks in tako poskrbeli za našo polnopravno 

vključitev v internacionaliziran akademski in raziskovalni prostor. 

V skladu z izbrano vizijo bo fakulteta v naslednjih letih pridobila dejanski status elitne slovenske institucije, kamor se bodo vpisovali študentje, ki bodo želeli 

pridobiti prvovrstno znanje, utemeljeno na lastnem raziskovalnem delu fakultete in posredovano s strani najboljših predavateljev. To znanje jim bo v pomoč ne 

le doma, temveč tudi v naši širši politični skupnosti Evropski uniji, kjer bo fakulteta aktiven partner. 

 

2. PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 

 

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije je zasebni visokošolski zavod, članica Nove univerze, ustanovljena 17. 8. 2000. Kot izhaja že iz njenega 

imena, je v svojem pedagoškem, znanstvenem in raziskovalnem poslanstvu posvečena državnim in evropskim študijam, ki jih konkretizira skozi akreditirana 

progama javna uprava (I., II. in III. stopnja) ter mednarodne in diplomatske študije. V tem je prvi vsebinski, in zato najpomembnejši, doprinos fakultete v slovenski 

akademski prostor, ki nima fakultete, ki bi se celovito posvečala državnim in evropskim študijam. Program javne uprave je zato specifika NU,FDŠ in se pomembno 

loči od drugih bolj upravno-tehničnih (administrativnih) programov javne uprave po tem, da študentom daje široko pravno znanje. Tega vsak zaposleni v javni 

upravi, ne le pravniki, nujno potrebuje, če naj bo sposoben samostojnega in zares odgovornega dela. 

 

Študenti na NU, FDŠ ne dobijo le splošnih znanj o državi in njeni upravi, temveč se podrobno seznanijo še z etičnimi, varnostnimi, obrambnimi ter strateškimi 

vprašanji, katerih poznavanje je nujno za celovito razumevanje države v današnjem post-modernem svetu. V tem svetu pa, hočeš nočeš, edini (če ne celo glavni) 

akter ni več država, temveč številni drugi globalni igralci ter silnice, katerih poznavanje in razumevanje je bistvo za poznavanje, razumevanje, delovanje in vodenje 

sodobne države. To dimenzijo znanja na NU, FDŠ zagotavlja program mednarodnih in diplomatskih študij. 

 

Povedano priča o tem, da je NU, FDŠ edinstvena izobraževalna ustanova v Slovenija, saj nobena druga primerljiva fakulteta ne daje tako široko 

interdisciplinarnega znanja, ki ga podajajo prvovrstni strokovnjaki, med katerimi so očetje slovenske države, bivši predsedniki ustavnega sodišča, visokošolski 

učitelji z dolgo profesionalno kariero v drugih ključnih institucijah držav ter mladi, večinoma v tujini izobraženi visokošolski kadri. 
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Fakulteta je v svojem poslanstvu primarno zavezana študentom. Ob spoštovanju pravic in celokupne osebnostne integritete študentov je namen fakultete 

izobraziti kvaliteten kader, ki bo s svojim znanjem prispeval k razvoju javnoupravne znanosti. Fakulteta tako izobražuje kader, ki ga ne bo odlikoval birokratski 

um, temveč kritični in ustvarjalni razum, ki bo aktivno prispeval k izgradnji resnično pravne in demokratične slovenske države. A naše poslanstvo se ne konča že 

pri tem, saj želi fakulteta s svojim delovanjem pozitivno vplivati na razvoj države na vseh področjih. Zlasti je usmerjena v izobraževanje in nadaljevalno 

izpopolnjevanje strokovnjakov na področju javne uprave, s čimer neposredno vpliva na kvaliteto delovanja celotnega javnega sektorja. Sodeluje tudi v postopkih 

pridobivanja strokovnih referenc za upravljanje dejanj v upravnih postopkih, s čimer vpliva na zakonitost in kvaliteto upravnega odločanja. 

 

Uspeh delovanja fakultete se najbolje meri po uspešnosti njenih diplomantov, magistrov in doktorandov. Od njenega nastanka dalje je diplomiralo, magistriralo 

in doktoriralo več kot 1.330 posameznikov, ki zasedajo pomembna delovna mesta v državni in javni upravi v širšem smislu, nekateri so celo na najodgovornejših 

položajih, vključno z ministrskimi. Za študente NU, FDŠ je tako dolgo veljalo, da gre za tisto že delovno-aktivno slovensko populacijo, ki je željna dodatnega in 

novega znanja. Študenti fakultete tako običajno nimajo težav z zaposlitvijo, saj jim pridobljeno znanje omogoča, da svoje obstoječe zaposlitve ne le ohranijo, 

temveč da lahko napredujejo na bolj zahtevna in odgovorna delovna mesta. Za vse študente pa fakulteta ponuja ustrezne informacije za njihovo integracijo na 

trg dela in širše v profesionalne vode. V ta namen je fakulteta ustanovila karierni center in alumni klub, krepi pa tudi iniciative vseživljenjskega učenja. 

 

Cilj fakultete je namreč vsestranska odličnost, še posebej pa na področjih akademskega izobraževanja, raziskovanja, strokovnega usposabljanja in na založniškem 

področju. Fakulteta deluje z roko v roki s prakso; s svojim znanjem v svojstvu profesorjev, alumni in študentov si prizadeva, da Slovenija res postane tisto, kar ji 

narekuje njen ustavni red: to je pravna in demokratična država, utemeljena na spoštovanju človekovih pravic. S tega vidika je fakulteta glasnik družbene 

odgovornosti. 

 

Za razliko od ostalih fakultet NU, FDŠ svoje študente v veliki večini ne črpa iz osrednje, t.j. ljubljanske regije, temveč iz drugih delov Slovenije, primarno iz 

gorenjske ter štajerske regije. S tem fakulteta prispeva tudi k intelektualni regionalizaciji Slovenije, ki je predpogoj, tudi v okviru uprave, za enakomeren trajnostni 

razvoj Republike Slovenije kot celote. Fakulteta ima svoj sedež na Brdu pri Kranju in je tako že izvorno vpeta v gorenjsko okolje. 

 

Delovanje fakultete je tako nazadnje – čeprav ne z vidika pomembnosti - podčrtano z besedo ambicioznost. Po vzoru tujih fakultet s podobno usmeritvijo, a 

precej daljšo tradicijo, si prizadevamo postati središče izobraževanja elite, ki bo tvorila hrbtenico državne uprave v najboljšem pomenu te besede. Fakulteta želi 

postaviti piko na i k tistemu, v kar se postopoma razvija: v ustvarjalca ne samo slovenske državniške elite, temveč tudi v vir najboljših slovenskih uradnikov, ki jih 

bomo pošiljali tudi na delo v institucije EU. To je slednjič namen državnih in evropskih študij. V skladu z izbrano vizijo bo fakulteta v naslednjih letih pridobila 

dejanski status elitne slovenske institucije, kamor se bodo vpisovali študentje, ki bodo želeli pridobiti prvovrstno znanje, utemeljeno na lastnem raziskovalnem 
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delu fakultete in posredovano s strani najboljših predavateljev. To znanje jim bo v pomoč ne le doma, temveč tudi v naši širši politični skupnosti Evropski uniji, 

kjer bo fakulteta aktiven partner. 

 

Fakulteta si tako vseskozi prizadeva za ohranjanje in izboljševanje kakovosti pedagoškega dela. Pri tem fakulteta deluje skladno s sodobnim evropskim bolonjskim 

modelom študija in je odprta za povezovanje, ki ga predvideva Lizbonska strategija. 

 

Fakulteta je v letu 2012 prejela prvo Erasmus listino, kar ji je od študijskega leta 2013/2014 dalje omogočalo institucionalno izmenjavo študentov in profesorjev 

z drugimi sorodnimi evropskimi institucijami. S temi pa je sodelovanje potekalo tudi na osnovi drugih bilateralnih dogovorov. 

 

NU, FDŠ tako vsako leto v sodelovanju z Novo univerzo, Evropsko pravno fakulteto tradicionalno organizira mednarodno konferenco s področja teorije prava in 

etike, na kateri sodelujejo priznani mednarodni strokovnjaki z univerz sosednjih držav Italije, Avstrije in Hrvaške ter mednarodno doktorsko konferenco s 

področja prava, javne uprave in nepremičnin. Tovrstna praksa, sicer na višji akademski osnovi, je uveljavljena že sedaj v okviru Akademskega foruma fakultete, 

ki tradicionalno gosti pomembna domača in tuja akademska imena. Fakulteta poleg omenjenih goji še številne druge oblike mednarodnega sodelovanja, med 

katerimi bi veljalo še posebej omeniti njeno institucionalno in vsebinsko članstvo v projektu GLOTHRO (2010-2014), v konzorciju mediteranske univerze EMUNI, 

posebne odnose pa ima vzpostavljene tudi z Diplomatsko akademijo na Dunaju ter partnersko fakulteto FDEŠ v Črni Gori. 

 

Onkraj mednarodnih institucionalnih stikov pa svoje individualne stike s tujimi institucijami gojijo tudi člani akademskega zbora vsak zase ter v okviru raziskovalne 

skupine FDŠ 

. Člani akademskega zbora so redno vabljeni na predavanja ter konference v tujino, sodelujejo v okviru Beneške komisije Sveta Evrope ter so člani številnih 

mednarodnih projektov, ki so natančno opisani in predstavljeni na spletni strani fakultete http://www.fds.si/index.php/fakulteta/raziskovanje-in-

svetovanje/raziskovalni-projekti. 

 

Dodatno se v raziskovalni skupini izvajajo temeljni, aplikativni, razvojni in drugi projekti ter opravljajo strokovne, svetovalne in druge storitve, ki sodijo zlasti v 

sklop nacionalnega programa raziskovalnega dela. Raziskovanje poteka na področjih družboslovja in humanistike ter tako zajema zlasti pravo, upravne in 

organizacijske vede, sociologijo, politične vede, ekonomijo in filozofijo http://www.fds.si/index.php/fakulteta/raziskovanje-in-svetovanje/raziskovalna-skupina. 

 

Člani akademskega zbora fakultete so v zadnjih letih intenzivno objavljali znanstvene ter strokovne prispevke tako doma kot v tujini, in sicer v vodilnih evropskih 

znanstvenih revijah, kar je razvidno iz njihovih osebnih bibliografij. Njihova monografska dela, članki in poglavja v knjigah so izšla ali pa so v tisku pri priznanih 

http://www.fds.si/index.php/fakulteta/raziskovanje-in-svetovanje/raziskovalni-projekti
http://www.fds.si/index.php/fakulteta/raziskovanje-in-svetovanje/raziskovalni-projekti
http://www.fds.si/index.php/fakulteta/raziskovanje-in-svetovanje/raziskovalna-skupina
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tujih založbah, kot so Routledge, Oxford University Press, Cambridge University Press, Europa Publishing, Wolf Legal Publishing, Intersentia, Oxford University 

Press, Hart Publishing Oxford in drugo. Prejeli so tudi več štipendij za podoktorsko ali občasno nadaljevalno izobraževanje ter strokovno usposabljanje v tujini. 

Fakulteta goji tudi močno založniško dejavnost. Ključni znanstveno-založniški doprinos fakultete v slovenski prostor prav gotovo Komentar Ustave Republike 

Slovenije, ki je edino delo te vrste v Sloveniji in je kot temeljni znanstveno-strokovni spoznavni vir o slovenski ustavnosti neprecenljive vrednosti. Komentar je 

zanesljiv in pregleden vodnik vsem, ki želijo zagotoviti enako varstvo svojih pravic pred sodišči, pred drugimi državnimi organi in pred organi občin ter pred 

drugimi nosilci javnih pooblastil. Zajema tako teoretična izhodišča kot tudi pravno prakso in predstavlja nepogrešljiv vir pri izvajanju pravnih dejanj pred državnimi 

organi. Koristen je tudi pravnim zastopnikom strank v postopkih in upravnim strokovnjakom, sodnikom, ki so pristojni za odločanje o vlogah, pritožbah in pobudah 

ter ne nazadnje tudi študentom prava. 

 

Fakulteta je v vseh letih svojega obstoja in delovanja uspešna. Fakulteta vpisuje študente na vseh treh nivojih visokošolskega izobraževanja. Programi se izvajajo 
v polnem obsegu, študenti pa vsako leto boljši. To je dobra popotnica za prihodnost, ki jo bo fakulteta zgrabila z obema rokama. Fakulteta je v letu 2013 prejela 
odločbo NAKVIS za sedemletno podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda in magistrskih programov Javna uprava 2. stopnje ter Mednarodne in diplomatske 
študije 2. stopnje. Evalvacijska komisija, ki jo je imenoval Svet NAKVIS je delo fakultete izjemno pohvalila in ji priznala elemente odličnosti. Fakulteta je v letu 
2013 na novo akreditirala nov doktorski študijski program Mednarodne in diplomatske študije 3. stopnje, v letu 2015 pa nov dodiplomski visokošolski program 
Upravno pravo 1. stopnje. V letu 2015 je prejela odločbo za 7 letno podaljšanje akreditacije univerzitetnega študijskega programa Javna uprava in akreditirala 
dislocirani enoti zavoda v Ljubljani in v Mariboru.  

 

Fakulteta bo v prihodnje segla tudi prek slovenskih akademskih meja. To je preprosto nuja in na tem področju bomo izstopili iz slovenskega povprečja. Slovenski 
akademski prostor je zaznamovan z etatizmom, zaprtostjo in prepogosto z zastarelimi pedagoškimi pristopi. Kot tak je skorajda povsem odsoten z evropskega 
akademskega zemljevida. Čas je, da se postavimo nanj, v tej evropski akademski srenji, ki ne more biti omejena le na jugovzhodno Evropo, sprva enakopravno 
sodelujemo in jo nato tudi aktivno sooblikujemo. Fakulteta bo zato v prihodnje navezala čim več institucionalnih, raziskovalnih in osebnih stikov s tujimi 
fakultetami. Vpeljali bomo izmenjavo profesorjev, študentov ter dobrih praks in tako poskrbeli za našo polnopravno vključitev v evropski akademski in 
raziskovalni prostor  
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Fakulteta izvaja naslednje študijske programe, ki imajo javnopravno veljavo:  

- dodiplomski študij:  

o triletni univerzitetni študijski program »Javna uprava« 1. stopnje  

o triletni visokošolski študijski program »Upravno pravo« 1. stopnje  

- podiplomski študij:  

o strokovni magistrski program »Javna uprava« 2. stopnje  

o strokovni magistrski program »Mednarodne državne in diplomatske študije« 2. stopnje  

o doktorski program »Javna uprava« 3. stopnje  

o doktorski študijski program »Mednarodne in diplomatske študije« 3. stopnje  

 

Koncesionirani programi  

Fakulteta je pridobila državno koncesijo za naslednje študijske programe:  

- 70 vpisnih mest za dodiplomski univerzitetni študijski program 1. stopnje »Javna uprava« (Odločba Vlade RS, št. 01405-37/2007/5 z dne 27.12.2007).  

- 70 vpisnih mest za podiplomski študijski program 2. stopnje »Javna uprava« (Odločba Vlade RS, št. 01405-20/2007/5 z dne 15.5.2007).  

- 70 vpisnih mest za podiplomski študijski program 2. stopnje »Mednarodne in diplomatske študije« (Odločba Vlade RS, št. 01405-24/2007/5 z dne 15.5.2007).  

 

Poleg zgoraj naštetih študijskih programov, fakulteta izvaja tudi založniško dejavnost, strokovne seminarje ter znanstveno-raziskovalno in svetovalno 
dejavnost. 
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2.1. ORGANIZIRANOST ZAVODA 

 

Organi fakultete so: akademski zbor, senat, študentski svet, upravni odbor, dekan in direktor.  

Delovna telesa fakultete so: habilitacijska komisija, študijska komisija, disciplinska komisija, vpisna komisija in samoevalvacijska skupina. 

 

Strokovna opravila za delo fakultete opravlja tajništvo fakultete, ki ga vodi tajnik fakultete. 

Fakulteta ima lahko tudi druge organe v skladu s statutom. 

 

AKADEMSKI ZBOR: 

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni (so)delavci in visokošolski sodelavci, ki v tekočem semestru študijskega leta opravljajo pedagoško 

ali znanstveno-raziskovalno dejavnost na podlagi veljavnega pogodbenega razmerja s fakulteto. Člani akademskega zbora so tudi študenti, in sicer tako, da je 

njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi drugi delavci. 

Akademski zbor: 

- izvoli predsednika akademskega zbora, ki sklicuje in vodi njegove seje, 

- Izvoli člane senata v skladu z določbami akta o ustanovitvi fakultete statuta NU,FDŠ,  

- obravnava poročila o delu NU, FDŠ ter daje predloge in pobude senatu, 

- daje senatu splošne usmeritve v zvezi s študijskimi programi in njihovim izvajanjem ter daje druge predloge in pobude senatu. 

 

SENAT: 

Senat je akademski organ fakultete, pristojen za visokošolske znanstvene, študijske in strokovne zadeve. Sestavlja ga najmanj devet (9) in največ trinajst (13) 

članov, ki jih izvoli akademski zbor izmed visokošolskih učiteljev, nosilcev najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov fakultete in izmed študentov. V 

senatu so enakopravno zastopana vsa študijska področja, znanstvene discipline in študijski programi fakultete. O številu članov senata odloči s sklepom upravni 

odbor.  

Mandat članov senata traja dve (2) leti in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni.  

