
PRILOGA 1 

 

cilj št. 1: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŠTUDIJA TER KAKOVOSTI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV FAKULTETE 

Ukrepi (naloge) za uresničitev strateškega cilja Ime kazalnika 

Razvoj študijskih programov fakultete 
Posodobitev študijskih programov 

Razvoj novih študijskih programov 

Vključitev domačih strokovnjakov iz prakse v študijski proces Število sodelujočih domačih strokovnjakov iz prakse 

Vzpostavitev na študenta osredinjenega učenja in poučevanja Aplikacija kreativnih in kulturnih industrij v študijski proces 

Zagotavljanje primernih in lahko dostopnih učnih virov za študente 

Dostop do podatkovnih baz 

Enote knjižničnega gradiva 

Sistem tutorstva 

1. Spremljanje kakovosti  Zbiranje in analiza ključnih informacij o študijskih programih 
in študentih 

Spremljanje kakovosti v skladu s poslovnikom kakovosti 

cilj št. 2: INTERNACIONALIZACIJA FAKULTETE 

Ukrepi (naloge) za uresničitev strateškega cilja Ime kazalnika 

Spodbujanje mednarodne mobilnosti v okviru programa Erasmus+ 

Število podpisanih interinstitucionalnih sporazumov 

Število študentov, ki odhajajo na mobilnost 

Število visokošolskih učiteljev, ki odhajajo na mobilnost 

Organizacija mobilnosti za strokovne sodelavce fakultete 

Nadgradnja spletne strani za tuje študente 

Vključevanje tujih strokovnjakov v študijske procese fakultete 

Število gostujočih tujih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri 
izvedbi posameznih predmetov 

Vključitev tujih strokovnjakov kot nosilcev posameznih 
predmetov  

Izvedba spomladanskih šol, okroglih miz in akademskih 
forumov, na katerih bodo sodelovali tuji gostje 

Sodelovanje v mednarodnem projektu oz. raziskavi 

Krepitev mednarodnega znanstvenoraziskovalnega in razvojnega 
sodelovanja 

Organizacija mednarodne konference 

Delež objav v soavtorstvu s tujimi državljani 

Delež objav v mednarodnih revijah indeksirane v Web of 
Science in Scopus 

2. Skrb za razvoj in ohranjanje slovenščine, kot jezika stroke 
Uvedba e-predavanj v slovenskem jeziku 

Tutorstvo za tuje študente, v slovenskem jeziku 

cilj št. 3: KREPITEV RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI FAKULTETE 

Ukrepi (naloge) za uresničitev strateškega cilja Ime kazalnika 

Vključevanje novih članov v raziskovalno skupino FDŠ Člani raziskovalne skupine FDŠ 

Povečevanje št. izvirnih znanstvenih člankov, izdanih s strani članov 
raziskovalne skupine FDŠ 

Izdani izvirni znanstveni članki 

Okrepitev znanstvene odmevnosti raziskovalne skupine Citiranost članov raziskovalne skupine FDŠ 

Udeležba na domačih in tujih konferencah Udeležba na domačih in tujih konferencah 

Zvišanje družbenih učinkov raziskovanja Javni nastopi in pisanje kolumn 

cilj št. 4: SPODBUJANJE VSESTRANSKEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH 

Ukrepi (naloge) za uresničitev strateškega cilja Ime kazalnika 

Spodbujanje zaposlenih k nadaljnjemu izobraževanju 

Izobraževanje na temo Zakona o splošnem upravnem 
postopku ter opravljanje izpita ZUP II. stopnje 

Udeležba na seminarjih, ki jih organizira MIZŠ, NAKVIS ter 
Cmepius  

Udeležba zaposlenih na tečajih tujih jezikov 

Sodelovanje zaposlenih na seminarjih za izboljšanje 
retoričnih sposobnosti, komunikacije s strankami, 
organizacije delovnega procesa in drugih podobnih 
seminarjih 
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Spodbujanje formalnega izobraževanja zaposlenih (študijski 
dopust …) 

Spodbujanje zaposlenih k napredovanju pri imenovanju v naziv 
visokošolskih učiteljev 

Natančno določena merila za napredovanje visokošolskih 
učiteljev v višje nazive 

Napredovanje visokošolskih učiteljev pri imenovanju v naziv 

cilj št. 5: SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Ukrepi (naloge) za uresničitev strateškega cilja Ime kazalnika 

Učinkovito sodelovanje z delodajalci pri opravljanju študentske 
prakse 

Nudenje pomoči pri sklepanju dogovorov o opravljanju 
študentske prakse 

Organizacija strokovnih dogodkov namenjenih širši javnosti na 
območjih vseh treh študijskih centrov fakultete 

Organizacija dogodkov na območjih vseh treh študijskih 
centrov fakultet 

Razprava z delodajalci o načrtovanih spremembah in izvedbi 
študijskih programov fakultete 

Organizacija delovnega sestanka med predstavniki fakultete 
in delodajalci na temo izvajanja študijskih programov 

Izdajanje znanstvenih publikacij  Izdane znanstvene publikacije 

cilj št. 6: PROMOCIJA FAKULTETE IN POVEČANJE ŠTEVILA VPISANIH 

Ukrepi (naloge) za uresničitev strateškega cilja Ime kazalnika 

Obveščanje javnosti o dejavnosti fakultete ter o študijskih 
programih 

Objave v različnih medijih – časopis, radio, e-objave 

Organizacija informativnih dni  Informativni dan za dodiplomski študij in podiplomski študij 

Udeležba na sejmih v Sloveniji Udeležba na sejmih v Sloveniji 

Promocija v ciljni regiji – Z Balkan 

Udeležba na visokošolskih sejmih na Hrvaškem, Srbiji, Bosni 
in Hercegovini ter Makedoniji 

Oglaševanje fakultete v tujih medijih 

Povečanje števila vpisanih 
 

Št. prvič vpisanih na dodiplomskem programu Upravno 
pravo 

Št. prvič vpisanih na dodiplomskem programu Javna uprava 
I. stopnje 

Št. prvič vpisanih na magistrskih programih 

Št. prvič vpisanih na doktorskih programih 

cilj št. 7: DOSEGANJE RAZNOVRSTNIH VIROV FINANCIRANJA 

Ukrepi (naloge) za uresničitev strateškega cilja Ime kazalnika 

Pridobivanje sredstev iz javnih razpisov Pridobljeni javni razpisi 

Pridobivanje sredstev iz tržnih virov financiranja Pridobljena sredstva iz tržnih virov financiranja 

 

 

 

 

 


