
 
 
 

FAKULTETA ZA DRŽAVNE  
IN EVROPSKE ŠTUDIJE 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

POROČILO O SAMOEVALVACIJI ZA LETO 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brdo pri Kranju, november 2015 



Fakulteta za državne in evropske študije        

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vizitka visokošolskega zavoda: 
 
Ime zavoda: FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE 
Krajše ime zavoda: FDŠ 

Ulica: Predoslje 39 
Kraj: Brdo pri Kranju, 4000 Kranj 

Spletna stran: www.fds.si 
Elektronski naslov: brdo@fds.si 

Telefonska številka: 04 260 18 56 
Številka faksa: 04 260 18 55 

Matična številka: 1555057   
Identifikacijska številka: SI7414344 
Transakcijski račun: 02010-0089873376 pri NLB d.d. 

 
  



Fakulteta za državne in evropske študije        

 3 

Vsebina 
 

1 KRATKA PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA ................................................................................. 4 

1.1 Organiziranost fakultete ........................................................................................................................ 7 

2 ANALIZA KAKOVOSTI ŠTUDIJA IN RAZISKOVALNEGA DELA ZA LETO 2015 ..................................... 9 

2.1 Izobraževalna dejavnost ........................................................................................................................ 9 

2.1.1 Visokošolsko izobraževanje ................................................................................................................... 9 
2.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost ..................................................................................................... 21 

2.3 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih ............................................................ 26 

2.4 Knjižnična dejavnost ............................................................................................................................ 27 

2.5 Upravne, pravne in druge naloge ........................................................................................................ 28 

2.6 Interesna dejavnost študentov ............................................................................................................ 29 

2.6.1 Študijska komisija ................................................................................................................................ 31 
2.7 Druga dejavnost ................................................................................................................................... 33 

2.7.1 Alumni klub .......................................................................................................................................... 33 
2.8 Financiranje izobraževalne-študijske, znansrveno-raziskovalne in strokovne dejavnosti ................... 34 

3 VISOKOŠOLSKI ZAVOD V ŠTEVILKAH ........................................................................................................ 36 

3.1 Dodiplomski univerzitetni študijski program Javna uprava I. stopnje ...................................... 36 

3.1.1 Vpis na študijski program .................................................................................................................... 36 
3.1.2 Izvajanje študijskega programa ........................................................................................................... 37 
3.1.3 Zaključek in trajanje študijskega programa ......................................................................................... 37 
3.2 Magistrski študijski program Javna uprava II. stopnje ................................................................ 38 

3.2.1 Vpis na študijski program .................................................................................................................... 38 
3.2.2 Izvajanje študijskega programa ........................................................................................................... 39 
3.2.3 Zaključek in trajanje študijskega programa ......................................................................................... 39 
3.3 Magistrski študijski program Mednarodne in diplomatske študije II. stopnje ........................ 40 

3.3.1 Vpis na študijski program .................................................................................................................... 40 
3.3.2 Izvajanje študijskega programa ........................................................................................................... 41 
3.3.3 Zaključek in trajanje študijskega programa ......................................................................................... 41 
3.4 Doktorski študijski program Javna uprava III. stopnje................................................................. 42 

3.4.1 Vpis na študijski program .................................................................................................................... 42 
3.4.2 Izvajanje študijskega programa ........................................................................................................... 42 
3.4.3 Zaključek in trajanje študijskega programa ......................................................................................... 43 
3.5 Doktorski študijski program Mednarodne in diplomatske študije III. stopnje ........................ 43 

3.5.1 Vpis na študijski program .................................................................................................................... 43 
3.5.2 Izvajanje študijskega programa ........................................................................................................... 44 
3.5.3 Zaključek in trajanje študijskega programa ......................................................................................... 44 

 
 

  



Fakulteta za državne in evropske študije        

 4 

1 Kratka predstavitev visokošolskega zavoda 
 
Fakulteta za državne in evropske študije je samostojni in zasebni visokošolski zavod, ustanovljen 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 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. 
 