Delo senata vodi dekan fakultete, v njegovi odsotnosti pa prodekan, v odsotnosti obeh pa od enega izmed njiju pooblaščeni član senata. 
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Senat fakultete razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja izobraževalnega in znanstvenoraziskovalnega dela fakultete, o vseh zadevah izvajanja 

študijskega programa fakultete, o novih programih in o spremembah obstoječih programov, zlasti pa: 

- senatu NU predlaga sprejem študijskih programov fakultete, 

- predlaga rektorju NU v imenovanje dekana fakultete,  

- voli v naziv docente, izredne profesorje, višje predavatelje, predavatelje, lektorje, znanstvene sodelavce in višje znanstvene sodelavce,  

- odloča o odvzemu naziva docent, izredni profesor, višji predavatelj, predavatelj, lektor, znanstveni sodelavec in višji znanstveni sodelavec, 

- v postopku izvolitve v naziv ali odvzema naziva imenuje komisijo treh (3) članov, ki poroča o pedagoški in raziskovali usposobljenosti kandidata,  

- sprejema program raziskovalnega in razvojnega dela, 

- sprejema študijski koledar in letni delovni načrt fakultete,  

- voli člane senata NU, 

- imenuje tri (3) člane Habilitacijske komisije NU 

- imenuje komisijo za zagovor magistrskega dela, 

- potrjuje  teme in mentorja doktorskih disertacij, 

- imenuje tri (3) člansko komisijo za zagovor osnutka dispozicij doktorskih disertacij, 

- potrjuje dispozicije doktorskih disertacij, 

- imenuje tri (3) člansko komisijo za oceno in zagovor predloženih doktorskih disertacij, 

- odloča o odvzemu strokovnega ali znanstvenega naslova diplomanta, 

- imenuje člane strokovnega sveta organizacijske enote fakultete, 

- sprejema strokovno mnenje o mladih raziskovalcih in odloča o njihovi kandidaturi, 

- odloča o pritožbah zoper odločitve Vpisne komisije fakultete v postopkih priznavanja izobraževanja za namene nadaljevanja izobraževanja 

- daje predhodno mnenje upravnemu odboru fakultete o predlogih za sistemizacijo delovnih mest na fakulteti, 

- razpravlja in odloča o mnenjih študentskega sveta fakultete s področja njegove pristojnosti, 

- imenuje svoja delovna telesa za opravljanje nalog s posameznega področja, 

- potrjuje letni delovni program organizacijskih enot in obravnava letna poročila o izvajanju tega programa, 

- daje predhodno mnenje upravnemu odboru fakultete o predlogih splošnih in posamičnih aktov s področja delovanja fakultete, 

- odloča o drugih zadevah. 
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ŠTUDENTSKI SVET: 

Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov, ki so vpisani na fakulteto. Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o statutu fakultete, 

o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov v sodelovanju s skupnostjo 

študentov. 

Študentski svet zagotavlja zastopanost študentov v organih in pri delu organov fakultete. 

 

UPRAVNI ODBOR: 

Upravni odbor je organ vodenja, poslovanja in upravljanja fakultete. Ima najmanj dva člana. Število članov Upravnega odbora določi ustanovitelj. Vsak član ima 

en glas. Ustanovitelj imenuje člane za dve leti. 

Poleg nalog, določenih z zakonom, upravni odbor odloča o zadevah finančne, poslovne in premoženjske narave in skrbi za materialno poslovanje fakultete: 

- odloča o materialnih, finančnih, poslovnih in organizacijskih vprašanjih delovanja, 

- sprejema statut in druge akte, kot so akt o sistemizaciji delovnih mest, pravilniki, ceniki, merila in drugi, 

- imenuje dekana in prodekane po predhodnem mnenju senata,  

- imenuje direktorja in tajnika, 

- senatu predlaga v sprejem odločitve iz njegove pristojnosti, ki zadevajo razpolaganje in uporabo finančnih sredstev, 

- odloča o kadrovskih in personalnih zadevah, 

- odloča o ustanovitvi in položaju organizacijskih enot ter imenuje njihove predstojnike v skladu s statutom, 

- odloča o uvedbi novih programov dejavnosti fakultete in o spremembah obstoječih programov, 

- odloča o pogodbenih razmerjih in pooblašča direktorja za podpis pogodb v imenu fakultete. 

 

DEKAN: 

Dekan je akademski in strokovni vodja fakultete. Vodi, predstavlja in zastopa fakulteto glede njenih strokovnih, izobraževalnih, znanstveno-raziskovalnih in drugih 

visokošolskih dejavnosti. Dekan opravlja naslednje naloge: 

 

- sklicuje in praviloma vodi seje senata, 

- usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in drugo delo na fakulteti, 
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- v sodelovanju z upravnim odborom skrbi in odgovarja za zakonitost dela fakultete in za izvrševanje njenih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi 

predpisi ter splošnimi akti fakultete, 

- v sodelovanju s senatom sprejema merila o kakovosti fakultete, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega ter strokovnega dela, 

- je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v postopkih samoevalvacije, 

- poroča senatu, upravnemu odboru in ustanovitelju o delu fakultete na njihovo ali na lastno pobudo,  

- skupaj z rektorjem univerze promovira doktorje znanosti, 

- podeljuje nagrade fakultete, 

- daje predloge za odločanje senata v zadevah iz njegove pristojnosti in skrbi za izvrševanje njegovih odločitev, 

- daje predloge za pridobitev soglasja upravnega odbora pri izvajanju nalog iz svoje pristojnosti,  

- izvaja navodila upravnega odbora glede pravno pravilne uporabe in razlage akta o ustanovitvi, statuta, odločitev upravnega odbora in sklepov direktorja. 

- opravlja druge naloge v skladu s predpisi ter splošnimi akti fakultete. 

 

Dekana imenuje in razrešuje upravni odbor za dobo dveh (2) let in je lahko ponovno imenovan. Pred imenovanjem ali razrešitvijo upravni odbor pridobi 

predhodno mnenje senata in soglasje ustanovitelja. Dekan se imenuje izmed visokošolskih učiteljev fakultete, ki so nosilci najmanj enega izmed pedagoško 

izvajanih predmetov. 

 

DIREKTOR: 

Direktor je poslovodja in zakoniti zastopnik fakultete. Imenuje in razrešuje ga upravni odbor za dobo dveh let in je lahko ponovno imenovan. Upravni odbor 

lahko razreši direktorja pred iztekom mandatne dobe, če deluje nezakonito ali pravno nepravilno, če krši akte fakultete, če ne deluje v skladu z odločitvami in 

navodili upravnega odbora, če nastane kateri od razlogov, zaradi katerih preneha delovno razmerje po samem zakonu, ali če izgubi zaupanje upravnega odbora, 

vsled česar je v škodo fakultete močno ovirano sodelovanje med obema organoma.  

 

Direktor po navodilih predsednika izvršuje sklepe upravnega odbora in na tej podlagi opravlja naslednje naloge: 

 

- podpisuje pogodbe, ki se nanašajo na denarne in druge obremenitve, 

- zastopa fakulteto v pravnem prometu, 
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- izvaja sklepe upravnega odbora o statusnih, organizacijskih in institucionalnih spremembah fakultete ter njenih samostojnih organizacij in organizacijskih 

enot, 

- izvršuje sklepe upravnega odbora o delovnih razmerjih ter o drugih kadrovskih in personalnih vprašanjih, 

- zadolžen je za nadzorovanje evidence pogodb in aktov ter drugih dokumentov fakultete, sklepov upravnega odbora in dekana, 

- daje navodila drugim organom fakultete iz pristojnosti upravnega odbora glede pravno pravilne uporabe in razlage akta o ustanovitvi in statuta fakultete 

in drugih pravnih podlag za delovanje fakultete, 

- ima druga pooblastila in odgovornosti v skladu s tem Aktom, statutom in sklepi upravnega odbora fakultete. 

 

HABILITACIJSKA KOMISIJA: 

Habilitacijska komisija obravnava vloge za izvolitev v naziv visokošolski učitelj in znanstveni delavec oziroma predloge za odvzem naziva ter predlaga senatu 

imenovanje komisije za oceno izpolnjevanja pogojev za izvolitev v naziv. 

Habilitacijsko komisijo sestavlja najmanj pet (5) članov, ki jih izvoli senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat 

fakultete. V habilitacijski komisiji so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline ter strokovna področja fakultete. 

 

ŠTUDIJSKA KOMISIJA: 

Študijsko komisijo sestavljajo trije člani: po svoji funkciji prodekan za študentske zadeve kot predsednik ter dva člana, ki ju imenuje upravni odbor. 

Študijska komisija: 

- obravnava prijavljene teme magistrskih del,  

- imenuje strokovno komisijo za oceno magistrskega dela, 

- senatu predlaga potrditev skupne ocene ter komisijo za zagovor magistrskega dela, 

- obravnava prošnje za podaljšanje statusa, 

- obravnava prošnje za prepise med študijskimi programi, 

- obravnava prošnje študentov s posebnimi potrebami, 

- senatu predlaga potrditev teme in mentorja doktorske disertacije, 

- senatu predlaga v imenovanje komisijo za zagovor osnutka dispozicije, 

- senatu predlaga potrditev dispozicije, 

- senatu predlaga imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije, 
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- priznava kreditne točke na podlagi opravljenih obveznosti na drugih podiplomskih programih ali na podlagi opravljenih strokovnih izpitov,  

- potrjuje s strani mentorjev predlagane sezname tem magistrskih del, 

- na podlagi intervjujev v tujem jeziku s kandidati izvede izbor študentov za mednarodno izmenjavo, potrdi »Študijski sporazum« študenta, ki se je prijavil 

na mednarodno izmenjavo in njegove morebitne spremembe, odloča o podaljšanju študijske izmenjave v tujini. 

- opravlja druge naloge, povezane s študijskimi dejavnostmi fakultete, če zanje ni pristojen drug organ fakultete. 

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA: 

Disciplinska komisija obravnava primere kršitev izpitnega reda in odloča o izreku sankcije.  

Disciplinsko komisijo sestavljajo dva člana in predsednik. Disciplinsko komisijo imenuje upravni odbor za mandatno obdobje dveh (2) let.  

 

VPISNA KOMISIJA: 

Vpisna komisija ugotavlja izpolnjevanje pogojev in odloča o vpisu kandidatov za vpis v posamezni študijski program. V primeru omejitve vpisa, odloča o izboru 

kandidatov na podlagi kriterijev, ki so določeni v posameznem študijskem programu. Vpisno komisijo imenuje upravni odbor in ga sestavljajo trije člani, in sicer 

prodekan za študentske in študijske zadeve in oba člana upravnega odbora. 

 

SAMOEVALVACIJSKA SKUPINA: 

Samoevalvacijsko skupino sestavljajo predstavniki vseh glavnih interesnih skupin, izmed visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, strokovnega osebja, 

administrativnega osebja in zunanjih deležnikov. Člane samoevalvacijske skupine fakultete imenuje senat fakultete na predlog dekana. Sestavlja jo najmanj šest 

članov, izmed katerih je s strani senata fakultete imenovan predsednik skupine. 

Samoevalvacijska skupina ima naslednje naloge: 

- priprava letnega poročila o kakovosti (samoevalvacijsko poročilo), 

- tekoče spremljanje kakovosti študija in dajanje predlogov za njegovo izboljšanje, 

- tekoče spremljanje kakovosti znanstveno-raziskovalnega dela in dajanje predlogov za njegovo izboljševanje ter  

- druge naloge na področju spremljanja in izboljševanja kakovosti. 

 

 

Celotno organiziranost fakultete prikazuje organigram na str. 15.  
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Organigram NU, FDŠ: 
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3. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

 

3.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 

 

Fakulteta pri svojem delovanju upošteva vse veljavne zakone in podzakonske akte na področju visokega šolstva, ki jih je sprejel Državni zbor RS oziroma pristojni 

državni organ. Na podlagi predmetnih splošnih aktov in Akta o ustanovitvi NU, FDŠ je upravni odbor fakultete sprejel Statut fakultete in več pravilnikov, ki 

podrobneje urejajo delovanje fakultete. 

 

3.2. DOLGOROČNI/STRATEŠKI CILJI 

 

V letu 2017 si je fakulteta prizadevala doseči sledeče dolgoročne/ strateške cilje: 

 

Dolgoročni/strateški 
cilj 

Ukrepi (naloge) za uresničitev 
dolgoročnega cilja 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost kazalnika  (leto 
in vrednost) 

Ciljna vrednost kazalnika v letu 2017 
 

Povečati vpis na rednem 

in izrednem študiju I. in II. 

stopnje za 20 %. 

 

Ustrezno oglaševanje 

razpisanih vpisnih mest, 

priprava letnega načrta 

promocije, izvedba 

sestankov s srednjimi šolami. 

 

Zagotavljanje visoke 

kakovosti ponudbe fakultete. 

Vpis. 

Fakulteta je v študijskem letu 

2016/2017 prvič vpisala po 

posameznih programih 1. in 2. 

stopnje naslednje število 

študentov: Upravno pravo 1. 

stopnja: 3 (izredni), 

Javna uprava 1. stopnja: 12 (redni) 

in 1 (izredni),  

Javna uprava 2. stopnja: 70 (redni) 

in 6 (izredni), 

Mednarodna in evropske študije 2. 

Za vpis v študijsko leto 2017/2018 

fakulteta načrtuje povečanje vpisa 

do 20 % na rednem in izrednem 

študiju na I. in II. stopnji. 
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stopnje: 23 (redni), 3 (izredni). 

Povečati vpis čim boljših 

študentov na doktorski 

študijski program. 

Ustrezno oglaševanje 

razpisanih vpisnih mest. 

 

Zagotavljanje visoke 

kakovosti ponudbe fakultete. 

 

Promoviranje doktorandov 

NU, FDŠ  v Sloveniji in svetu. 

Vpis. 

Na doktorskem študijskem 

programu Javna uprava III. stopnje 

je v letu 2016/2017 zasedenih 7 

vpisnih mest in na programu 

Mednarodne in diplomatske študije 

III. stopnje 9 mest. 

 

Do leta 2017 fakulteta namerava 

povečati vpis na obeh programih za  

20 %. 

 

 

 

 

Povečati vpis na novem 
dodiplomskem 
visokošolskem študijskem 
programu Upravno pravo. 
 

Poudarek na  oglaševanju 

razpisanih vpisnih mest za 

študijski program Upravno 

pravo ter izpostavitev 

možnosti vpisa tudi za dijake 

s poklicno maturo. 

Vpis. 

Na dodiplomskem visokošolskem 

študijskem programu Upravno 

pravo je v študijskem letu 

2016/2017 vpisanih 6 študentov. 

Fakulteta pričakuje, da bo v 

akademskem letu 2017/2018 vpisala 

10 % več študentov na 

dodiplomskem programu Upravno 

pravo. 

Prenoviti obstoječe 

obvezne in izbirne 

vsebine. 

 

Obnova obstoječih učnih 

načrtov. 

 

Uvedba ustreznih postopkov 

za prenovo obstoječih 

vsebin. 

Obvezni in izbirni predmeti. 

Obstoječe obvezne in izbirne 

vsebine se nanašajo na trenutno 

veljavno zakonodajo. 

Fakulteta bo v št. l. 2016/17 pozvala 

nosilce in izvajalce k pregledu in 

dopolnitvi obstoječih  učnih načrtov. 

Na podlagi tega bo fakulteta 

ažurirala obstoječe obvezne in 

izbirne vsebine, ki jih bo objavila tudi 

na spletni strani fakultete. Skladno z 

dodano literaturo, bo dokupila nove 

enote knjižničnega gradiva. 
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Okrepitev akademskega 

zbora in kontinuirana skrb 

za njegovo nadaljnje 

izobraževanje  

Oglaševanje, zagotavljanje 

privlačnosti fakultete s 

študijskim, obštudijskimi in 

raziskovalnimi dejavnostmi. 

Akademski zbor. 

Fakulteta trenutno sodeluje  s  

48  sodelavci, med katerimi je: 

9 rednih profesorjev,  

9 izrednih profesorjev, 15 

docentov,  

9 asistentov, 

1 višji predavatelj 

2 učitelja tujega jezika in  

2 strokovnjak iz prakse. 

Do leta 2018 fakulteta načrtuje 

pritegnitev novih sodelavcev, zlasti 

asistentov, docentov in raziskovalcev 

in strokovnjakov iz prakse za 

izvajanje študijskih programov za 

tuje študente ter visokošolskih 

sodelavcev iz tujine (krajša 

gostovanja).  

Okrepiti metodološko 

pismenost študentov. 

Izvajanje predmetov, 

preverjanje znanja. 
Metodologija. 

Fakulteta je uvedla izbirni predmet 

metodologija družboslovnega 

raziskovanja na dodiplomskem in 

obvezni predmet metodološki 

seminar na podiplomskem nivoju. 

Fakulteta si bo prizadevala, da bo z 

izvajanjem obveznih metodoloških 

predmetov na vseh treh stopnjah 

metodološko pismenost vsako leto 

bolj krepila. 

Okrepiti povezavo med   

teorijo in  prakso. 

 

Poizvedba med študenti pri 

katerih predmetih pogrešajo 

več informacij iz prakse. 

 

Pripraviti in poslati vabila 

potencialnim gostom iz 

prakse. 

Teorija in praksa. 
Fakulteta v pedagoški proces 

vključuje goste iz prakse. 

Do leta 2018 fakulteta namerava 

povabiti na predavanja vsaj še 6 

dodatnih gostov iz prakse. 

Uvajanje E-študija 
Oglaševanje, organizacijske 

in akademske priprave. 
E-študij. 

V študijskem letu 2015/16 je 

fakulteta vzpostavila portal 

eUniverza, preko katerega so 

študenti že lahko dostopali do 

V študijskem letu 2016/2017 

fakulteta načrtuje, da bo dopolnila 

manjkajoče video vsebine študijskih 

predmetov in nadgradila portal tako, 
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posnetkov predmetov, posnetkov 

konferenc, akademskih forumov, 

do zaključnih nalog diplomantom in 

drugega študijskega gradiva. 

 

da bo uporabniku bolj prijazen. 

Internacionalizacija 

fakultete in njenih 

programov. Okrepiti 

mednarodno sodelovanje 

pedagoških učiteljev (npr. 

izmenjava profesorjev  

in raziskovalcev, skupne 

poletne šole, konference, 

projekte), kar naj bi 

prispevalo k večji 

mednarodni 

prepoznavnosti fakultete. 

Oglaševanje študija v tujini, 

obiskovanje tujih 

promocijskih sejmov. V 

okviru JR za izboljšanje 

procesa internacionalizacije 

visokega šolstva fakulteta 

načrtuje pripravo novih 

vsebin v angleškem jeziku, 

posodobitev angleške 

spletne strani, priprava 

brošur, letakov v tujem 

jeziku, napotitev 

zaposlenega strokovnega 

osebja na tečaj tujih jezikov. 

 

Podpis pogodbe za izvedbo 

JR za krajša gostovanja tujih 

visokošolskih učiteljev in 

izvedba gostovanja 3 tujih 

visokošolskih učiteljev. 

Internacionalizacija. 

V letu 2016 je fakulteta nekoliko 

modificirala doktorski program 

Mednarodne in diplomatske študije 

3. stopnje za izvajanje v tujem 

jeziku tujim študentom.  

 

Fakulteta je bila v letu 2016 

uspešna na JR za izboljšanje 

procesa internacionalizacije 

slovenskega visokega šolstva. 

 

V letu 2016 se je fakulteta prijavila 

tudi na JR za krajša gostovanja tujih 

visokošolskih učiteljev, v okviru 

katerega bi v letih 2017 in 2018 

gostili skupaj 6 tujih visokošolskih 

učiteljev.  

V letu 2017 fakulteta načrtuje vpis 

tujih študentov, izvedba študija v 

tujem jeziku in izvedbo projekta JR 

za izboljšanje procesa 

internacionalizacije visokega šolstva. 

 

Fakulteta v letu 2017 pričakuje 

pridobitev sredstev za JR za krajša 

gostovanja tujih visokošolskih 

učiteljev, v okviru katerega bi v letu 

2017  

3 tuje visokošolske učitelje. 

 

 

Okrepiti mednarodno 

sodelovanje fakultete z 

drugimi fakultetami v 

okviru projekta Erasmus+ 

Izvedba potrebnih ukrepov 

za pridobitev novih  
Mednarodno sodelovanje. 

Fakulteta je pridobila novo 

Erasmus+ listino, s katero bo lahko 

izvajala mednarodne izmenjave v 

obdobju 2014 – 2020. Število novih 

Načrtujemo, da bo fakulteta v 

študijskem letu 2016/2017 izpeljala 

načrtovane izmenjave študentov ter 

profesorjev ter se prijavila na nov 
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 dotacij ter sklenitev novih 

bilateralnih sporazumov.  

 

Oglaševanje mednarodne 

izmenjave ter informiranje 

študentov o dodani 

vrednosti mobilnosti v času 

študija. 

 

Skrb za Erasmus+ študente in 

pedagoško osebje in s tem 

večja motivacija za 

sodelovanje pri programu.  

partnerstev v okviru programa se 

povečuje na podlagi promocije 

zaposlenih pri partnerskih 

institucijah ter v okviru izvajanja 

same promocije fakultete ne le v 

Sloveniji, temveč tudi v tujini.   

razpis za Erasmus+ dotacijo za 

individualno mobilnost, ko bo razpis 

na voljo.    

Okrepiti raziskovalno 

dejavnost 

Organizacija dogodkov, 

prijava na razpise, krepitev 

raziskovalne skupine in njene 

tehnično-organizacijske 

podprtosti. 

Raziskovalna dejavnost. 

Fakulteta se je v preteklih treh letih 

prijavila na več razpisov ARRS, JAK, 

Javnega sklada RS za razvoj kadrov 

in štipendije,  MIZŠ, Jean Monnet 

(glej www.fds.si). 

 

Fakulteta načrtuje do leta 2017 

organizirati kar nekaj konferenc, 

domačih in mednarodnih, poletnih 

šol, akademskih forumov, simpozijev 

in drugih znanstvenih ter strokovnih 

dogodkov.  Fakulteta se bo še naprej 

intenzivno prijavljala na domače in 

mednarodne  razpise, za katere bo 

izpolnjevala pogoje za prijavo. 

Krepiti razpoznavnost 

fakultete in njen položaj v 

lokalnem okolju in tudi 

širše v slovenski družbi  

Oglaševanje, družbeno 

udejstvovanje akademskega 

zbora, organizacija okroglih 

miz v Kranju, krepitev alumni 

kluba, poskus vzpostavitve 

sodelovanja z Mestno občino 

Kranj, pojavljanje v lokalnih 

Promocija. 
Trenutno nizka razpoznavnost 

fakultete celo v lokalnem okolju. 

Fakulteta bo do leta 2018 

nadaljevala s številnimi aktivnostmi 

za krepitev razpoznavnosti. 

http://www.fds.si/
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medijih s prispevki, odgovori 

na vprašanja ipd. 

Okrepiti delovanje lastne 

knjižnične dejavnosti s 

povečanjem knjižničnega 

fonda in razširiti njeno 

domače in mednarodno 

sodelovanje. 

 

Zagotovitev finančnih 

sredstev za nakup 

knjižničnega gradiva. 

 

Posredovanje prošenj 

založbam za donacijo knjig. 

Knjižnična dejavnost. 

Fakulteta ima od leta 2011 

prenovljeno knjižnico in zaposleno 

knjižničarko. Fakulteta vsako leto 

na novo nabavi literaturo, ki je na 

novo navedena v učnih načrtih 

predmetov, ki jih fakulteta izvaja.  

 

Do leta 2018 namerava fakulteta 

obogatiti svojo zbirko z nabavo 

dodatnih izvodov literature, po 

katerih študenti najbolj posegajo in 

razširiti svojo zbirko  za 

izobraževalne in raziskovalne 

namene. Skladno s posodabljanjem 

učnih načrtov, namerava fakulteta 

posodabljati tudi knjižnični fond.   

Dvigovati kakovost študija 

na vseh elementih 

izobraževalnega procesa. 

V ankete, ki se izvajajo sproti 

vnesti dodatne kategorije 

ocenjevanja in preučiti 

načine kako izboljšave  letno 

implementirati v 

izobraževalni proces 

Kakovost študija. 

V letu 2014 je bila izvedena 

evalvacija kakovosti študija pri 

diplomantih  fakultete na vseh treh 

stopnjah študija s poudarkom na 

uporabnosti pridobljenih znanj v 

praksi in oceni manjkajočih znanj za 

prakso. 

V letu 2017 bo do konca študijskega 

leta izvedena ponovna evalvacija 

diplomantov NU, FDŠ z namenom 

spremljati, preveriti in primerjati 

kakovostne kazalnike študija.  
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3.3. KRATKOROČNI CILJI 

  

V letu 2017 si je fakulteta prizadevala doseči sledeče kratkoročne cilje: 

3.3.1. Izobraževalna dejavnost  
 

 

Kratkoročni letni cilj za 
leto 2017 

Ukrepi (naloge), ki so 
potrebni za uresničitev 
kratkoročnega cilja 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost kazalnika 
(leto in vrednost) 

Ciljna vrednost kazalnika v 
letu 2017 

Realizacija ciljev za leto 2017 

100% izvedljivost 

predvidene študijske 

dejavnosti (predavanj in 

vaj) na dodiplomskem in 

podiplomskem študiju. 

Razpisana bodo vsa 

predavanja in vaje v 

skladu z akreditacijo. V 

kolikor bo katero izmed 

njih odpadlo, bodo zanje 

razpisani nadomestni 

termini. 

Izvedba študijskega 

procesa. 

V študijskem letu 2015/2016 

so bila vsa predavanja in vaje 

polno izvedene v skladu z 

veljavno akreditacijo. 

Tudi v študijskem letu  

2016/2017 načrtujemo 

izvedbo  vseh predavanj in 

vaj, v skladu z akreditiranimi 

načini izvajanja.  

V študijskem letu 2015/2016 

so bila vsa predavanja in vaje 

polno izvedene v skladu z 

veljavno akreditacijo. 

Cilj je bil v celoti realiziran. 

Povečanje prehodnosti 

študentov v višji letnik na 

dodiplomskem in 

magistrskih programih. 

Zagotavljanje visoke  

kakovosti izvedenega 

pedagoškega procesa. 

 

Spodbujanje študentov k 

sprotnemu delu. 

Prehodnost. 

Prehodnost iz š.l. 2015/2016 

v š.l. 2016/2017: 

 

Dodiplomski: 57,64% 

 

Magistrski: 60,49 % 

 

(Upoštevali smo prvič in 

ponovno vpisane v nižje 

Prizadevali si bomo, da 

bomo prehodnost v letu 

2017 na dodiplomskem 

programu povečali za 5 % in 

za 10 % na magistrskih 

programih. 

Prehodnost iz š.l. 2016/2017 

v š.l. 2017/2018: 

 

Dodiplomski: 66,66% 

 

Magistrski: 69,39 

 

(Upoštevali smo prvič in 

ponovno vpisane v nižje 

letnike 16/17 ter prvič 
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letnike 15/16 ter prvič 

vpisane v višje letnike 16/17). 

vpisane v višje letnike 

17/18). 

Povečanje  števila  

diplomantov in 

doktorandov. 

Spodbujanje študentov 

za čimprejšnje 

dokončanje študija in 

omogočanje 

nadaljevanja študija na 

višji stopnji. 

Diplomanti. 

V letu 2016 se načrtuje, da 

bo diplomiralo naslednje 

število diplomantov po 

študijskih programih:  

VS 0, 

UN 6,  

SM 42,  

ZM 44, 

DR 6.  

(Upoštevali smo diplomante, 

ki so zaključili študij v prvih 

10 mesecih in število 

predvidenih diplomantov do 

konca leta 2016). 

Prizadevali si bomo, da bo 

število diplomantov in 

doktorandov  v letu 2017 

naraslo vsaj za 10%. 

 

 

V letu 2017 je študij na NU, 

FDŠ uspešno zaključilo 

naslednje število 

diplomantov: 

VS: 0 

UN: 9 

SM: 43 

ZM: 0 

DR: 4 

 

Habilitacija novih 

kadrov. 

Spodbujanje 

diplomantov fakultete 

za sodelovanje v 

pedagoškem procesu 

Habilitacije. 

Habilitacijska komisija je v št. 

l. 2015/2016   

obravnavala:  

- 3 vloge za izvolitev v 

Habilitacijska komisija bo v  

študijskem letu 2016/2017 

obravnavala vloge 

pedagoških učiteljev, ki jim v 

tem študijskem letu izteče 

Habilitacijska komisija je v št. 

l. 2016/2017 obravnavala: 

- 9 vlog za izvolitev v 

naziv – docent (dve od 
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fakultete. 

 

Spodbujanje že 

habilitiranih sodelavcev 

in visokošolskih učiteljev 

za izpolnjevanje pogojev 

za pridobitev višjega 

naziva. 

naziv - izredni profesor  

- 3 vloge za izvolitev v 

naziv docent,  

- 5 vloge za izvolitev v 

naziv  – asistent (ena od 

obravnavnih je bila 

negativna) 

- 2 vlogi za izvolitev v 

naziv lektor 

- 1 vloga za izvolitev v 

naziv bibliotekar 

SKUPAJ: 14 VLOG 

 

Fakulteta je pozvala vse 

pedagoške sodelavce, ki se 

jim izteče veljavni naziv v 

študijskem letu 2016/2017, 

da pravočasno vložijo vlogo 

za izvolitev.  

veljavnost naziva ter izpeljala 

postopke za izvolitev v naziv 

novih sodelavcev, ki že 

tečejo  

 

 

obravnavanih je sta bili 

negativni) 

- 2 vlogi za izvolitev v 

naziv – asistent 

SKUPAJ: 11 VLOG 

 

Fakulteta je pozvala vse 

pedagoške sodelavce, ki se 

jim izteče veljavni naziv v 

študijskem letu 2017/2018, 

da pravočasno vložijo vlogo 

za izvolitev. 

Izvedba predavanj 

gostujočih profesorjev iz 

sosednjih držav. 

Vabila profesorjem k 

sodelovanju in ustrezna 

administrativna podpora 

za izvedbo gostujočih 

predavanj. 

 

 

Gostujoči profesorji. 

Fakulteta je v letu 2016 

sodelovala s številnimi 

gostujočimi predavatelji iz 

tujine (glej www.fds.si). 

 

Fakulteta bo tudi v letu 2017 

povabila k sodelovanju 

gostujoče profesorji  iz 

tujine, ki bodo sodelovali na 

mednarodnih znanstvenih 

konferencah, akademskih 

forumih in pri pedagoškem 

procesu fakultete.  

 

V letu 2017 je v okviru 

različnih aktivnosti fakultete 

sodelovalo 8 gostujočih 

strokovnjakov iz tujine. 

http://www.fds.si/
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Organizacija poletne 

šole. 

Organizacija poletne 

šole s temami, ki so 

aktualne in so povezane 

s študijskimi programi, ki 

jih izvaja fakulteta. 

Poletna šola. 

Fakulteta je v letu 2016 

uspešno izvedla poletno šolo 

v trajanju 5 dni. Več o tem na 

www.fds.si. 

Fakulteta načrtuje izvedbo 

ene poletne šole konec 

študijskega leta 2016/2017. 

 

Fakulteta je v študijskem 

letu 2016/2017 izvedla 

spomladansko šolo z 

naslovom: Upravno in 

ustavno sodno varstvo ter 

izzivi EU v spremenjenem 

globalnem okolju. 

Izvedba študentske 

ankete. 

Izvedba ankete prek  

VIS-a. 
Študentske ankete. 

V letu 2015/2016 je fakulteta 

izvedla po vsakem 

predavanju anketo o 

izvajanju pedagoškega dela, 

na koncu študijskega leta pa 

anketo o zadovoljstvu 

študentov s fakulteto. 

V letu 2016/2017 bo 

fakulteta izvedla anketo ob 

koncu vsakega predavanja in 

enkrat letno o delu 

fakultete. Ankete bodo 

služile k pripravi 

samoevalvacijskega poročila. 

 

Fakulteta bo v letošnjem 

študijskem letu izvedla tudi 

anketo o izbiri in načinu 

študija na NU,  FDŠ. Rezultati 

bodo služili predvsem za 

izbiro promocijskih 

aktivnosti fakultete. 

V letu 2016/2017 je 

fakulteta izvedla po vsakem 

predavanju anketo o 

izvajanju pedagoškega dela, 

na koncu študijskega leta pa 

anketo o zadovoljstvu 

študentov s fakulteto. 

 

Poleg navedenega je 

fakulteta v študijskem letu 

2016/2017 izvedla tudi 

anketo o izbiri in načinu 

študija na NU, FDŠ. 

Izdelava letnega poročila 

samoevalvacije. 

Izdelava letnega poročila 

samoevalvacije in 

izvedba projekta sistema 

kakovosti na fakulteti. 

Samoevalvacija. 

Fakulteta je v letu 2016 

pripravila samoevalvacijsko 

poročilo. 

Fakulteta bo v letu 2017 

pripravila samoevalvacijsko 

poročilo skladno z internim 

načrtom za pripravo 

poročila. 

Fakulteta je v letu 2017 

pripravila samoevalvacijsko 

poročilo. 

Spodbujati in podpirati 

študente pri izvedbi 

Sodelovanje s 

predstavniki pri 
Študentski svet. V letu 2016 je fakulteta 

sodelovala na sejah  

V kolikor bodo študenti 

prosili za pomoč, jim bo 

Fakulteta je v letu 2017 

sodelovala s ŠS pri 
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interesnih dejavnosti. aktivnostih 

študentskega sveta. 

Študentskega sveta NU, FDŠ 

in pozvala študente, da 

pripravijo program interesnih 

obštudijskih dejavnosti za 

naslednje študijsko leto. 

Sodelovala je tudi pri 

organizaciji in izvedbi 

programa interesnih 

dejavnosti za l. 2016. 

fakulteta tudi v letu 2017 

pomagala pri organizaciji oz. 

izvedbi programa interesnih 

obštudijskih dejavnosti. 

organizaciji in izvedbi 

programa interesnih 

dejavnosti za l. 2017 ter 

pozvala študente, naj 

pripravijo program 

interesnih obštudijskih 

dejavnosti za leto 2018. 

Založniška dejavnost: 

izdaja učbenikov ter 

znanstvenih in 

strokovnih monografij. 

Priprava besedila s 

strani avtorja,  

organizacija in izvedba 

izdaje, trženje in 

distribucija. 

Založniška 

dejavnost. 

Fakulteta je v letu 2016 izdala 

brošuro Informacije o 

študijskih programih za leto 

2016/2017.  

Fakulteta bo v letu 2017 

predvidoma izdala vsaj 1 

učbenik, brošuro Informacije 

o študijskih programih 

2017/2018 ter morebitno 

drugo spremljajoče učno 

gradivo. 

Fakulteta je v letu 2017 

izdala: 

- Monografija: Slovenija 

pred Evropskim 

sodiščem za človekove 

pravice : (1994-2016) 

- Zbornik prispevkov - 

Doktorska 

znanstvenoraziskovalna 

mednarodna 

konferenca, Ljubljana 

2017 

Internacionalizacija 

fakultete in njenih 

programov. Okrepiti 

mednarodno 

sodelovanje pedagoških 

učiteljev (npr. izmenjava 

profesorjev  

in raziskovalcev, skupne 

poletne šole, 

konference, projekte), 

Oglaševanje študija v 

tujini, obiskovanje tujih 

promocijskih sejmov. V 

okviru JR za izboljšanje 

procesa 

internacionalizacije 

visokega šolstva 

fakulteta načrtuje 

pripravo novih vsebin v 

angleškem jeziku, 

Mednarodna 

mobilnost. 

V letu 2016 je fakulteta 

nekoliko modificirala 

doktorski program 

Mednarodne in diplomatske 

študije 3. stopnje za izvajanje 

v tujem jeziku tujim 

študentom.  

 

Fakulteta je bila v letu 2016 

V letu 2017 fakulteta 

načrtuje vpis tujih 

študentov, izvedba študija v 

tujem jeziku in izvedbo 

projekta JR za izboljšanje 

procesa internacionalizacije 

visokega šolstva. 

 

Fakulteta v letu 2017 

Fakulteta je v letu 2017 

uspešno izvedla projekt JR za 

izboljšanje procesa 

internacionalizacije visokega 

šolstva, v okviru katerega je: 

- 5 strokovnih sodelavk 

napotila na tečaj 

poslovne angleščine, 
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kar naj bi prispevalo k 

večji mednarodni 

prepoznavnosti 

fakultete. 

posodobitev angleške 

spletne strani, priprava 

brošur, letakov v tujem 

jeziku, napotitev 

zaposlenega 

strokovnega osebja na 

tečaj tujih jezikov. 