Fakulteta za državne in evropske študije (v nadaljevanju fakulteta) je s svojimi akreditiranimi programi in njihovim izvajanjem vpeta v družbeno okolje in prispeva k vsesplošnemu 
izobraževalnemu, strokovnemu in znanstvenemu napredku visokega šolstva in družbe nasploh. Na področju upravnopravnih vsebin ter mednarodnih in diplomatskih študij pokriva 
sorazmerno deficitarno teritorialno in specifično vsebinsko pokritost Slovenije in možnosti izobraževanja. Programe javne uprave, upravnega prava ter mednarodnih in 
diplomatskih študij na vseh treh bolonjskih stopnjah izvaja na Brdu pri Kranju in na dislociranih enotah v Ljubljani in v Mariboru. 
 
Strategija organiziranost in vodenje fakultete je usmerjeno v svetovne družbene razvojne trende in tekoče kadrovske potreb javne uprave in celotnega javnega sektorja države in 
Evropske skupnosti. Tem potrebam so prilagojeni programi, ki nudijo potrebne vsebine za izvajane nalog na področju javne uprave in diplomacije v državi in širše. Organiziranost 
fakultete preko notranjih organizacijskih enot…omogoča njen stalni napredek, seveda ob maksimalnem angažiranju dekana, senata in študijske komisije. Čuti pa se odsotnost 
univerzitetnega povezovanja zasebnih fakultet zaradi neživljenjskih zakonskih pogojev in administrativnih ovir. 
 
Fakulteta je edinstvena izobraževalna ustanova v Sloveniji, 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.  
 
Fakulteta deluje skladno s sodobnim evropskim bolonjskim modelom študija in je odprta za povezovanje, ki ga predvideva Lizbonska strategija. Fakulteta je leta 2014 pridobila 
novo Erasmus+ listino, kar ji do leta 2020 omogoča institucionalno izmenjavo študentov in profesorjev z drugimi sorodnimi evropskimi institucijami. S temi pa sodelovanje poteka 
že od nekdaj in sicer na osnovi drugih bilateralnih dogovorov.  
 
Fakulteta vsako leto soorganizira mednarodno konferenco s področja teorije prava in etike, na kateri sodelujejo priznani mednarodni strokovnjaki z univerz sosednjih držav Italije, 
Avstrije in Hrvaške. Vsako leto fakulteta organizira vsaj eno poletno šolo, ki poteka tudi v angleškem jeziku z mednarodno udeležbo ter več akademskih forumov, na katerih 
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 in v konzorciju mediteranske univerze EMUNI. Posebne odnose pa ima vzpostavljene tudi z 
Diplomatsko akademijo na Dunaju ter partnerskimi fakultetami v okviru Erasmus + programa. 
 
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.  
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Uspeh delovanja fakultete se najbolje meri po uspešnosti njenih diplomantov, magistrov in doktorandov. V času njenega obstoja je diplomiralo, magistriralo in doktoriralo že več 
sto posameznikov, ki zasedajo pomembna delovna mesta v državni in javni upravi v širšem smislu, nekateri so celo na najodgovornejših položajih, vključno z ministrskimi. 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.   
 
Fakulteta goji tudi močno založniško dejavnost. Poleg izdajanja lastnih učbenikov je 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. Fakulteta je v 
letu 2015 izdala tudi zbirko petih znanstvenih monografij dr. Petra Jambreka v sodelovanju z večimi avtorji. Naslov zbirke je Slovenija 1945-2015. 
 
Fakulteta bo v prihodnje čim bolj segla tudi prek slovenskih akademskih meja. Navezala bo čim več institucionalnih, raziskovalnih in osebnih stikov s tujimi fakultetami, izvedla 
izmenjavo profesorjev, študentov ter dobrih praks in tako poskrbela za polnopravno vključitev v evropski 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. 
 
Cilj fakultete je 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, in sicer 
pravna in demokratična država, utemeljena na spoštovanju človekovih pravic. 
 
Po vzoru tujih fakultet s podobno usmeritvijo, a precej daljšo tradicijo, si prizadeva 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.  
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Fakulteta izvaja naslednje študijske programe, ki imajo javnopravno veljavo: 
 
NOVI PROGRAMI 
- dodiplomski študij: 

 triletni univerzitetni študijski program »Javna uprava« I. stopnje 

 triletni visokošolski študijski program »Upravno pravo« I. stopnje - v postopku vpisa v Razvid visokošolskih zavodov na MIZŠ 
 

- podiplomski študij: 

 strokovni magistrski program »Javna uprava« II. stopnje 

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

 doktorski program »Javna uprava« III. stopnje 

 doktorski študijski program »Mednarodne in diplomatske študije« III. stopnje  
 

 
STARI PROGRAMI 
 

 specialistični študijski program »Državne študije« 

 znanstveni magistrski program »Državne in evropske študije« 

 znanstveni magistrski program »Mednarodne, primerjalne in evropske študije« 

 doktorski študijski program »Državne in evropske študije«. 
 