 

Podpis pogodbe za 

izvedbo JR za krajša 

gostovanja tujih 

visokošolskih učiteljev in 

izvedba gostovanja 3 

tujih visokošolskih 

učiteljev. 

uspešna na JR za izboljšanje 

procesa internacionalizacije 

slovenskega visokega šolstva. 

 

V letu 2016 se je fakulteta 

prijavila tudi na JR za krajša 

gostovanja tujih visokošolskih 

učiteljev, v okviru katerega bi 

v letih 2017 in 2018 gostili 

skupaj 6 tujih visokošolskih 

učiteljev.  

pričakuje pridobitev sredstev 

za JR za krajša gostovanja 

tujih visokošolskih učiteljev, 

v okviru katerega bi v letu 

2017  

3 tuje visokošolske učitelje. 

 

 

- Obiskale visokošolske 

sejme v tujini (Zagreb in 

Reka) 

- Pripravila Info-točko za 

tuje študente na spletni 

strani www.fds.si 

- Pripravila e-letake v 

angleškem jeziku o 

študijskih programih 

fakultete. 

Okrepiti mednarodno 

mobilnost preko 

Erasmus+. 

 

Navezovanje stikov s 

tujimi fakultetami in 

univerzami ter sklepanje 

sporazumov. 

 

Prijava na razpise. 

Mednarodna 

mobilnost. 

V letu 2016 je pridobila novo 

Erasums+ listino za obdobje 

2016-2018, trenutno pa ima 

sklenjenih 32 bilateralnih 

sporazumov s tujimi 

visokošolskimi zavodi. Izvedla 

je 3 mobilnosti profesorjev.  

 

V letu 2017 predvideva 

nadgradnjo navezovanja 

stikov s tujino z namenom 

okrepitve sodelovanja in 

prijavo na razpise za 

pridobitev sredstev za 

izvedbo mobilnosti. 

Pozornost bo posvečena tudi 

motiviranju študentov za 

prijavo na razpise za 

mobilnost. 

V letu 2017 je fakulteta 

izvedla prvo mobilnost 

študentke ter podpisala 2 

nova Learning Agreementa 

za mobilnosti študentov v 

letu 2018. 

Posodobitev in 

obogatitev knjižničnega 

gradiva, ki je namenjeno 

Poziv pedagoškim 

sodelavcem k 

posodobitvi literature v 

Posodobitev učnih 

načrtov in literature. 

Fakulteta je v letu 2016 

pozvala pedagoške 

sodelavce, da posodobijo 

V letu 2017 namerava 

posodobiti knjižnični fond 

skladno s prenovljenimi 

Fakulteta je v letu 2017 

povečala knjižnični fond, 

bistven napredek na 

knjižničnem področju pa je 

http://www.fds.si/
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izobraževalnemu in 

raziskovalnemu 

namenu. 

učnih načrtih.  

 

 

Pošiljanje prošenj za 

donacijo gradiva. 

 

 

 

literaturo v učnih načrtih in 

nabavila novo literaturo. 

Knjižnica izvaja tudi 

medknjižnično izposojo.   

Prejela je tudi donacije 

gradiva. 

učnimi načrti in glede na 

povpraševanje članov 

knjižnice. Za obogatitev 

knjižnične zbirke bo 

fakulteta posredovala 

prošnje založbam za 

donacijo gradiva. 

vzpostavitev nove 

univerzitetne knjižnice Nove 

univerze, katere del je tudi 

knjižnica NU, FDŠ. 

Priprava programa in 

izvedba seminarjev in 

delavnic v okviru 

vseživljenjskega učenja. 

Organizacija seminarjev 

in delavnic.  
Karierni center. 

Vseživljenjsko učenje je nov 

razvojni koncept, ki 

nadgrajuje formalno 

izobraževanje za potrebe 

napredka na osebnem ali 

poklicnem področju bodisi v 

obliki posamičnih formalnih 

oblik bodisi v obliki 

neformalnih seminarjev, 

delavnic, okroglih miz in 

podobno.  

Vseživljenjsko učenje 

omogoča fleksibilen študij, ki 

z uradnim potrdilom prinaša 

kreditne točke. Namenjen je 

tudi zaključenim skupinam, 

izvedba seminarjev, okroglih 

miz in delavnic pa je 

usmerjena v specifična 

področja in aktualne 

V letu 2017 namerava 

fakulteta izvesti  seminarje in 

delavnice, v skladu z 

zanimanjem in 

povpraševanjem študentov. 

- Delavnica: Boj za 

pozornost poslušalca 

(januar 2017): delavnico 

o retoriki je vodil dr. 

Zdravko Zupančič iz Šole 

retorike, 

- Delavnica: Od ideje do 

diplome (junij 2017): na 

delavnici so bile 

predstavljene tehnike in 

pravila pisanja zaključnih 

del, svoje izkušnje in 

nasvete pa sta podala 

doc. dr. Miha Šepec, 

asistent na Evropski 

pravni fakulteti, ter Ana 

Češarek, bibliotekarka v 

knjižnici NU, FDŠ. 

Delavnica je pokrivala 

sledeče sklope: 1.) izbira 

mentorja in teme 
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tematike, ki so skupini še 

posebej zanimive. 

zaključne naloge (od 

ideje do dispozicije); 2.) 

metode znanstvenega 

raziskovanja; 3.) pregled 

novih tehničnih pravil 

pisanja zaključnih del; 4.) 

izvirnost raziskovanja in 

njegov prispevek k 

znanosti; 5.) praktični 

primeri in nasveti za 

pisanje zaključnih del. 

- Akademski forum 

»Populizem in militantna 

demokracija - dve slabi 

izbiri«? 

- Akademski forum 

»Odprava kršitev 

človekovih pravic kot 

priznano pravno 

zavarovano upravičenje«, 

- »Akademski forum: Vizije 

Evropske unije in 

Slovenija« 

Spomladanska šola z 

naslovom » Upravno in 

ustavno sodno varstvo ter 

izzivi EU v spremenjenem 

globalnem okolju. 

Karierni center 

Povezovanje članov 

Alumni kluba s študenti 

NU, FDŠ. 

Raziskovalna 

dejavnost. 

V letu 2011 je fakulteta 

vzpostavila Karierni center, ki 

je upravna vez med alumni in 

fakulteto ter referenčna 

V letu 2017 namerava 

fakulteta v okviru Kariernega 

centra nuditi pomoč pri 

odločanju za študij na 

Na fakulteti je študentom 

ves čas na voljo vodja 

kariernega centra NU, FDŠ, 

ki študentom svetuje glede 
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točka bodočih in obstoječih 

študentov.  

V letu 2016 je v sodelovanju z 

Alumni klubom fakultete 

izvedel karierni dan, na 

katerem  je bilo podanih  

veliko koristih informacij  in 

možnosti zaposlovanja v 

NATU, inovativno socialno 

omrežje Awesomi, delovanje 

Centra za socialno delo ter 

pridobili veliko uporabnih 

informacij s strani AJPES. 

fakulteti, svetovati pri 

načrtovanju kariere ter s 

pomočjo Alumni kluba 

spremljati kariere 

diplomantov fakultete. 

Organizirala bo tudi karierni 

dan za študente.   

nadaljnje poklicne poti. 

Študentje se lahko 

dogovorijo za sestanek z 

vodjo kariernega centra oz. 

osnovne informacije 

pridobijo kar preko telefona 

ali e-pošte. Fakulteta preko 

kariernega centra študente 

ves čas obvešča o praksah, 

izobraževanjih in 

zaposlitvenih možnostih, ki 

jih ponujajo državni organi, 

mednarodne institucije in 

drugi domači in tuji 

delodajalci. 

Fakulteta kariernega dneva v 

letu 2017 ni organizirala. 

 

Objava novega 

študijskega gradiva. 
Izvedba projekta skladno 

z načrtom. 
Študijsko gradivo. 

Visokošolski učitelji so v 

preteklem študijskem letu 

pripravili pri posameznem 

predmetu študijsko gradivo, 

ki je študentom brezplačno 

dostopno preko sistema VIS. 

Objava študijskega gradiva v 

sistemu VIS. 

Fakulteta ves čas posodablja 

študijsko gradivo, ki je 

študentom dostopno na 

sistemu VIS. 

 

3.3.2. Raziskovalna in razvojna dejavnost 
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Kratkoročni letni cilj za 

leto 2016 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

oz. ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost kazalnika 

(leto in vrednost) 

Ciljna vrednost kazalnika v 

letu 2017 
Realizacija cilja v letu 2017 

Organizacija 

mednarodne konference 

iz pravne argumentacije.  

Organizacija 

konference. 

 

Prijava na razpis za 

pridobitev sredstev. 

Mednarodna 

konferenca. 

Fakulteta bo v letu 2016 že 

sedmič izvedla mednarodno 

konferenco iz pravne 

argumentacije in filozofije 

prava.  

Fakulteta bo tudi v letu 2017 

izvedla mednarodno 

konferenco iz pravne 

argumentacije. 

Fakulteta je med 10. in 11. 

novembrom 2017 izvedla 

mednarodno konferenco iz 

pravne argumentacije z 

naslovom: The impact of the 

European Institutions on the 

Rule of Law and Human 

Rights Protection in Central 

and Eastern Europe. 

V okviru dvodnevne 

konference je svoje 

znanstvene prispevke 

predstavilo več domačih in 

tujih strokovnjakov, in sicer v 

okviru naslednjih panelov: 

Panel 1: The impact of the 

EU on the rule of law and 

human rights protection in 

central Europe: Tamara 

Ćapeta, Miroslaw 

Wyrzykowski, in Pal 

Sonnevend; Panel 2: The 

impract of the European 

court of human rights on the 

rule of law and human rights 

protection in central Europe:  

Vesna Crnić Grotić, Jan 

Zobec in Damir Banović; 
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Panel 3: The impact of legal 

theory on the rule of law in 

central Europe: Mario Krešić, 

Hanna Maria Kreuzbauer in 

Federico Puppo; Panel 4: The 

impact of the European 

institutions on the rule of law 

and human rights protection 

in Slovenia: Veronika Fikfak, 

Jorg Sladič, Samo Bardutzky 

in Jurij Toplak. 

 

Organizacija doktorske 

konference. 

Organizacija 

konference. 

Mednarodna 

doktorska 

konferenca. 

Fakulteta je v letu 2016 so-

organizirala doktorsko 

znanstvenoraziskovalno 

mednarodno konferenco, 

katere povzetki so bili 

objavljeni v elektronski 

zbirki. 

Fakulteta bo tudi v letu 2017 

izvedla doktorsko 

konferenco. 

Fakulteta je v letu 2017 

izvedla doktorsko 

konferenco, v okviru katere 

so bili profesorji in doktorski 

študentje pozvani, da 

pripravijo prispevke v okviru 

treh sekcij: 1. profesorska 

pravna sekcija, 2. pravna in 

upravna sekcija in 3. 

nepremičnine in pravo. 

Prispevki, predstavljeni na 

doktorski konferenci, so 

objavljeni v konferenčnem 

zborniku, nekateri izbrani 

prispevki pa so objavljeni 

tudi kot članki v reviji 

DIGNITAS. Na doktorski 

konferenci so s svojimi 

prispevki sodelovali: dr. 
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Edurado Ruiz Vieytez, dr. 

Olivera Injac, dr. Liliana 

Brožič, Vida Žurga, Boštjan 

Hožič, Gašper Kosec, Agron 

Hasanaj, Bekim Sejdiu, 

Ganimet Shala, Miroslav 

Plesničar, Jože Ruparčič, 

Marko Šidjanin, Dorian Sabo, 

Margerita Jurkovič. 

 

Izvedba programa dela 

Raziskovalne skupine za 

študijsko leto 2016/17. 

Organizacija dogodkov, 

objavljanje člankov, 

monografij in prijave na 

domače in 

mednarodne razpise. 

Program RS FDŠ. 

Raziskovalna skupina je v 

letu 2016 sprejela program 

dela za leto 2016/2017.  

Izvedba programa dela za 

leto 2016/2017: 

1. organizacija srečanj 

Akademskega foruma 

2. Izvedba mednarodne 
konference z naslovom 
 »How to Resolve the Crisis 

of Constitutional Democracy 

in Central Europe?« 

3. Izvedba mednarodne 

konference LegArg 

4. izvedba okroglih miz 

5. Prijava na nove 

raziskovalne projekte 

(domače in tuje). 

Fakulteta je v študijskem 

letu izvedla program dela 

Raziskovalne skupine v 

celoti, in sicer: 

1. Organizirala je srečanja 

Akademskega foruma 

2. V sodelovanju z NU, 

Evro-PF je organizirala 

mednarodno konferenco 

z naslovom »How to 

Resolve the Crisis of 

Constitutional 

Democracy in Central 

Europe?« 

3. Izvedla je mednarodno 

konferenco LegArg 

4. Izvedla je več okroglih 

miz 
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5. Prijavila se je na 

raziskovalne projekte 

Izvedba predavanj v 

okviru akademskih 

forumov. 

Na vsakem srečanju bo 

sodeloval vsaj en 

govornik in moderator. 

Srečanja bodo trajala 2 

uri. V skladu z odprto 

naravo foruma bodo na 

njem sodelovali 

akademski člani NU, 

FDŠ, gostje z drugih 

slovenskih fakultet, 

kakor tudi strokovnjaki 

iz tujine. Udeležba na 

Akademskem forumu 

je odprta za vse, še 

posebej pa je 

priporočljiva za 

študente NU, FDŠ, 

kakor tudi drugih 

fakultet.  

Akademski form. 

Akademski forumi v letu 

2015/2016: 

- Akademski forum 

"Upravljanje v EU in vloga 

odbora stalnih 

predstavnikov" 

- Akademski forum Pravice 

do vode romske skupnosti 

v Sloveniji 

- Akademski forum 

Prostovoljstvo v javni 

upravi 

- Akademski forum 

»Reforma demokratične in 

pravne države v Sloveniji« 

- Akademski forum 

"Primerjalni pogled na 

ustavne zdrse v preteklost: 

Primer Poljske" 

Akademski forumi se bodo v 

akademskem letu 

2016/2017 odvijali skozi več 

srečanj, v katerem bodo 

člani akademskega zbora, 

raziskovalne skupine in 

gostujoči predavatelji 

predstavili svoje aktualne 

raziskave s področij, na 

katerih delujejo. 

 

 

Akademski forumi v 

študijskem letu 2016/2017: 

- Akademski forum 

»Populizem in militantna 

demokracija - dve slabi 

izbiri«? 

- Akademski forum 

»Odprava kršitev 

človekovih pravic kot 

priznano pravno 

zavarovano upravičenje«, 

- »Akademski forum: Vizije 

Evropske unije in 

Slovenija« 

Izvedba Raziskovalnega 

projekta 2016-2018: 

Reforma demokratične in 

pravne države v Sloveniji  

Izvedba projekta 

skladno z načrtom. 
Raziskovalni projekt. V l. 2014 smo se prijavili na 

omenjeni razpis. 

V letih 2016 -2018 

načrtujemo izvedbo projekta 

skladno z načrtom. 

Fakulteta projekt Reforma 

demokratične in pravne 

države v Sloveniji izvaja 

skladno z načrtom. Globalni 

cilj predlaganega 

raziskovalnega projekta je 

raziskati stanje 

demokratične in pravne 

države v Sloveniji in 

http://www.fds.si/index.php/dogodki/akademski-forum/1196-akademski-forum-upravljanje-v-eu-in-vloga-odbora-stalnih-predstavnikov
http://www.fds.si/index.php/dogodki/akademski-forum/1196-akademski-forum-upravljanje-v-eu-in-vloga-odbora-stalnih-predstavnikov
http://www.fds.si/index.php/dogodki/akademski-forum/1196-akademski-forum-upravljanje-v-eu-in-vloga-odbora-stalnih-predstavnikov
http://www.fds.si/index.php/dogodki/akademski-forum/1196-akademski-forum-upravljanje-v-eu-in-vloga-odbora-stalnih-predstavnikov
http://www.fds.si/index.php/dogodki/akademski-forum/1225-akademski-forum-pravice-do-vode-romske-skupnosti-v-sloveniji
http://www.fds.si/index.php/dogodki/akademski-forum/1225-akademski-forum-pravice-do-vode-romske-skupnosti-v-sloveniji
http://www.fds.si/index.php/dogodki/akademski-forum/1225-akademski-forum-pravice-do-vode-romske-skupnosti-v-sloveniji
http://www.fds.si/index.php/dogodki/akademski-forum/1233-akademski-forum-prostovoljstvo-v-javni-upravi
http://www.fds.si/index.php/dogodki/akademski-forum/1233-akademski-forum-prostovoljstvo-v-javni-upravi
http://www.fds.si/index.php/dogodki/akademski-forum/1233-akademski-forum-prostovoljstvo-v-javni-upravi
http://www.fds.si/index.php/dogodki/akademski-forum/1237-akademski-forum-reforma-demokraticne-in-pravne-drzave-v-sloveniji
http://www.fds.si/index.php/dogodki/akademski-forum/1237-akademski-forum-reforma-demokraticne-in-pravne-drzave-v-sloveniji
http://www.fds.si/index.php/dogodki/akademski-forum/1237-akademski-forum-reforma-demokraticne-in-pravne-drzave-v-sloveniji
http://www.fds.si/index.php/dogodki/akademski-forum/1367-akademski-forum-primerjalni-pogled-na-ustavne-zdrse-v-preteklost-primer-poljske
http://www.fds.si/index.php/dogodki/akademski-forum/1367-akademski-forum-primerjalni-pogled-na-ustavne-zdrse-v-preteklost-primer-poljske
http://www.fds.si/index.php/dogodki/akademski-forum/1367-akademski-forum-primerjalni-pogled-na-ustavne-zdrse-v-preteklost-primer-poljske
http://www.fds.si/index.php/dogodki/akademski-forum/1367-akademski-forum-primerjalni-pogled-na-ustavne-zdrse-v-preteklost-primer-poljske
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poskušati oblikovati 

predloge za njene reforme. 