 
KONCESIONIRANI PROGRAMI 
Fakulteta je pridobila državno koncesijo za naslednje študijske programe: 

- 70 vpisnih mest za dodiplomski univerzitetni študijski program I. stopnje »Javna uprava« (Odločba Vlade RS, št. 01405-37/2007/5 z dne 27. 12. 2007).  
- 70 vpisnih mest za podiplomski študijski program II. stopnje  »Javna uprava« (Odločba Vlade RS, št. 01405-20/2007/5 z dne 15. 5. 2007). 
- 70 vpisnih mest za podiplomski študijski program II. 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.   
Fakulteta nima lastnih poslovnih prostorov, dejavnost izvaja v najetih prostorih.  
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1.1 Organiziranost fakultete 
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Organi fakultete so: 
- akademski zbor, 
- senat, 
- upravni odbor, 
- dekan, 
- prodekan 
- študentski svet. 
 
Delovna telesa fakultete so: 
- habilitacijska komisija, 
- študijska komisija, 
- vpisna komisija, 
- komisija za kakovost in 
- disciplinska komisija. 
 
Strokovna opravila za delo fakultete opravlja tajništvo fakultete, ki ga vodi tajnik fakultete.  
Fakulteta ima lahko tudi druge organe v skladu s statutom in na podlagi sklepa upravnega odbora. 
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2 Analiza kakovosti študija in raziskovalnega dela za leto 2015 
 
Fakulteta je v letu 2015 realizirala večino zastavljenih ciljev, kar je razvidno iz pregleda realizacije ciljev za leto 2015. 
 

2.1 Izobraževalna dejavnost 

2.1.1 Visokošolsko izobraževanje 

 

Kratkoročni letni cilj za 
leto 2015 

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

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2015 

Predvideni viri 
financiranja 

Realizacija v letu 
2015 z 
obrazložitvijo 
razlik glede na 
ciljno vrednost 
2015 

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. 

Tudi v študijskem letu  
2014/2015 načrtujemo 
izvedbo  vseh predavanj 
in vaj, v skladu z 
akreditiranimi načini 
izvajanja.  

MIZŠ, drugi viri. Cilj 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. 

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). 

Prizadevali si bomo, da 
bomo prehodnost v letu 
2015 na dodiplomskem 
programu povečali za 5 
% in za 10 % na 
magistrskih programih. 

MIZŠ, drugi viri. Cilj je delno 
realiziran. 
Cilj je delno 

realiziran. 

Prehodnost iz š.l. 

2014/2015 v š.l. 

2015/2016: 

Dodiplomski: 

56,64% 

Magistrski: 65,66 

% 

(Upoštevali smo 
prvič in ponovno 
vpisane v nižje 
letnike 14/15 ter 
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prvič vpisane v 
višje letnike 
15/16). 

Povečanje  števila  
diplomantov in 
doktorandov. 

Spodbujanje študentov 
za čimprejšnje 
dokončanje študija in 
omogočanje 
nadaljevanja študija na 
višji stopnji. 

Diplomanti. 

V letu 2014 je 

diplomiralo naslednje 

število diplomantov po 

študijskih programih: 

UN 23, SM 48, ZM 13 

DR 1  

Prizadevali si bomo, da 

bo število diplomantov 

in doktorandov  v letu 

2015 naraslo vsaj za 

10%. 

 

 

MIZŠ, drugi viri. Cilj ne bo v celoti 

realiziran.  

Diplomanti v letu 

2015: 

UN 15 

SM 39 

ZM 5 

DR 2 

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 letu 2014 izvedla 4 
seje. Na sejah je 
obravnavala: 
- 3 vloge za 

imenovanje v 
naziv asistent, 

- 2 vlogi za 
imenovanje v 
naziv docent (1 
vloga še v 
postopku), 

- 3 vloge za 
imenovanje v 
naziv izredni 
profesor (1 vloga 
še v postopku), 

- 1 vloga za 
imenovanje v 
naziv višji 

Habilitacijska komisija 

bo v  študijskem letu 

2014/2015 obravnavala 

vloge pedagoških 

učiteljev, ki jim v tem 

študijskem letu izteče 

veljavnost naziva.  