V okviru predlagane 

raziskave raziskovalci 

raziskujejo, kakšen je vpliv 

delovanja Sveta Evrope (SE) 

prek Evropskega sodišča za 

človekove pravice in 

Evropske unije (EU) prek 

Sodišča Evropske Unije na 

pogoje delovanje 

demokratične in pravne 

države v Sloveniji. 

 

3.3.3. Univerzitetni šport 
 
Fakulteta v letu 2017 ni imela programa za univerzitetni šport. 
 
 
3.3.4. Interesna dejavnost študentov 
 

Študentski svet fakultete je na podlagi Poslovnika študentskega sveta sprejel, usklajeval in izvajal program interesnih dejavnosti študentov, kot sledi: 

Plan 2017 Realizacija 2017 

JANUAR 2017 

Korespondenčna seja ŠS NU, FDŠ Korespondenčna seja je bila izvedena 

Udeležba na akademskem forumu ŠS je sodeloval na Akademski forumu: Odprava kršitev človekovih pravic kot 
priznano pravno zavarovano upravičenje 

FEBRUAR 2017 

Nefiks, vpisovanje pridobljenih znanj in kompetenc Izvedeno 

Sodelovanje na informativnih dnevih FDŠ – predstavitev ŠS NU, FDŠ Študentje so sodelovali na informativnih dnevih NU, FDŠ 

Smučarski športni dan Smučarski dan, zaradi slabih snežnih razmer, ni bil izveden 
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MAREC 2017 

Druženje študentov spomladanski piknik ogled kompleksa Brdo Ni bilo izvedeno 

Akademski forum v organizaciji ŠS NU, FDŠ Sodelovanje pri organizaciji Akademskega foruma: "Populizem in militantna 
demokracija - dve slabi izbiri?" 

Krvodajalska akcija Predstavniki študentskega sveta so se udeležili krvodajalske akcije 

APRIL 2017 

Ogled evropskih inštitucij (Bruselj) Aktivnost ni bila izvedena – prestavljeno na leto 2018 

Esejsko tekmovanje Aktivnost ni bila izvedena 

MAJ 2017 

Ogled inštitucij v Sloveniji (UPRS, DS, DZ, US, …) V sodelovanju z NU, Evro –PF je bil izveden obisk pri Varuhu človekovih pravic RS 

Usposabljanje na temo javnega nastopanja Aktivnost ni bila izvedena 

JUNIJ 2017 

Seminar pred diplomiranjem Izveden seminar »Od ideje do diplome« 

JULIJ 2017 – počitnice 

AVGUST 2017 - počitnice 

SEPTEMBER 2017 

Izmenjava zapiskov   Izveden dogodek : Izmenjava izkušenj in zapiskov 

Natečaj naj profesor naj študent Natečaj ni bil izveden – v okviru fakultete pa je bil izveden natečaj za najboljšo 

fotografijo v študijskem letu 2016-2017 

OKTOBER 2017 

Seja ŠS NU, FDŠ Izvedeno 

Ogled inštitucij v Sloveniji, (MJU, MNZ) Ni bilo izvedeno – prestavljeno na oktober 2018 

Bruc party NU, FDŠ Izvedeno 

NOVEMBER 2018 

Jesenski piknik Ni bilo izvedeno 

Krvodajalska akcija  izvedeno 

DECEMBER 2018 

Tradicionalna večerja študentov in profesorjev  izvedeno 

Seja ŠS NU, FDŠ 

 

izvedeno 

 

 

3.3.5. Druga dejavnost visokošolskega zavoda 
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Dolgoročni/strateški 

cilj 

Kratkoročni letni cilj za 

leto 2016 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

oz. ohranitev 

Ime kazalnika 

Izhodiščna 

vrednost kazalnika 

(leto in vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2017 

Realizacija cilja za leto 2017 

Okrepiti založniško 

dejavnost. 

Izdaja novega 

študijskega gradiva. 

Priprava in izdaja novega 

študijskega gradiva. 

Založniška 

dejavnost. 

 Izdaja novega 

študijskega 

gradiva. 

Fakultetna založba je v letu 2017 

izdala 2 knjigi, ki bosta v pomoč 

študentom pri študiju: 

- Monografija: Slovenija pred 

Evropskim sodiščem za 

človekove pravice : (1994-2016) 

- Zbornik prispevkov - Doktorska 

znanstvenoraziskovalna 

mednarodna konferenca, 

Ljubljana 2017 
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3.4. OCENA USPEHA 

 

3.4.1. Izobraževalna dejavnost 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2017 Ciljna vrednost kazalnika v letu 2017 Ocena realizacije kratkoročnih ciljev za leto 2017 

100% izvedljivost predvidene študijske dejavnosti 

(predavanj in vaj) na dodiplomskem in podiplomskem 

študiju. 

Tudi v študijskem letu  2016/2017 načrtujemo 

izvedbo  vseh predavanj in vaj, v skladu z 

akreditiranimi načini izvajanja.  

V študijskem letu 2015/2016 so bila vsa predavanja in 

vaje polno izvedene v skladu z veljavno akreditacijo. 

Cilj je bil v celoti realiziran. 

Povečanje prehodnosti študentov v višji letnik na 

dodiplomskem in magistrskih programih. 

Prizadevali si bomo, da bomo prehodnost v letu 2017 

na dodiplomskem programu povečali za 5 % in za 10 

% na magistrskih programih. 

Prehodnost iz š.l. 2015/2016 v š.l. 2016/2017: 

Dodiplomski: 57,64% 

Magistrski: 60,49 % 

 

Prehodnost iz š.l. 2016/2017 v š.l. 2017/2018: 

Dodiplomski: 66,66% 

Magistrski: 69,39 

(Upoštevali smo prvič in ponovno vpisane v nižje 

letnike 16/17 ter prvič vpisane v višje letnike 17/18). 

 

Prehodnost se je v letu 2017 zvišala za 9% na 

dodiplomskih in magistrskih programih. Na 

dodiplomski ravni smo želeni cilj skoraj podvojili, na 

magistrskih programih pa nam je za 100% realizacijo 

cilja zmanjkal 1% povečanja prehodnosti. 

Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju cilja uspešni in 
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da realizacije kratkoročnega cilja ni potrebno uvrščati 

v terminski plan. 

 

Povečanje  števila  diplomantov in doktorandov. 

Prizadevali si bomo, da bo število diplomantov in 

doktorandov  v letu 2017 naraslo vsaj za 10%. 

 

 

V letu 2016 se načrtuje, da bo diplomiralo naslednje 

število diplomantov po študijskih programih:  

VS 0, 

UN 6,  

SM 42,  

ZM 44, 

DR 6.  

(Upoštevali smo diplomante, ki so zaključili študij v 

prvih 10 mesecih in število predvidenih diplomantov 

do konca leta 2016). 

 

V letu 2017 je študij na NU, FDŠ uspešno zaključilo 

naslednje število diplomantov: 

VS: 0 

UN: 9 

SM: 43 

ZM: 0 

DR: 4 
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Povečalo se je število diplomantov, ki so zaključili 

dodiplomski univerzitetni program in število 

diplomantov, ki so uspešno zaključili izobraževanje na 

strokovnem magistrskem programu. Na 

visokošolskem univerzitetnem programu diplomantov 

v letu 2017 še ni bilo, saj se je prva generacija 

študentov na omenjeni študijski program vpisala s 

študijskim letom 2015/2016. Prav tako od študijskega 

leta 2016/2017 ni mogoče študija veljavno zaključiti v 

okviru starih programov – magistrskih znanstvenih 

programov. V nasprotju z zastavljenimi cilji se je 

zmanjšalo število doktorandov v letu 2017. V tej točki 

fakulteta ni dosegla zastavljenega cilja. Številu 

doktorandov bo fakulteta v prihodnje posvetila 

dodatno pozornost. V kolikor število doktorandov ne 

bo naraščalo oz. bo celo upadalo v prihodnjih letih bo 

fakulteta pripravila analizo obstoječih postopkov 

zaključevanja študija po doktorskih programih in 

pripravila plan sprememb na tem področju. 

 

Habilitacija novih kadrov. 

Habilitacijska komisija bo v  študijskem letu 2016/2017 

obravnavala vloge pedagoških učiteljev, ki jim v tem 

študijskem letu izteče veljavnost naziva ter izpeljala 

postopke za izvolitev v naziv novih sodelavcev, ki že 

tečejo. 

 

 

Habilitacijska komisija je v št. l. 2016/2017 

obravnavala: 

- 9 vlog za izvolitev v naziv – docent (dve od 

obravnavanih je sta bili negativni) 

- 2 vlogi za izvolitev v naziv – asistent 

SKUPAJ: 11 VLOG 

 

Fakulteta je pozvala vse pedagoške sodelavce, ki se 

jim izteče veljavni naziv v študijskem letu 

2017/2018, da pravočasno vložijo vlogo za izvolitev. 
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Cilje je bil v celoti dosežen. 

Izvedba predavanj gostujočih profesorjev iz sosednjih 

držav. 

Fakulteta bo tudi v letu 2017 povabila k sodelovanju 

gostujoče profesorji  iz tujine, ki bodo sodelovali na 

mednarodnih znanstvenih konferencah, akademskih 

forumih in pri pedagoškem procesu fakultete.  

 

V letu 2017 je v okviru različnih aktivnosti fakultete 

sodelovalo 8 gostujočih strokovnjakov iz tujine, in 

sicer: 

1. Profesor Ivan Koprić (Hrvaška) 

2. Profesorica Olivera Injac (Črna Gora) 

3. Profesorica Maria Varaki (Finska) 

4. Profesor Barney Jordaan (Belgija 

5. Profesorica Chiara Macchi (Italija) 

6. Profesor Visar Hoxha (Kosovo) 

7. Profesorica Durata Hoxha (Kosovo) 

8. Profesor Nuno Garoupa (Španija) 

 

 

Cilj je bil v celoti dosežen. 

Organizacija poletne šole. 

Fakulteta načrtuje izvedbo ene poletne šole konec 

študijskega leta 2016/2017. 

 

Fakulteta je v letu 2017 organizirala Spomladansko 

šola z naslovom » Upravno in ustavno sodno varstvo 

ter izzivi EU v spremenjenem globalnem okolju« (maj 

2017): enotedenska spomladanska šola je bila 

sestavljena iz dveh modulov oziroma delov. V okviru 

prvega dela je razprava tekla o javni upravi, s 

posebnim poudarkom na procesni učinkovitosti 

državne uprave in upravnega ter ustavnega sodstva, 

njeni procesni ustreznosti in o dilemah, ki se pri 

odločanju o pravicah in obveznostih pojavljajo. 

Podana je bila tudi komparativna primerjava 

procesnega urejanja in učinkovitosti v sosednji 

Hrvaški. Na okrogli mizi o Tajnih predpisih pa so 

udeleženci razpravljali o tem kaj šteti za interna 

navodila policije oziroma varnostnih in obveščevalnih 
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služb ter do kam seže parlamentarni nadzor le teh. 

Drugi del spomladanske šole pa je bil namenjen 

izzivom Evropske unije v spremenjenem globalnem 

okolju, pri čemer je bil poudarek na t.i. migrantski 

krizi. Udeležencem poletne šole je bilo predstavljeno 

zakaj sta se Evropska unija in Slovenija kot članici 

Evropske unije in zveze Nato, v zadnjih dveh letih 

nepričakovano znašli v popolnoma novem, 

spremenjenem varnostnem okolju ter problematiko s 

katerim se srečuje nacionalno, regionalno in tudi 

globalno varnostno okolje. Na poletni šoli so 

sodelovali: dr. Polonca Kovač, dr. Erik Kerševan, dr. 

Tone Jerovšek, dr. Janez Čebulj, dr. Ivan Koprić, mag. 

Damjan Gantar, dr. Uroš Svete, dr. Liliana Brožič, dr. 

Rok Svetlič, Vojko Volk, Darko But, dr. Boro Vučinić, 

dr. Rajko Pirnat, dr. Lovro Šturm, dr. Ciril Ribičič, dr. 

Peter Jambrek, dr. Damir Črnčec, dr. Dimitrij Rupel, 

Jožef Jerovšek, Aleš Primc in dr. Žiga Turk. 

Cilj je bil v celoti dosežen. 

Izvedba študentske ankete. 

V letu 2016/2017 bo fakulteta izvedla anketo ob 

koncu vsakega predavanja in enkrat letno o delu 

fakultete. Ankete bodo služile k pripravi 

samoevalvacijskega poročila. 

 

Fakulteta bo v letošnjem študijskem letu izvedla tudi 

anketo o izbiri in načinu študija na NU, FDŠ. Rezultati 

bodo služili predvsem za izbiro promocijskih 

aktivnosti fakultete. 

V letu 2016/2017 je fakulteta izvedla po vsakem 

predavanju anketo o izvajanju pedagoškega dela, na 

koncu študijskega leta pa anketo o zadovoljstvu 

študentov s fakulteto. 

 

Poleg navedenega je fakulteta v študijskem letu 

2016/2017 izvedla tudi anketo o izbiri in načinu 

študija na NU, FDŠ. 

 

Cilj je bil v celoti dosežen. 
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Izdelava letnega poročila samoevalvacije. 

Fakulteta bo v letu 2017 pripravila samoevalvacijsko 

poročilo skladno z internim načrtom za pripravo 

poročila. 

Fakulteta je v letu 2017 pripravila samoevalvacijsko 

poročilo. 

Cilj je bil v celoti dosežen. 

Spodbujati in podpirati študente pri izvedbi interesnih 

dejavnosti. 

V kolikor bodo študenti prosili za pomoč, jim bo 

fakulteta tudi v letu 2017 pomagala pri organizaciji 

oz. izvedbi programa interesnih obštudijskih 

dejavnosti. 

Fakulteta je v letu 2017 sodelovala s ŠS pri 

organizaciji in izvedbi programa interesnih dejavnosti 

za l. 2017 ter pozvala študente, naj pripravijo 

program interesnih obštudijskih dejavnosti za leto 

2018. 

Cilj je bil v celoti dosežen. 

Založniška dejavnost: izdaja učbenikov ter znanstvenih in 

strokovnih monografij. 

Fakulteta bo v letu 2017 predvidoma izdala vsaj 1 

učbenik, brošuro Informacije o študijskih programih 

2017/2018 ter morebitno drugo spremljajoče učno 

gradivo. 

Fakulteta je v letu 2017 izdala: 

- Monografija: Slovenija pred Evropskim sodiščem 

za človekove pravice : (1994-2016) 

- Zbornik prispevkov - Doktorska 

znanstvenoraziskovalna mednarodna konferenca, 

Ljubljana 2017 

Zastavljen cilj je bil dosežen, prišlo je le do 

spremembe pri izdaji brošure o študijskih programih 

2017/2018. Glede na mnenja, ki jih je fakulteta 

pridobila od študentov in dijakov, se je odločila, da 

skupne brošure za vse programe ne bo izdala. Bolj 

racionalna in smiselna je izdaja več manjših brošur, 

vsako za svoj program. Študentje tako dobijo 

informacije le o programu, ki jih zanima, in ne več o 

vseh programih. Fakulteta je tako izdala 7 krajših 

brošur (6 brošur o programih in 1 brošuro o sami 

fakulteti) v slovenskem in v angleškem jeziku. Zaradi 

navedenega ocenjujemo, da je bil cilj v celoti 

dosežen.  
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Internacionalizacija fakultete in njenih programov. Okrepiti 

mednarodno sodelovanje pedagoških učiteljev (npr. 

izmenjava profesorjev  

in raziskovalcev, skupne poletne šole, konference, 

projekte), kar naj bi prispevalo k večji mednarodni 

prepoznavnosti fakultete. 

V letu 2017 fakulteta načrtuje vpis tujih študentov, 

izvedba študija v tujem jeziku in izvedbo projekta JR 

za izboljšanje procesa internacionalizacije visokega 

šolstva. 

 

Fakulteta v letu 2017 pričakuje pridobitev sredstev za 

JR za krajša gostovanja tujih visokošolskih učiteljev, v 

okviru katerega bi v letu 2017  

3 tuje visokošolske učitelje. 

 

 

Fakulteta je v letu 2017 uspešno izvedla projekt JR za 

izboljšanje procesa internacionalizacije visokega 

šolstva, v okviru katerega je: 

- 5 strokovnih sodelavk napotila na tečaj poslovne 

angleščine, 

- Obiskale visokošolske sejme v tujini (Zagreb in 

Reka) 

- Pripravila Info-točko za tuje študente na spletni 

strani www.fds.si 

- Pripravila e-letake v angleškem jeziku o študijskih 

programih fakultete. 

 

V okviru JR Krajša in daljša gostovanja tujih 

strokovnjakov so na fakulteti sodelovali naslednji tuji 

strokovnjaki: 

- Profesor Ivan Koprić (Hrvaška) 

- Profesorica Olivera Injac (Črna Gora) 

- Profesorica Maria Varaki (Finska) 

- Profesor Barney Jordaan (Belgija 

- Profesorica Chiara Macchi (Italija) 

Cilj je bil v celoti realiziran. 

Okrepiti mednarodno mobilnost preko Erasmus+. 

 

V letu 2017 predvideva nadgradnjo navezovanja 

stikov s tujino z namenom okrepitve sodelovanja in 

prijavo na razpise za pridobitev sredstev za izvedbo 

mobilnosti. Pozornost bo posvečena tudi motiviranju 

študentov za prijavo na razpise za mobilnost. 

V letu 2017 je fakulteta izvedla prvo mobilnost 

študentke ter podpisala 2 nova Learning Agreementa 

za mobilnosti študentov v letu 2018. 

Fakulteta je tudi dodatno okrepila promocijo 

programa Erasmus+ in se s študentko, ki je na 

mobilnost odšla, dogovorila o stalnem poročanju in 

objavi utrinkov na spletni in FB strani fakultete. 

http://www.fds.si/
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Cilj je bil v celoti realiziran. 

Posodobitev in obogatitev knjižničnega gradiva, ki je 

namenjeno izobraževalnemu in raziskovalnemu namenu. 

V letu 2017 namerava posodobiti knjižnični fond 

skladno s prenovljenimi učnimi načrti in glede na 

povpraševanje članov knjižnice. Za obogatitev 

knjižnične zbirke bo fakulteta posredovala prošnje 

založbam za donacijo gradiva. 

Fakulteta je v letu 2017 povečala knjižnični fond, 

bistven napredek na knjižničnem področju pa je 

vzpostavitev nove univerzitetne knjižnice Nove 

univerze, katere del je tudi knjižnica NU, FDŠ. Več 

podatkov o novi univerzitetni knjižnici NU je razvidnih 

iz poglavja 4 na strani 67. 

Fakulteta je cilj v celoti realizirala. 

Priprava programa in izvedba seminarjev in delavnic v 

okviru vseživljenjskega učenja. 

V letu 2017 namerava fakulteta izvesti  seminarje in 

delavnice, v skladu z zanimanjem in povpraševanjem 

študentov. 

Fakulteta je v sodelovanju s partnersko fakulteto NU, 

Evro-PF izvedla več seminarjev in delavnic za 

študente NU, FDŠ. V letu 2017 so se študentje NU, 

FDŠ tako udeležili sledečih dogodkov: 

- Delavnica: Boj za pozornost poslušalca (januar 

2017): delavnico o retoriki je vodil dr. Zdravko 

Zupančič iz Šole retorike, 

- Delavnica: Od ideje do diplome (junij 2017): na 

delavnici so bile predstavljene tehnike in pravila 

pisanja zaključnih del, svoje izkušnje in nasvete pa 

sta podala doc. dr. Miha Šepec, asistent na 

Evropski pravni fakulteti, ter Ana Češarek, 

bibliotekarka v knjižnici NU, FDŠ. Delavnica je 

pokrivala sledeče sklope: 1.) izbira mentorja in 

teme zaključne naloge (od ideje do dispozicije); 

2.) metode znanstvenega raziskovanja; 3.) 

pregled novih tehničnih pravil pisanja zaključnih 

del; 4.) izvirnost raziskovanja in njegov prispevek 

k znanosti; 5.) praktični primeri in nasveti za 

pisanje zaključnih del. 

- Akademski forum »Populizem in militantna 

demokracija - dve slabi izbiri«? 
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- Akademski forum »Odprava kršitev človekovih 

pravic kot priznano pravno zavarovano 

upravičenje«, 

- »Akademski forum: Vizije Evropske unije in 

Slovenija« 

- Spomladanska šola z naslovom » Upravno in 

ustavno sodno varstvo ter izzivi EU v 

spremenjenem globalnem okolju. 

Karierni center 

V letu 2017 namerava fakulteta v okviru Kariernega 

centra nuditi pomoč pri odločanju za študij na 

fakulteti, svetovati pri načrtovanju kariere ter s 

pomočjo Alumni kluba spremljati kariere diplomantov 

fakultete. Organizirala bo tudi karierni dan za 

študente.   

Na fakulteti je študentom ves čas na voljo vodja 

kariernega centra NU, FDŠ, ki študentom svetuje 

glede nadaljnje poklicne poti. Študentje se lahko 

dogovorijo za sestanek z vodjo kariernega centra oz. 

osnovne informacije pridobijo kar preko telefona ali 

e-pošte. Fakulteta preko kariernega centra študente 

ves čas obvešča o praksah, izobraževanjih in 

zaposlitvenih možnostih, ki jih ponujajo državni 

organi, mednarodne institucije in drugi domači in tuji 

delodajalci. 

Fakulteta kariernega dneva v letu 2017 ni 

organizirala. 

 

Cilj ni bil v celoti dosežen. 

Objava novega študijskega gradiva. Objava študijskega gradiva v sistemu VIS. 

Fakulteta ves čas posodablja študijsko gradivo, ki je 

študentom dostopno na sistemu VIS. 

Cilj je bil v celoti dosežen. 
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3.4.2. Raziskovalna dejavnost 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2016 Ciljna vrednost kazalnika v letu 2017 Ocena realizacije kratkoročnih ciljev za leto 2017 

Organizacija mednarodne konference iz pravne 

argumentacije.  

Fakulteta bo tudi v letu 2017 izvedla mednarodno 

konferenco iz pravne argumentacije. 

Fakulteta je med 10. in 11. novembrom 2017 izvedla 

mednarodno konferenco iz pravne argumentacije z 

naslovom: The impact of the European Institutions on 

the Rule of Law and Human Rights Protection in Central 

and Eastern Europe. 

V okviru dvodnevne konference je svoje znanstvene 

prispevke predstavilo več domačih in tujih 

strokovnjakov, in sicer v okviru naslednjih panelov: 

Panel 1: The impact of the EU on the rule of law and 

human rights protection in central Europe: Tamara 

Ćapeta, Miroslaw Wyrzykowski, in Pal Sonnevend; 

Panel 2: The impract of the European court of human 

rights on the rule of law and human rights protection in 

central Europe:  Vesna Crnić Grotić, Jan Zobec in Damir 

Banović; Panel 3: The impact of legal theory on the rule 

of law in central Europe: Mario Krešić, Hanna Maria 

Kreuzbauer in Federico Puppo; Panel 4: The impact of 

the European institutions on the rule of law and human 

rights protection in Slovenia: Veronika Fikfak, Jorg 

Sladič, Samo Bardutzky in Jurij Toplak. 

 

Cilj je bil v celoti realiziran. 

Organizacija doktorske konference. 
Fakulteta bo tudi v letu 2017 izvedla doktorsko 

konferenco. 

Fakulteta je v letu 2017 izvedla doktorsko konferenco, 

v okviru katere so bili profesorji in doktorski študentje 

pozvani, da pripravijo prispevke v okviru treh sekcij: 1. 
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profesorska pravna sekcija, 2. pravna in upravna sekcija 

in 3. nepremičnine in pravo. Prispevki, predstavljeni na 

doktorski konferenci, so objavljeni v konferenčnem 

zborniku, nekateri izbrani prispevki pa so objavljeni tudi 

kot članki v reviji DIGNITAS. Na doktorski konferenci so 

s svojimi prispevki sodelovali: dr. Edurado Ruiz Vieytez, 

dr. Olivera Injac, dr. Liliana Brožič, Vida Žurga, Boštjan 

Hožič, Gašper Kosec, Agron Hasanaj, Bekim Sejdiu, 

Ganimet Shala, Miroslav Plesničar, Jože Ruparčič, 

Marko Šidjanin, Dorian Sabo, Margerita Jurkovič. 

Cilj je bil v celoti realiziran. 

Izvedba programa dela Raziskovalne skupine za študijsko 

leto 2016/17. 

Izvedba programa dela za leto 2016/2017: 

1. organizacija srečanj Akademskega foruma 

2. Izvedba mednarodne konference z naslovom 
 »How to Resolve the Crisis of Constitutional 

Democracy in Central Europe?« 

3. Izvedba mednarodne konference LegArg 

4. izvedba okroglih miz 

5. Prijava na nove raziskovalne projekte (domače in 

tuje). 

Fakulteta je v študijskem letu izvedla program dela 

Raziskovalne skupine v celoti, in sicer: 

6. Organizirala je srečanja Akademskega foruma 

7. V sodelovanju z NU, Evro-PF je organizirala 

mednarodno konferenco z naslovom »How to 

Resolve the Crisis of Constitutional Democracy in 

Central Europe?« 

8. Izvedla je mednarodno konferenco LegArg 

9. Izvedla je več okroglih miz 

10. Prijavila se je na raziskovalne projekte 

Izvedba predavanj v okviru akademskih forumov. 

Akademski forumi se bodo v akademskem letu 

2016/2017 odvijali skozi več srečanj, v katerem 

bodo člani akademskega zbora, raziskovalne 

skupine in gostujoči predavatelji predstavili svoje 

aktualne raziskave s področij, na katerih delujejo. 

 

Akademski forumi v študijskem letu 2016/2017: 

- Akademski forum »Populizem in militantna 

demokracija - dve slabi izbiri«? 

- Akademski forum »Odprava kršitev človekovih pravic 

kot priznano pravno zavarovano upravičenje«, 

- »Akademski forum: Vizije Evropske unije in 

Slovenija« 
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 Cilj je bil v celoti realiziran. 

Izvedba Raziskovalnega projekta 2016-2018: Reforma 

demokratične in pravne države v Sloveniji  
V letih 2016 -2018 načrtujemo izvedbo projekta 

skladno z načrtom. 

Fakulteta projekt Reforma demokratične in pravne 

države v Sloveniji izvaja skladno z načrtom. 

Cilj je bil v celoti realiziran. 

 

3.4.3. Druga dejavnost visokošolskega zavoda 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 2016 Ciljna vrednost kazalnika v letu 2017 Realizacija cilja za leto 2017 

Izdaja novega študijskega gradiva. Izdaja novega študijskega gradiva. Fakultetna založba je v letu 2017 izdala 2 knjigi, ki bosta 

v pomoč študentom pri študiju: 

- Monografija: Slovenija pred Evropskim sodiščem za 

človekove pravice : (1994-2016) 

- Zbornik prispevkov - Doktorska 

znanstvenoraziskovalna mednarodna konferenca, 

Ljubljana 2017 

 

Cilj je bil realiziran. 
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3.5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC 

 

Pri izvajanju programa dela za leto 2017 ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic. 

 

3.6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ PRETEKLIH LET 

 

Tako kot v preteklih letih je fakulteta večino zastavljenih ciljev dosegla.  Morda pa je, za razliko od preteklih let, fakulteta v letu 2017 določene zastavljene cilje 

v pomembnem obsegu presegla. Tu je potrebno še posebej izpostaviti dejavnost fakultete na področju internacionalizacije ter na področju knjižnične dejavnosti.  

3.6.1. Mednarodna dejavnost 

Fakulteta je v letu 2017 presegla zastavljene cilje, vezane na povečanje stopnje internacionalizacije fakultete. Tu je potrebno predvsem izpostaviti uspešno 

aktivno promocijo in izvedbo programa Erasmus+ ter število gostujočih strokovnjakov, ki so bili vključeni v študijski proces na fakulteti.  

V okviru programa Erasmus+ je fakulteta v letu 2017 izpeljala svojo prvo mobilnost študentke ter podpisala Learning Agreementa za še 2 dodatni mobilnosti 

študentov, ki bosta izvedeni v letu 2018. Glede na to, da se do leta 2017 študentje NU, FDŠ za mobilnost niso odločali, je tu bistven napreden pri doseganju ciljev 

v primerjavi s preteklimi leti. Dodati je potrebno tudi to, da je na mobilnost v letu 2017 na NU, FDŠ prvič prišla tuja strokovna sodelavka (mobilnost za 

usposabljanje), fakulteta pa je v letu 2017 prav tako začela pogovore o izvedbi mobilnosti za usposabljanje za strokovne sodelavke in administrativno osebje NU, 

FDŠ. 

Fakulteta je v letu 2017 tudi povečala število tujih strokovnjakov, ki so se vključili v študijske procese fakultete. Večji del gostovanj je fakulteta krila iz sredstev, 

pridobljenih na podlagi JR: »Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016-2018«. V 

okviru omenjenega razpisa je na fakulteti v letu 2017 gostovalo 5 tujih strokovnjakov. Fakulteta pa je gostovanje dodatnih 2 strokovnjakov krila iz lastnih sredstev, 

1 strokovnjak pa je na fakulteti gostoval v okviru raziskovalnega projekta ARRS. Z navedeno dejavnostjo je fakulteta močno povečalo stopnjo internacionalizacije 

fakultete in s tem presegla zastavljene cilje za leto 2017. 
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3.6.2. Knjižnična dejavnost 

Fakulteta je zastavljene cilje presegla tudi na področju knjižnične dejavnosti. Fakulteta si je vsa leta prizadevala za povečanje knjižničnega fonda in povečanje 

kakovosti same knjižnice NU, FDŠ. V letu 2017 pa je fakulteta na tem področju presegla zastavljene cilje, saj je sodelovala pri vzpostavitvi univerzitetne knjižnice 

Nove univerze, katere del je tudi knjižnica NU, FDŠ.  

 

3.7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 

Fakulteta je v letu 2017 poslovala učinkovito in gospodarno. Vsa pridobljena sredstva so bila porabljena v skladno s koncesijsko pogodbo in nameni, za katere 

so bila pridobljena. Pri nadzoru in oceni gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja je fakulteta upoštevala veljavne zakonske in podzakonske akte ter merila in 

standarde, ki jih določa MIZŠ. 

 

3.8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

 

Fakulteta deluje skladno s finančno-računovodskimi načeli. Fakulteta ima sklenjeno pogodbo s podjetjem ARETE d.o.o. za pomoč pri reševanju finančnih, 

poslovnih in računovodskih vprašanj. 

 

3.9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI TER TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV 

Fakulteta je v letu 2017 delno dosegla sledeče cilje: 

Kratkoročni letni cilj za leto 2017 Ciljna vrednost kazalnika v letu 2017 
Ocena realizacije kratkoročnih ciljev za leto 
2017 in razlogi za delno realizacijo 

Ukrepi in terminski načrt za doseganje 
zastavljenih ciljev 

Povečanje  števila  diplomantov in 

doktorandov. 

Prizadevali si bomo, da bo število 

diplomantov in doktorandov  v letu 

2017 naraslo vsaj za 10%. 

 

 

V letu 2016 se načrtuje, da bo diplomiralo 

naslednje število diplomantov po študijskih 

programih:  

VS 0, 

UN 6,  

SM 42,  

Številu doktorandov bo fakulteta v prihodnje 

posvetila dodatno pozornost. V kolikor število 

doktorandov ne bo naraščalo oz. bo celo 

upadalo v prihodnjih letih bo fakulteta 

pripravila analizo obstoječih postopkov 

zaključevanja študija po doktorskih programih 

in pripravila plan sprememb na tem področju. 
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ZM 44, 

DR 6.  

(Upoštevali smo diplomante, ki so zaključili 

študij v prvih 10 mesecih in število predvidenih 

diplomantov do konca leta 2016). 

 

V letu 2017 je študij na NU, FDŠ uspešno 

zaključilo naslednje število diplomantov: 

VS: 0 

UN: 9 

SM: 43 

ZM: 0 

DR: 4 

 

Povečalo se je število diplomantov, ki so 

zaključili dodiplomski univerzitetni program in 

število diplomantov, ki so uspešno zaključili 

izobraževanje na strokovnem magistrskem 

programu. Na visokošolskem univerzitetnem 

programu diplomantov v letu 2017 še ni bilo, 

saj se je prva generacija študentov na omenjeni 

študijski program vpisala s študijskim letom 

2015/2016. Prav tako od študijskega leta 

2016/2017 ni mogoče študija veljavno zaključiti 

v okviru starih programov – magistrskih 

znanstvenih programov. V nasprotju z 

zastavljenimi cilji se je zmanjšalo število 

doktorandov v letu 2017. V tej točki fakulteta ni 

dosegla zastavljenega cilja. 

 

Fakulteta bo dodatno pozornost namenila tudi 

promociji doktorskih študijskih programov 

doma in v tujini. 

Ukrepi in terminski načrt: 

1.) Maj - september 2018: poziv doktorskim 

študentom, brez aktivnega statusa, k 

nadaljevanju študija, 

2.) Maj – september 2018: povečanje 

promocijskih dejavnosti glede doktorskih 

študijskih programov 

3.) December 2018: pregled števila 

doktorandov na NU, FDŠ. V kolikor bo 

število doktorandov še naprej upadalo, bo 

fakulteta pripravila anketo med 

doktorskimi študenti, preko katere bo 

poskušala ugotoviti glavne razloge za 

upadanje števila doktorandov. 
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Razlog za to je predvsem v manjšem vpisu 

doktorskih študentov na študij v obdobju od št. 

leta 2011/2012 dalje. V št. letu 2011/2012 se je 

na doktorska programa vpisalo skupaj 8 

študentov, številka pa se je v naslednjih letih 

zmanjševala, vse do letošnjega študijskega leta, 

ko se je na doktorska programa skupaj vpisalo 

9 študentov. 

Karierni center 

V letu 2017 namerava fakulteta v 

okviru Kariernega centra nuditi pomoč 

pri odločanju za študij na fakulteti, 

svetovati pri načrtovanju kariere ter s 

pomočjo Alumni kluba spremljati 

kariere diplomantov fakultete. 

Organizirala bo tudi karierni dan za 

študente.   

Na fakulteti je študentom ves čas na voljo vodja 

kariernega centra NU, FDŠ, ki študentom 

svetuje glede nadaljnje poklicne poti. Študentje 

se lahko dogovorijo za sestanek z vodjo 

kariernega centra oz. osnovne informacije 

pridobijo kar preko telefona ali e-pošte. 

Fakulteta preko kariernega centra študente ves 

čas obvešča o praksah, izobraževanjih in 

zaposlitvenih možnostih, ki jih ponujajo državni 

organi, mednarodne institucije in drugi domači 

in tuji delodajalci. 

Fakulteta kariernega dneva v letu 2017 ni 

organizirala. 

 

Cilj ni bil v celoti dosežen. Fakulteta kariernega 

dneva v letu 2017 ni organizirala, saj kariernega 

dneva ni mogla uspešno umestiti v koledar 

dejavnosti za leto 2017. V letu 2017 so bile 

organizirane številne druge aktivnosti: 

predavanja gostujočih strokovnjakov, 

spomladanska šola, jesenska šola (ki jo je 

organizirala NU, Evro-PF, udeležili pa so se je 

tudi študentje NU, FDŠ), akademski forumi, 

Ukrepi in terminski načrt: 

1. Februar 2018: fakulteta bo pozvala vse 

strokovne službe in visokošolske 

profesorje, kot tudi študentski svet in 

alumni klub naj že obstoječemu seznamu 

aktivnosti za leto 2018 dodajo natančne 

datume predlaganih aktivnosti (trenutno 

so aktivnosti opredeljene le po mesecih) 

2. Marec 2018: fakulteta bo izdelala 

podroben koledar aktivnosti za leto 2018 
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mednarodne konference, okrogle mize, 

otvoritev knjižnice UKNU… 

 

 

3.10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA ZAVODA NA DRUGA PODROČJA 

 

Fakulteta s svojim delovanjem pozitivno vpliva na razvoj na vseh področjih. Zlasti je usmerjena v izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnjakov na področju 

javne uprave in mednarodnih in diplomatskih študij, s čimer neposredno vpliva na kvaliteto delovanja celotnega javnega sektorja in mednarodnih institucij. 