 

 

MIZŠ, drugi viri. Cilj v celoti 
realiziran. 
 
V študijskem letu 
2014/15 je bil 
uspešno zaključen 
habilitacijski 
postopek za 
izvolitev v naziv:  
1 izrednega 
profesorja,  
3 docentov,  
4 asistentov,  
1 višje 
predavateljice.  
 
Habilitacijska 
komisija je 
obravnavala tudi 
vloge 3 
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predavatelj.  
 
SKUPAJ: 9 VLOG 
 

Fakulteta je pozvala 
vse pedagoške 
sodelavce, ki se jim 
izteče veljavni naziv v 
študijskem letu 
2014/2015, da 
pravočasno vložijo 
vlogo za izvolitev.  

kandidatov za 
asistente in 2 
kandidatov za 
izvolitev v naziv 
lektor, ki so še v 
postopku 
izvolitve. 

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). 

 

Fakulteta bo tudi v letu 
2015 povabila k 
sodelovanju gostujoče 
profesorji  iz tujine, ki 
bodo sodelovali na 
mednarodnih 
znanstvenih 
konferencah, 
akademskih forumih in 
pri pedagoškem procesu 
fakultete.  

MIZŠ, ARRS, 
CMEPIUS, drugi 
viri. 

Cilj v celoti 
realiziran.  
 
Fakulteta je med 
drugim v letu 
2015 sodelovala z 
naslednjimi 
gostujočimi 
predavatelji: 
- Profesor Neil 
Walker (Univerza 
v Edinburghu),  
- Profesor Mattias 
Kumm (NYU 
School of Law in 
WZB Berlin), - 
Profesor Gianluigi 
Palombella 
(Univerza v 
Parmi),  
- Dr. Jose Manuel 
Baretto (Univerza 
v Bonnu) 
- Dr. Rafal Manko 
(Univerze v 
Amsterdamu, 
strokovni 
sodelavec 
Evropskega 

http://www.fds.si/
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parlamenta). 
 

Organizacija 
mednarodne konference 
iz pravne argumentacije  

Organizacija 

konference. 

 

Mednarodna 
konferenca. 

Fakulteta je v letu 2014 
že šestič izvedla 
mednarodno 
konferenco iz pravne 
argumentacije in 
filozofije prava.  

Fakulteta bo tudi v letu 
2015 izvedla 
mednarodno 
konferenco iz pravne 
argumentacije. 

Drugi viri. Cilj je v celoti 
realiziran.  
 
Mednarodna 
konferenca iz 
pravne 
argumentacije je 
potekala 20. In 21. 
11. 2015. Spletna 
stran 
(http://www.fds.s
i/index.php/dogo
dki/konferenca-o-
pravni-teoriji-in-
pravni-
argumentaciji/108
7-sedma-
mednarodna-
konferenca-o-
pravni-teoriji-in-
pravni-
argumentaciji). 

Organizacija doktorske 
konference 

Organizacija 
konference. 

Mednarodna 
doktorska 
konferenca. 

Fakulteta je v letu 2014 
so-organizirala 
doktorsko 
znanstvenoraziskovaln
o mednarodno 
konferenco, katere 
povzetki so bili 
objavljeni v elektronski 
zbirki. 

Fakulteta bo tudi v letu 
2015 izvedla doktorsko 
konferenco. 

Drugi viri. Cilj je v celoti 
realiziran. 
 
4. doktorska 
znanstvenorazisko
valna 
mednarodna 
konferenca na 
področju prava, 
uprave in 
nepremičnin je 
bila izvedena 19. 
5. 2015 (Spletna 
povezava: 
http://www.fds.si
/index.php/dogod
ki/doktorska-
konferenca/995-
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povabilo-k-
sodelovanju-na-iv-
doktorski-
znanstveno-
raziskovalni-
mednarodni-
konferenci). 
 

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 načrtuje 
izvedbo ene poletne 
šole konec študijskega 
leta 2014/2015. 

Drugi viri. Cilj je realiziran. 
 

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 
zadovoljstvu študentov 
s fakulteto. 

V letu 2014/2015 bo 
fakulteta izvedla anketo 
o izvajanju pedagoškega 
dela ob koncu vsakega 
semestra in enkrat letno 
o delu fakultete. Ankete 
bodo služile k pripravi 
samoevalvacijskega 
poročila. 