Večina predavateljev, ki sodelujejo v študijskem procesu, deluje v javni upravi oz. so zaposleni na domačih in mednarodnih institucijah ter tako vsakodnevno 

prakso prenašajo v študijski proces. 

Fakulteta sodeluje tudi v postopkih pridobivanja strokovnih referenc za upravljanje dejanj v upravnih postopkih, s čimer vpliva na zakonitost in kvaliteto 

upravnega odločanja. Uspeh delovanja fakultete se najbolje meri po uspešnosti njenih diplomantov. Na fakulteti se tega v celoti zavedamo, zato fakulteta veliko 

pozornosti posveča predvsem kvaliteti študija. Pri izobraževanju poskuša s pomočjo strokovnjakov iz prakse predstaviti študentom izkušnje in stvarno delovno 

okolje. 

Na regionalni razvoj Slovenije fakulteta vpliva predvsem z omogočanjem izobraževanja študentom v okviru 2 študijskih centrov – v Ljubljani in Mariboru. Na ta 

način fakulteta nudi kakovostno izobraževanje tudi študentom, ki prihajajo iz drugih slovenskih statističnih regij, ne le iz Gorenjske, kjer ima fakulteta sedež. Na 

lokacijah 2 študijskih centrov fakulteta organizira tudi različne aktivnosti, ki so dostopne vsem, ter na ta način skrbi za prenos znanja med stroko in okoljem. 
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3.11. DRUGA POJASNILA 

 

3.11.1. Izvajanje varčevalnih ukrepov 

Fakulteta je v letu 2017 izvajala sledeče varčevalne ukrepe: 

1. pridobitev treh ponudb in izbor najugodnejšega ponudnika,  

2. racionalizacija nabave in porabe pisarniškega materiala. 

 

3.11.2. Izvajanje sanacijskih ukrepov 

Fakulteta je v letu 2017 nadaljevala z izvajanjem izterjave neplačanih zapadlih terjatev. 

 

3.11.3. Izvajanje ciljev in ukrepov Resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva 2011 - 2020 

Št. ukrepa ReNPVŠ11-20:  

19. ukrep ReNPVŠ 11-20 

 

33. ukrep ReNPVŠ 11-20 

34. ukrep ReNPVŠ 11-20 

37. ukrep ReNPVŠ 11-20 

Naslov ukrepa:  

Izpolnitev 1. dela Evropskih standardov in smernic za kakovost v visokem šolstvu ter okrepitev notranjega 
sistema zagotavljanja kakovosti in javno in transparentno objavljanje informacije o svoji kakovosti. 

Spodbujanje slovenskega osebja za izmenjavo in usposabljanje v tujino 

Vzpostavitev posebnih ukrepov za pritegnitev tujih strokovnjakov 

Povečanje obsega raziskovalne dejavnosti, izvedene v transnacionalnih projektih oziroma aktivnostih 

Glavni dolgoročni/ strateški 
cilji 

Ukrepi (naloge) za dosego 
dolgoročnega cilja 

Ime 
kazalnika/kazalnikov 

Izhodiščna vrednost kazalnika Vrednost kazalnika v 2017 

Zapolniti vsa razpisana mesta 

za redni študij na prvi in drugi 

stopnji ter vsaj polovico mest 

za izredni študij. 

 

Ustrezno oglaševanje 

razpisanih vpisnih mest, 

priprava letnega načrta 

promocije, izvedba sestankov s 

srednjimi šolami. 

 

Vpis.  

Fakulteta je v študijskem letu 

2014/2015 prvič vpisala po 

posameznih programih 1. in 2. stopnje 

naslednje število študentov: 

Javna uprava 1. stopnja: 28 (redni), 1 

(izredno),  

- V študijskem letu 2017/2018 je 

fakulteta prvič vpisala po 

posameznih programih 1. in 2. 

stopnje naslednje število študentov 

Javna uprava 1. stopnja: 19 (redni), 

1 (izredno); 
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Zagotavljanje visoke kakovosti 

ponudbe fakultete. 

Javna uprava 2. stopnja: 58 (redni) 

Mednarodna in evropske študije 2. 

stopnje: 40 (redni), 1 (izredni) 

 

- Upravno pravo 1. stopnje (VS): 6 

izredno, 

- Javna uprava 2. stopnja: 40 (redni) 

- Mednarodne in diplomatske študije 

2. stopnje: 31 redno 

 

 

Povečati vpis čim boljših 

študentov na doktorski 

študijski program 

Ustrezno oglaševanje 

razpisanih vpisnih mest. 

 

Zagotavljanje visoke kakovosti 

ponudbe fakultete. 

 

Promoviranje doktorandov NU, 

FDŠ  v Sloveniji in svetu. 

Vpis. 

Na doktorskem študijskem programu 

Javna uprava III. stopnje je v letu 2014 

zasedenih 4 vpisna mesta in na 

programu Mednarodne in diplomatske 

študije III. stopnje 5 mest. 

 

Fakulteta je v študijskem letu 

2017/2018 prvič vpisala po posameznih 

programih 3. stopnje naslednje število 

študentov: 

- Javna uprava 3. stopnja: 3 

- Mednarodne in diplomatske študije 

3. stopnja: 6 

 

 

Izvesti nov dodiplomski 

visokošolski študijski 

program. 

 

Pridobitev akreditacijske 

odločbe, vpis v razvid 

programov visokošolskih 

zavodov in razpis za vpis 

programa ter ustrezno 

oglaševanje. 

Nov program. 

Fakulteta trenutno izvaja na 

dodiplomskem študiju le univerzitetni 

študijski program, z naslednjim 

študijskim letom pa načrtuje izvedbo 

novega dodiplomskega študijskega 

programa Upravno pravo (VS, 3. l.) 

Fakulteta izvaja nov dodiplomski 

visokošolski program upravno pravo. V 

študijskem letu 2017/2018 se je na 

študij 1. vpisalo 6 študentov 

Akreditirati nov magistrski 

program »Finančno-davčno 

pravo« 

Priprava novega programa v 

študijskem letu 2014/2015, 

akreditacija programa na 

NAKVIS v študijskem letu 

2015/2016 in vpis v razvid pri 

MIZŠ ter razpis za vpis v 

študijskem letu 2016/2017. 

Začetek izvajanja programa v 

študijskim letom 2017/2018. 

Nov program. 

Fakulteta trenutno izvaja magistrski 

program Javna uprava in Mednarodne 

in diplomatske študije. Kaže se 

zanimanje za novo področje, ki bo 

našem prostoru novost, zato bo 

fakulteta začela s pripravo novega 

magistrskega programa »Finančno-

davčno pravo« 

Nov magistrski program »Finančno-

davčno pravo« še ni bil akreditiran 
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Prenoviti obstoječe obvezne 

in izbirne vsebine. 

 

Obnova obstoječih programov. 

 

Uvedba ustreznih postopkov za 

prenovo obstoječih vsebin. 

Obvezni in izbirni 
predmeti. 

Obstoječe obvezne in izbirne vsebine 

se nanašajo na trenutno veljavno 

zakonodajo. 

Fakulteta na podlagi prejetih predlogov 

nosilcev, vsako leto ažurirala obstoječe 

obvezne in izbirne vsebine. 

Okrepiti akademski zbor in 

kontinuirana skrb za njegovo 

nadaljnje izobraževanje  

Oglaševanje, zagotavljanje 

privlačnosti fakultete z 

študijskim, obštudijskimi in 

raziskovalnimi dejavnostmi. 
Akademski zbor. 

Fakulteta trenutno sodeluje  s 42  

sodelavci, med katerimi je 8 redni 

profesorjev, 7 izrednih profesorjev, 17 

docentov, 8 asistentov in 2 učitelja 

tujega jezika 

Fakulteta trenutno sodeluje z 42 

sodelavci, med katerimi je 10 rednih 

profesorjev, 8 izrednih profesorjev, 15 

docentov, 3 višji predavatelji in 6 

asistentov. 

Okrepiti povezavo med   

teorijo in  prakso. 

 

Poizvedba med študenti pri 

katerih predmetih pogrešajo 

več informacij iz prakse. 

 

Pripraviti in poslati vabila 

potencialnim gostom iz prakse. 

Povezava med 
teorijo in prakso. 

Fakulteta v pedagoški proces vključuje 

goste iz prakse. 

Fakulteta je v letu 2017 v predavanja 

vključila goste 4 iz prakse. 

Uvajanje E-študija Oglaševanje, organizacijske in 

akademske priprave. 

E-študij. 

Fakulteta v akademskem letu 2013/14 

poskusno uvaja uvodna predavanja iz 

E-študija. 

Fakulteta je v letu 2017 pripravila 

Razvojni projekt vezan na e-študij, s 

katerim se poteguje za pridobitev 

sredstev MIZŠ iz razvojnega stebra 

financiranja. 

Okrepiti mednarodno 

sodelovanje fakultete z 

drugimi fakultetami v okviru 

pedagoškega sodelovanja 

(npr. izmenjava profesorjev in 

raziskovalcev, skupne 

poletne šole), kar naj bi 

prispevalo k večji mednarodni 

prepoznavnosti fakultete.  

Pridobitev novih  

dotacij ter sklenitev novih 

bilateralnih sporazumov.  

 

Oglaševanje mednarodne 
izmenjave ter informiranje 
študentov o dodani vrednosti 
mobilnosti v času študija. 

Mednarodno 
sodelovanje. 

Fakulteta je pridobila  letu 2012 

Erasmus univerzitetno listino, s katero 

je bilo omogočeno izvajanje 

mobilnosti študentov in profesorjev s 

tujimi fakultetami. Leta 2013 so bili 

podpisani prvi bilateralni sporazumi in 

izvedena prva izmenjava. Fakulteta je 

pridobila novo Erasmus listino za 

obdobje 2014-2020 in ima podpisanih 

22 sporazumov s tujimi visokošolskimi 

zavodi. Izvedla je tudi 4 izmenjave 

študentov in 3 visokošolskih učiteljev. 

Fakulteta je v letu 2017 izvedla prvo 

mobilnost študentke ter podpisala 2 

Learning Agreementa za mobilnost 

študentov, ki se bodo izvedli v letu 

2018. 

Fakulteta je v letu 2017 izvedla tudi 3 

mobilnosti visokošolskih učiteljev.   



Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije 
 

59 
 

Okrepiti raziskovalno 

dejavnost 

Organizacija dogodkov, prijava 

na razpise, krepitev 

raziskovalne skupine in njene 

tehnično-organizacijske 

podprtosti. 

Raziskovalna 
dejavnost. 

Fakulteta se je v preteklih treh letih 

prijavila na več razpisov ARRS, JAK, 

Javnega sklada RS za razvoj kadrov in 

štipendije,  MIZŠ, Jean Monnet (glej 

www.fds.si). 

 

Fakulteta je v letu 2017 organizirala: 

-  Akademski forum: Odprava kršitev 

človekovih pravic kot priznano 

pravno zavarovano upravičenje, 

- Akademski forum: Vizije Evropske 

unije in Slovenija, 

- Akademski forum: Razsodba 

arbitražnega sodišča o meji med 

Slovenijo in Hrvaško ter njena 

implementacija, 

- Akademski forum: V spomin na 

življenje in delo prof. dr. Borisa 

Furlana, 

- Akademski forum: Kako ideološko je 

slovensko ustavno sodišče? 

- Spomladanska šola » Upravno in 

ustavno sodno varstvo ter izzivi EU v 

spremenjenem globalnem okolju, 

- VI. Doktorska znanstveno-

raziskovalna mednarodna 

konferenca, 

- X. Mednarodna konferenca o pravni 

teoriji in pravni argumentaciji: »The 

impact of the European Institutions 

on the Rule of Law and Human 

Rights Protection in Central and 

Eastern Europe«, 

 

Krepiti razpoznavnost 

fakultete in njen položaj v 

lokalnem okolju in tudi širše v 

slovenski družbi  

Oglaševanje, družbeno 

udejstvovanje akademskega 

zbora, organizacija okroglih miz 

v Kranju, krepitev alumni kluba, 

Razpoznavnost 
fakultete. 

Trenutno nizka razpoznavnost 

fakultete celo v lokalnem okolju. 

Fakulteta se udeležuje različnih sejmov 

doma in v tujini ter na ta način poskuša 

povečati prepoznavnost fakultete. 

Fakulteta prav tako organizira različne 

http://www.fds.si/
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poskus vzpostavitve 

sodelovanja z Mestno občino 

Kranj, pojavljanje v lokalnih 

medijih s prispevki, odgovori 

na vprašanja ipd. 

dogodke – akademske forume, okrogle 

mize, kjer so obravnavane aktualne 

družbeno politične teme, ter na ta 

način pripomore k prepoznavnosti 

fakultete v domačem okolju. 

Okrepiti delovanje lastne 

knjižnične dejavnosti s 

povečanjem fonda knjižnih 

enot in razširiti njeno domače 

in mednarodno povezovanje. 

 

Zagotovitev finančnih sredstev 

za nakup knjižničnega gradiva. 

 

Posredovanje prošenj 

založbam za donacijo knjig. 
Knjižnična dejavnost. 

Fakulteta je v letu 2011 otvorila 

prenovljeno knjižnico in zaposlila 

knjižničarko za polni delovni čas. 

Kupila je vso literaturo, ki je navedena 

v učnih načrtih predmetov, ki jih 

fakulteta izvaja. Prejela je tudi 

donacije knjig. 

Fakulteta je sodelovala pri vzpostavitvi 

univerzitetne knjižnice Nove univerze.   

100% izvedljivost predvidene 

študijske dejavnosti 

(predavanj in vaj) na 

dodiplomskem in 

podiplomskem študiju; 

Razpisana bodo vsa predavanja 

in vaje v skladu z akreditacijo. V 

kolikor bo katero izmed njih 

odpadlo, bodo zanje razpisani 

nadomestni termini. 

Izvedba študijskega 
procesa. 

Že v študijskem letu 2013/2014 so bila 

vsa predavanja in vaje polno izvedene 

v skladu z veljavno akreditacijo. 

V študijskem letu  2016/2017 so bila 

izvedena vsa predavanja in vaje, v 

skladu z akreditiranimi načini izvajanja.  

Povečanje prehodnosti 

študentov v višji letnik na 

dodiplomskem in magistrskih 

programih; 

Zagotavljanje visoke  kakovosti 

izvedenega pedagoškega 

procesa. 

 

Spodbujanje študentov k 

sprotnemu delu. 

Prehodnost. 

Prehodnost iz š.l. 2013/2014 v š.l. 

2014/2015: 

Dodiplomski: 72,02% 

Magistrski: 47,31 % 

(Upoštevali smo prvič in ponovno 

vpisane v nižje letnike 13/14 ter prvič 

vpisane v višje letnike 14/15). 

Prehodnost iz š.l. 2016/2017 v š.l. 

2017/2018: 

Dodiplomski: 66,66% 

Magistrski: 69,39 

 

Povečanje  števila  

diplomantov in doktorandov. 

Spodbujanje študentov za 

čimprejšnje dokončanje študija 

in omogočanje nadaljevanja 

študija na višji stopnji. 
Diplomanti. 

V letu 2014 se načrtuje, da bo 

diplomiralo naslednje število 

diplomantov po študijskih programih: 

UN 15, SM 51, ZM 15 

DR 1 (Upoštevali smo diplomante, ki 

so zaključili študij v prvih 10 mesecih 

in število predvidenih diplomantov do 

konca leta 2014). 

V letu 2017 je študij na NU, FDŠ uspešno 

zaključilo naslednje število 

diplomantov: 

VS: 0 

UN: 9 

SM: 43 

ZM: 0 



Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije 
 

61 
 

DR: 4 

 

 

Habilitacija novih kadrov. Spodbujanje diplomantov 

fakultete za sodelovanje v 

pedagoškem procesu fakultete. 

 

Spodbujanje že habilitiranih 

sodelavcev in visokošolskih 

učiteljev za izpolnjevanje 

pogojev za pridobitev višjega 

naziva. 
Habilitacije. 

Habilitacijska komisija je v št. l. 

2013/2014  izvedla 4 seje. Na sejah je 

obravnavala:  

- 1 vlogo za ponovno izvolitev v 

naziv - izredni profesor 

(pozitivna) 

- 1 vlogo za izvolitev v naziv 

docent (negativna),  

- 1 vloga za izvolitev v naziv  – 

asistent (pozitivna) 

SKUPAJ: 3 VLOGE 

Fakulteta je pozvala vse pedagoške 

sodelavce, ki se jim izteče veljavni 

naziv v študijskem letu 2014/2015, da 

pravočasno vložijo vlogo za izvolitev.  

Habilitacijska komisija je v št. l. 

2016/2017 obravnavala: 

- 9 vlog za izvolitev v naziv – docent 

(dve od obravnavanih je sta bili 

negativni) 

- 2 vlogi za izvolitev v naziv – 

asistent 

SKUPAJ: 11 VLOG 

 

Fakulteta je pozvala vse pedagoške 

sodelavce, ki se jim izteče veljavni naziv 

v študijskem letu 2017/2018, da 

pravočasno vložijo vlogo za izvolitev. 

Izvedba predavanj gostujočih 

profesorjev iz sosednjih 

držav. 

Vabila profesorjem k 

sodelovanju in ustrezna 

administrativna podpora za 

izvedbo gostujočih predavanj. 

 

 

Gostujoči profesorji. 

Fakulteta je v letu 2014 sodelovala s 

številnimi gostujočimi predavatelji iz 

tujine (glej www.fds.si). 