MIZŠ, drugi viri. Cilj v celoti 
realiziran. 
 
V letu 2014/2015 
je fakulteta 
izvedla po vsakem 
predavanju 
anketo o izvajanju 
pedagoškega dela, 
na koncu 
študijskega leta 
pa anketo o 
zadovoljstvu 
študentov s 
fakulteto. 

Izdelava letnega poročila 
samoevalvacije. 

Izdelava letnega 
poročila samoevalvacije 
in izvedba projekta 
sistema kakovosti na 
fakulteti. 

Samoevalvacija. 

Fakulteta je v letu 2014 
pripravila 
samoevalvacijsko 
poročilo. 

Samoevalvacijska 
skupina, ki jo sestavljajo 
predstavniki vseh 
glavnih interesnih 
skupin, izmed 
visokošolskih učiteljev, 
raziskovalcev, 
študentov, strokovnega 
in administrativnega 
osebja, bo v letu 2015 
pripravila 
samoevalvacijsko 
poročilo in pričela s 
projektom razvoja 

MIZŠ, drugi viri. Cilj v celoti 
realiziran. 
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sistema kakovosti na 
fakulteti.  

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 
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. 

V kolikor bodo študenti 
prosili za pomoč, jim bo 
fakulteta tudi v letu 
2015 pomagala pri 
organizaciji oz. izvedbi 
programa interesnih 
obštudijskih dejavnosti. 

MIZŠ, drugi viri. Cilj v celoti 
realiziran. 

Založniška dejavnost: 
samozaložništvo 
učbenikov in drugih 
monografij. 

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.  

Fakulteta je v letu 2015 
končala projekt zbirke 
Slovenija 1945-2015, ki 
zajema 5 monografij. 
Predvidoma  bo izdala 
vsaj 1 publikacijo, 
brošuro Informacije o 
študijskih programih 
2015/2016 ter 
morebitno drugo 
spremljajoče učno 
gradivo. 

Drugi viri. Cilj v celoti 
realiziran.  
 

Okrepiti mednarodno 

mobilnost preko 

Erasmus+ 

 

Navezovanje stikov s 

tujimi fakultetami in 

univerzami, sklepanje 

sporazumov in 

organizacija dogodkov 

za motiviranje in 

informiranje študentov. 

 

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. 

Izvedla je štiri 

mobilnosti študentov 

in 2 profesorjev.  

 

V letu 2015 predvideva 
nadgradnjo navezovanja 
stikov s tujino z 
namenom sklenitve 
novih dodatnih 
bilateralnih sporazumov 
in prijavo na razpise za 
pridobitev sredstev za 
izvedbo mobilnosti ter 
izvedbo načrtovanih 
individualnih mobilnosti. 

CMEPIUS in drugi 
viri. 

Cilj realiziran. 
Fakulteta je v letu 
2015 podpisala 
nove sporazume, 
skupno je sedaj 
podpisanih 22 
sporazumov s 
tujimi 
visokošolskimi 
zavodi. 

Posodobitev 
knjižničnega gradiva. 

Poziv profesorjem, da 

sporočijo predloge za 
Knjižnična 
dejavnost. 

Fakulteta je v letu 2014 
pozvala pedagoške 

V letu 2015 namerava 

posodobiti knjižnični 

Drugi viri. Cilj v celoti 
realiziran. 
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nakup nove literature.  

 

 

Pošiljanje prošenj za 

donacije knjig. 

 

 

sodelavce, da 
posodobijo literaturo v 
učnih načrtih in 
nabavila novo 
literaturo. Knjižnica 
izvaja tudi 
medknjižnično 
izposojo.   Prejela je 
tudi donacije knjig. 

fond skladno s 

prenovljenimi učnimi 

načrti in posredovati 

prošnje založbam za 

donacijo knjig in 

vzpostaviti zamenjave 

gradiva s sorodnimi 

fakultetami in 

ustanovami v namen 

pridobitve čim več 

gradiva za študente s 

področji, ki jih 

raziskujejo v času 

študija.    

 

Priprava programa in 
izvedba seminarjev in 
delavnic v okviru 
vseživljenjskega učenja.  

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 

V letu 2015 namerava 
fakulteta izvesti več 
seminarjev in delavnic, v 
skladu z zanimanjem in 
povpraševanjem 
študentov. 

Drugi viri. Cilj delno 
realiziran. 
 
V letu 2015 je 
fakulteta uspešno 
izvedla poletno 
šolo, ki je trajala 5 
dni. 
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aktualne tematike, ki 
so skupini še posebej 
zanimive. 

Karierni center Povezovanje članov 
Alumni kluba s študenti 
FDŠ, organizacija 
delavnice na temo 
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.  

V letu 2015 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. Jeseni v 
soorganizaciji z E 
študentskih servisom 
načrtujemo izvedbo več 
kariernih delavnic.  

Drugi viri.  Cilj v celoti 
realiziran. 

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.  

Izvedba programa dela 
za leto 2014/2015. 
1. Organizacija desetih 
srečanj Akademskega 
foruma 
2. Izvajanje dveh 
podoktorskih programov 
3. Izvajanje bilaterale z 
Univerzo v Zagrebu 
5. Izvedbe okroglih miz v 
okviru Jean Monnet 
modulov 

EACEA, ARRS, 
drugi viri. 

Cilj v celoti 
realiziran. 



Fakulteta za državne in evropske študije        

 17 

6. Prijava na aktualne 
javne razpise. 
7. Razširitev 
raziskovalne skupine z 
novimi člani. 
8. Izvedba dveh 
mednarodnih konferenc. 

Akademski forum 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 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.  

Akademski forum. 

V okviru Akademskega 

foruma FDŠ so bila v  

akademskem letu 

2014/2015 izvedena 

predavanja z 

akademskih področij, 

ki jih pokriva fakulteta. 

 

Akademski forum se bo 

v akademskem letu 

2014/2015 odvil skozi 

več srečanj, v katerem 

bodo člani akademskega 

zbora, raziskovalne 

skupine in gostujoči 

predavatelji predstavili 

svoje aktualne raziskave 

s področij, na katerih 

delujejo. 

Drugi viri. Cilj v celoti 
realiziran. 
 
 Akademski 
forumi v letu 
2015: 
- akademski 
forum o pravicah 
beguncev v 
Evropski uniji (5. 
5. 2015) 
- akademski 
forum o Ženskih 
kazenskih 
taboriščih za 
prisilno delo v 
Sloveniji v letih 
1949-50 (21. 4. 
2015), 
- akademski 
forum z naslovom 
Kako znanja 
pridobljena na 
FDŠ prispevajo k 
večji kakovosti 
dela poslancev (8. 
4. 2015)  
- akademski 
forum na temo 
"Prihodnost 
Evropske unije" 
(12. 3. 2015) 
- akademski 
forum, v okviru 
katerega je 
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gostoval dr. Rafal 
Manko predaval 
je na temo: 
"Europeanisation 
of Civil Procedure: 
Treaty Basis, 
Existing 
Instruments, 
Perspectives for 
the Future" (12. 1. 
2015) 
- Okrogla miza v 
okviru 
Akademskega 
foruma 
Večnivojsko 
upravljanje - Izziv 
za Slovenijo (11. 
5. 2015) 
- Izzivi človekovih 
pravic v naši 
državi - položaj 
romske manjšine 
(26. 3. 2015). 
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Kazalniki: 
 

Kazalnik 

Študijsko leto 2014/2015 

(Leto 2015) 

Redni študij Izredni študij 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v študijskih programih prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004, v % 50% 0% 

Odstotek ponavljavcev v visokošolskih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 / / 

Odstotek ponavljavcev v univerzitetnih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 / / 

Odstotek ponavljavcev v študijskih programih prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004 7,29% 0% 

Povprečno število let trajanja študija na študenta – v visokošolskih študijskih programih, sprejetih pred 11. 

6. 2004 

/ / 

Povprečno število let trajanja študija  v univerzitetnih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 / / 

Povprečno število let trajanja študija v  študijskih programi prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004 4 leta / 

 

 
Rezultati intervjujev kažejo, da so visokošolski učitelji in sodelavci v študijskem letu 14/15 predmete izvedli v skladu z učnim načrtom, v sodelovanju z vsemi izvajalci, pri čemer so 

tudi uporabljali lastno gradivo. Visoko je bilo tudi zadovoljstvo visokošolskih učiteljev in sodelavcev z izvedbo poučevanja in predvsem medsebojnega sodelovanja. Nekateri učitelji 

so izpostavili željo po zagotovitvi več ur za vaje in seminarje v živo. Sicer pa so najmanj visokošolski učitelji in sodelavci zadovoljni s pisnimi izdelki študentov ter njihovim 

angažmajem po raziskovalni dejavnosti, Erasmus mobilnosti ali kakšnih drugih ob-študijskih dejavnosti, kar je najbrž tudi rezultat dejstva, da je velika večina študentov že tudi 

redno zaposlenih.  