 

V letu 2017 je v okviru različnih 

aktivnosti fakultete sodelovalo 8 

gostujočih strokovnjakov iz tujine, in 

sicer: 

1. Profesor Ivan Koprić (Hrvaška) 

2. Profesorica Olivera Injac (Črna 

Gora) 

3. Profesorica Maria Varaki (Finska) 

4. Profesor Barney Jordaan (Belgija 

5. Profesorica Chiara Macchi (Italija) 

6. Profesor Visar Hoxha (Kosovo) 

7. Profesorica Durata Hoxha (Kosovo) 

8. Profesor Nuno Garoupa (Španija) 

http://www.fds.si/
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Organizacija mednarodne 

konference iz pravne 

argumentacije  

Organizacija konference. 

 

Prijava na razpis za pridobitev 

sredstev. Mednarodna 
konferenca. 

Fakulteta bo v letu 2014 že šestič 

izvedla mednarodno konferenco iz 

pravne argumentacije in filozofije 

prava.  

Fakulteta je v letu 2017 izvedla IX. 

Mednarodno konferenco o pravni 

teoriji in pravni argumentaciji z 

naslovom: »The impact of the 

European Institutions on the Rule of 

Law and Human Rights Protection in 

Central and Eastern Europe« 

(november 2017) 

Organizacija doktorske 

konference 

Organizacija konference. 

Mednarodna 
doktorska 
konferenca. 

Fakulteta je v letu 2014 so-organizirala 

doktorsko znanstvenoraziskovalno 

mednarodno konferenco, katere 

povzetki so bili objavljeni v elektronski 

zbirki. 

Fakulteta je v letu 2017 izvedla 

doktorsko konferenco, v okviru katere 

so bili profesorji in doktorski študentje 

pozvani, da pripravijo prispevke v 

okviru treh sekcij: 1. profesorska 

pravna sekcija, 2. pravna in upravna 

sekcija in 3. nepremičnine in pravo. 

Prispevki, predstavljeni na doktorski 

konferenci, so objavljeni v 

konferenčnem zborniku, nekateri 

izbrani prispevki pa so objavljeni tudi 

kot članki v reviji DIGNITAS. 

Organizacija poletne šole. Organizacija poletne šole s 

temami, ki so aktualne in so 

povezane s študijskimi 

programi, ki jih izvaja fakulteta. Poletna šola. 

Fakulteta je v letu 2014 uspešno 

izvedla poletno šolo v trajanju 5 dni.  

Fakulteta je v letu 2017 organizirala 

Spomladansko šola z naslovom » 

Upravno in ustavno sodno varstvo ter 

izzivi EU v spremenjenem globalnem 

okolju« (maj 2017): enotedenska 

spomladanska šola je bila sestavljena iz 

dveh modulov oziroma delov.  

Izvedba študentske ankete. Izvedba ankete prek VIS-a. 

Študentske ankete. 

V letu 2013/2014 je fakulteta izvedla 

po vsakem predavanju anketo o 

izvajanju pedagoškega dela, na koncu 

študijskega leta pa anketo o 

Fakulteta je v letu 2017 izvedla anketo 

o zadovoljstvu študentov s študijem na 

NU, FDŠ, ki je bila podlaga za izdelavo 

samoevlavacijskega poročila. 
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zadovoljstvu študentov s fakulteto. 

Izdelava letnega poročila 

samoevalvacije. 

Izdelava letnega poročila 

samoevalvacije in izvedba 

projekta sistema kakovosti na 

fakulteti. 

Samoevalvacija. 

Fakulteta je v letu 2013 pripravila 

samoevalvacijsko poročilo. 

Fakulteta je v letu 2017 pripravila 

samoevalvacijsko poročilo. 

Spodbujati in podpirati 

študente pri izvedbi 

interesnih dejavnosti. 

Sodelovanje s predstavniki pri 

aktivnostih študentskega sveta. 

Študentski svet. 

V letu 2014 je fakulteta sodelovala na 

sejah  Študentskega sveta NU, FDŠ in 

pozvala študente, da pripravijo 

program interesnih obštudijskih 

dejavnosti za naslednje študijsko leto. 

Sodelovala je tudi pri organizaciji in 

izvedbi programa interesnih dejavnosti 

za l. 2014. 

Fakulteta je tudi v letu 2017 pomagala 

študentom pri organizaciji oz. izvedbi 

programa interesnih obštudijskih 

dejavnosti. 

Založniška dejavnost: samo 

založništvo učbenikov. 

Priprava besedila s strani 

avtorja,  organizacija tiska, 

trženje in distribucija. 

Založniška dejavnost. 

Fakulteta je v letu 2014 izdala brošuro 

Informacije o študijskih programih za 

leto 2014/2015, angleško 

predstavitveno brošuro, eno 

monografijo. Do konca leta 2014 

namerava izdati še 5 knjig. Fakulteta 

vsak mesec izda tudi e-novice.  

Fakultetna založba je v letu 2017 izdala 

2 knjigi, ki bosta v pomoč študentom 

pri študiju: 

- Monografija: Slovenija pred 

Evropskim sodiščem za človekove 

pravice : (1994-2016) 

- Zbornik prispevkov - Doktorska 

znanstvenoraziskovalna mednarodna 

konferenca, Ljubljana 2017 

 

Okrepiti mednarodno 

mobilnost preko Erasmus+ 

 

Navezovanje stikov s tujimi 

fakultetami in univerzami ter 

sklepanje sporazumov. 

 

Prijava na razpise. 

Mednarodna 
mobilnost. 

V letu 2014 je pridobila novo 

Erasums+ listino za obdobje 2014-

2020 in  sklenila 22 bilateralnih 

sporazumov s tujimi visokošolskimi 

zavodi.  

 

Fakulteta je v letu 2017 izvedla prvo 

mobilnost študentke in sklenila 

Learning Agreement za 2 dodatni 

mobilnosti študentov v letu 2018. 

Fakulteta je izvedla tudi 3 mobilnosti 

pedagoškega kadra. 

Posodobitev knjižničnega 

gradiva. 

Poziv profesorjem, da 

sporočijo predloge za nakup 

nove literature.  
Knjižnična dejavnost. 

Fakulteta je v letu 2014 pozvala 

pedagoške sodelavce, da posodobijo 

literaturo v učnih načrtih in nabavila 

Fakulteta je sodelovala pri vzpostavitvi 

univerzitetne knjižnice Nove univerze 

ter na ta način povečala št. enot 
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Pošiljanje prošenj za donacije 

knjig. 

 

 

novo literaturo. Knjižnica izvaja tudi 

medknjižnično izposojo.   Prejela je 

tudi dotacije knjig. 

knjižničnega gradiva, ki so na razpolago 

študentom NU, FDŠ. Knjižnica UK NU 

razpolaga s 15.569 izvodi knjižničnega 

gradiva. 

Vseživljenjsko učenje Organizacija seminarjev in 

delavnic.  

Vseživljenjsko 
učenje. 

Vseživljenjsko učenje je nov razvojni 

koncept, ki nadgrajuje formalno 

izobraževanje za potrebe napredka na 

osebnem ali poklicnem področju 

bodisi v obliki posamičnih formalnih 

oblik bodisi v obliki neformalnih 

seminarjev, delavnic, okroglih miz in 

podobno.  

Vseživljenjsko učenje omogoča 

fleksibilen študij, ki z uradnim 

potrdilom prinaša kreditne točke. 

Namenjen je tudi zaključenim 

skupinam, izvedba seminarjev, 

okroglih miz in delavnic pa je 

usmerjena v specifična področja in 

aktualne tematike, ki so skupini še 

posebej zanimive. 

- Delavnica: Boj za pozornost 

poslušalca (januar 2017): delavnico 

o retoriki je vodil dr. Zdravko 

Zupančič iz Šole retorike, 

- Delavnica: Od ideje do diplome 

(junij 2017): na delavnici so bile 

predstavljene tehnike in pravila 

pisanja zaključnih del, svoje 

izkušnje in nasvete pa sta podala 

doc. dr. Miha Šepec, asistent na 

Evropski pravni fakulteti, ter Ana 

Češarek, bibliotekarka v knjižnici 

NU, FDŠ. Delavnica je pokrivala 

sledeče sklope: 1.) izbira mentorja 

in teme zaključne naloge (od ideje 

do dispozicije); 2.) metode 

znanstvenega raziskovanja; 3.) 

pregled novih tehničnih pravil 

pisanja zaključnih del; 4.) izvirnost 

raziskovanja in njegov prispevek k 

znanosti; 5.) praktični primeri in 

nasveti za pisanje zaključnih del. 

- Akademski forum »Populizem in 

militantna demokracija - dve slabi 

izbiri«? 
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- Akademski forum »Odprava kršitev 

človekovih pravic kot priznano 

pravno zavarovano upravičenje«, 

- »Akademski forum: Vizije Evropske 

unije in Slovenija« 

Spomladanska šola z naslovom » 

Upravno in ustavno sodno varstvo ter 

izzivi EU v spremenjenem globalnem 

okolju. 

Karierni center Povezovanje članov Alumni 

kluba s študenti NU, FDŠ, 

organizacija delavnice na temo 

prve zaposlitve. 

Karierni center. 

V letu 2011 je fakulteta vzpostavila 

Karierni center, ki je upravna vez med 

alumni in fakulteto ter referenčna 

točka bodočih in obstoječih študentov.  

Na fakulteti uspešno deluje karierni 

center.    

Raziskovalna dejavnost Organizacija dogodkov; 

objavljanje člankov, monografij 

in prijave na domače in 

mednarodne razpise. 

Raziskovalna 
dejavnost. 

Raziskovalna skupina je v letu 2014 

sprejela program dela za leto 

2014/2015.  

Fakulteta je v študijskem 2016/2017 

letu izvedla program dela Raziskovalne 

skupine v celoti, in sicer: 

1. Organizirala je srečanja 

Akademskega foruma 

2. V sodelovanju z NU, Evro-PF je 

organizirala mednarodno 

konferenco z naslovom »How to 

Resolve the Crisis of Constitutional 

Democracy in Central Europe?« 

3. Izvedla je mednarodno konferenco 

LegArg 

4. Izvedla je več okroglih miz 

Prijavila se je na raziskovalne projekte 

Akademski forum Na vsakem srečanju bo 

sodeloval vsaj en govornik in 

moderator. Srečanja bodo 
Akademski forum. 

V okviru Akademskega foruma NU, 

FDŠ so bila v  akademskem letu 

2014/2015 izvedena predavanja z 

Akademski forumi v študijskem letu 

2016/2017: 
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trajala 2 uri.  V skladu z odprto 

naravo foruma bodo na njem 

sodelovali akademski člani FDŠ, 

gostje z drugih slovenskih 

fakultet, kakor tudi 

strokovnjaki iz tujine. Srečanja 

bodo potekala na Brdu pri 

Kranju. Udeležba na 

Akademskem forumu je odprta 

za vse, še posebej pa je 

priporočljiva za študente FDŠ, 

kakor tudi drugih fakultet.  

akademskih področij, ki jih pokriva 

fakulteta. 

 

- Akademski forum »Populizem in 

militantna demokracija - dve slabi 

izbiri«? 

- Akademski forum »Odprava kršitev 

človekovih pravic kot priznano 

pravno zavarovano upravičenje«, 

- »Akademski forum: Vizije Evropske 

unije in Slovenija« 
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4. KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 

 

Fakulteta je v letu 2017 sodelovala pri vzpostavitvi univerzitetne knjižnice Nove univerze. Univerzitetna knjižnica Nove univerze zbira, obdeluje, hrani in 

posreduje slovensko in tujo znanstveno literaturo, ki pokriva študijska področja članic univerze. Vsem študentom, zaposlenim, sodelavcem in zunanjim brez 

omejitev želi omogočiti najširši možen dostop do slovenske in svetovne znanstvene in strokovne literature s področji delovanja univerze v fizični in elektronski 

obliki.  

Ob združitvi knjižničnega fonda znaša obseg temeljnega gradiva UKNU 13.670 fizičnih enot gradiva, kar presega standard za posamezno visokošolsko knjižnico. 

Temeljni knjižnični fond UKNU obsega: 

- Iz knjižnice NU, EVRO-PF je v bazo UKNU prenesenih skupaj 7.916 enot knjižničnega gradiva. 

- Iz knjižnice NU, FDŠ je v bazo UKNU prenesenih skupaj 5.754 enot knjižničnega gradiva. 

 

 NU, EVRO-PF NU, FDŠ UKNU 

2014 

GRADIVO 6125 4180 X 

 

2015 

GRADIVO 6648 5274 X 

 

2016 

GRADIVO 7443 5567 X 

 

2017 

GRADIVO 7916 5754 15.569 

 

 

Vse gradivo v knjižnici je ažurno katalogizirano, tako monografije in sestavni deli, ki so del bibliografij pedagoškega in raziskovalnega osebja, kot tudi zaključna 

dela študentov. Knjižnični fond se dopolnjuje z nakupi, darovi in zameno ter sproti posodablja glede na predpisano študijsko literaturo, ki je navedena pri 

posameznih predmetih. Knjižnica tako neprestano skrbi za razvoj, dopolnjevanje in nadgradnjo knjižnične zbirke ter zagotavlja najmanj dva izvoda študijske 
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literature za posamezen predmet. UKNU na področju knjižnične dejavnosti nadaljuje z izgrajevanjem zaloge serijskih publikacij, v tiskani in e-obliki. Večina 

knjižnične zbirke je v prostem pristopu.  

Za namene krepitve knjižnične dejavnosti upravni odbor vsako leto nameni potrebna finančna sredstva. Prav tako se fond nameni za nakup licenčnih podatkovnih 

zbirk, ki jih UKNU nabavi v okviru članstva v konzorcijih (NUK – Cosec ali CTK) ali samostojno. 

V študijskem letu 2016/2017 je bilo potencialno število uporabnikov knjižnice UKNU ocenjeno na 3.484 oseb (skupno število vseh potencialnih uporabnikov 

NU, FDŠ in NU, EVRO-PF). 

V knjižnico je bilo v študijskem letu 2016/2017 dejansko vpisanih 34 % vseh potencialnih uporabnikov knjižnice UKNU. 

 

 

Vpisani EVRO-PF FDŠ UKNU 

2014 

UPORABNIKI 214  X 

 

2015 

UPORABNIKI 326 249 X 

 

2016 

UPORABNIKI 499 278 X 

 

2017 

UPORABNIKI 774 323 1.181 
 

 

Skupaj je bilo v sistemu COBISS v letu 2017 v knjižnici UKNU zabeleženih 1.716 vseh transakcij (izposoja na dom, izposoja v čitalnico, podaljšanje roka izposoje, 

sprememba datuma poteka, transakcija v čitalnici, podaljšanje preko COBISS/OPAC-a) za vse vrste gradiva. 
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Poleg fizičnega gradiva je pomembna tudi uporaba in izposoja elektronskih gradiv in baz podatkov. UKNU je nosilec gradnje in razvoja zbirke univerzitetnega 

repozitorija v okviru Repozitorija samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij in s tem prispeva elektronske verzije zaključnih del študentov 

NU v Nacionalni portal odprte znanosti Do 31. 12. 2017 je UKNU v repozitorij ReVIS vnesla 883 zaključnih del študentov. Iz letnega poročila ReVIS je razvidno, 

da sta članici NU, FDŠ in EVRO-PF, po številu ogledov in prenosov zaključnih del iz repozitorija na drugem in tretjem mestu med vsemi sodelujočimi organizaciji, 

kljub kratkemu sodelovanju v sistemu (5 mesecev). NU, FDŠ beleži 45.696 ogledov zaključnih del in 787 prenosov (izposoja polnega besedila zaključne naloge).  

UKNU je v letu 2017 postala članica konzorcija COSEC (NUK) in CTK-ARRS ter sklenila pogodbe za nakup naslednjih slovenskih in tujih baz podatkov za študijsko 

leto 2017/2018: 

- SpringerLink, 

- Scopus, in 

- Sage. 

Poleg tega je UKNU naročnik še naslednjih plačljivih mednarodnih podatkovnih baz: 

- MGC/EBSCO in 

- Ius info. 

UKNU vodi bibliografije raziskovalcev in profesorjev za člane akademskega zbora NU v sistemu COBISS.SI po enotni metodologiji za vodenje bibliografij slovenskih 

raziskovalcev, ki so evidentirani pri Agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), kar zagotavlja racionalnost pri bibliografski obdelavi, popolnejšo 

registracijo in večjo preglednost rezultatov raziskovalne dejavnosti ter možnost uporabe enotnih kriterijev pri vrednotenju rezultatov raziskovalne dejavnosti 

(npr. pri prijavah projektnih in programskih predlogov).  
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5. LETNI NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 

 

Načrt ravnanja fakultete je razviden iz Priloge št. 1: Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2017. 

 

6. KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA  

 

Fakulteta je na kadrovskem področju realizirala sledeče načrte: 

Tabela 1: Izvolitve v naziv v letu 2017 

Naziv Načrtovano število 
izvajalcev v letu 2017 

Od tega število izvajalcev, ki jim bo v 
letu 2017potekla izvolitev v naziv 

Načrtovano število izvolitev v 
naziv v letu 2017 

Realizirano število izvolitev v naziv 
v letu 2017 

Redni profesor 10    

Znanstveni svetnik     

Izredni profesor 9    

Višji znanstveni sodelavec     

Docent 16 3 7 7 

Znanstveni sodelavec     

Višji predavatelj 1    

Predavatelj     

Asistent  3 3 2 

Učitelj veščin     

Strokovni svetnik     

Višji strokovni sodelavec     

Strokovni sodelavec     

Bibliotekar     

Lektor 2    
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Tabela 2: Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih vključno s tehničnimi sodelavci (laboranti), ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2017 

 Pridobivanje formalne izobrazbe  Strokovno usposabljanje Krajša usposabljanja in tečaji Daljša usposabljanja (več kot 1 mesec) v tujini 

Leto 2016 / / 3 / 

Načrt 2017  / / 5 / 

Realizacija 2017 / / 5 / 

 

 

Tabela 3: Št. vseh visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev 

 
Št. vseh visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev, 
raziskovalcev in strokovnih sodelavcev 

Stanje 31. 10. 2016 45 

Načrt 31. 12. 2017 47 

Realizacija 2017 45 
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

  