Večina visokošolskih učiteljev ocenjuje, da je bila udeležba študentov na predavanjih dobra. Visokošolski učitelji in sodelavci so tudi zelo zadovoljni s pogoji dela na fakulteti, še 

zlasti s srečanji v Oranžeriji in nekoliko manj na lokaciji v gimnaziji KR (oz. predvsem kadar je del predavanj pri enem predmetu deljen na KR in Brdo). Prav tako se tudi pri istem 

predmetu pogosto spreminjajo učilnice v KR, čeprav se potem izkaže, da so proste. Zato so nekateri izpostavili željo in potrebo po lastnih prostorih fakultete oz. morda po 

vzpostavitvi več predavalnic v Oranžeriji oz. v celotnem objektu Oranžerije, kjer že do sedaj smotrno deluje tudi knjižnica. V kolikor bi bilo mogoče v okviru slednjega urediti še dve 

manjši učilnici in nekaj pisarn za potrebe fakultete, bi se celotna zadeva zaključila v smotrno celoto.  

Prav tako je bilo skoraj večinsko izraženo mnenje po zagotovitvi več ur oz. srečanj na enoti v MB. Kot zelo pozitivno visokošolski učitelji pozdravljajo dopolnitev klasičnih predavanj 

z e-študijem, kar zagotavlja smotrno dopolnitev. Morda bi veljajo v bodoče razmišljati tudi o vpeljavi e-učilnice v Moodlu ali podobnem sistemu, v okviru katere bi učitelji lahko 
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odlagali gradiva, nalagali diskusije, študentje pa bi določen del obvez (vaje in seminarji), lahko opravili v okviru slednjega. S tem bi se približali študentom, ki so po večini zaposleni, 

prav tako pa bi slednje lahko optimiziralo dejavnost izvedbe (tudi finančno).   

Visokošolski učitelji so sicer zelo zadovoljni s sodelovanjem strokovnih služb in vodstvom fakultete ter so ponosni, da so del fakultete FDS.  
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2.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost 
 

Kratkoročni letni cilj za 
leto 2015 

Ukrepi (naloge), ki so 
potrebni za uresničitev 
oz. ohranitev 

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 
2015 

Predvideni viri 
financiranja 

Realizacija v letu 
2015 z 
obrazložitvijo razlik 
glede na ciljno 
vrednost 2015 

Izvedba bilateralnega 
projekta Slovenija – 
Hrvaška 

Izvedba projekta 
skladno z načrtom. 

Bilateralni projekt 
med Slovenijo in 
Hrvaško v l. 2014 in 
2015. 

V l. 2013 smo se prijavili 
na omenjeni razpis in s 
strani ARRS prejeli 
sofinancirana sredstva 
za izvedbo.  

V letu 2015 
načrtujemo izvedbo 
projekta skladno z 
načrtom. 

ARRS, drugi viri. Cilj v celoti 
realiziran. 

Izvedba podoktorskega 
projekta skladno z 
načrtom. 

Izvajanje nalog skladno 
s pogodbo. 

Podoktorski projekt 
(temeljni). 

V l. 2011 smo se prijavili 
na razpis za izvajanje 
dveh podoktorskih 
projektov (temeljnih). 

Izvajanje nalog 
skladno s pogodbo. 

ARRS. Cilj v celoti 
realiziran. 

Izvedba progama dela 
Raziskovalne skupine 
za študijsko leto 
2014/2015. 

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.  

Izvedba programa 

dela za leto 

2014/2015. 

1. Organizacija 

desetih srečanj 

Akademskega 

foruma 

2. Izvajanje dveh 

podoktorskih 

programov 

3. Izvajanje bilaterale 

z Univerzo v Zagrebu 

5. Izvedbe okroglih 

miz v okviru Jean 

Monnet modulov 

6. Prijava na aktualne 

javne razpise. 

7. Razširitev 

raziskovalne skupine 

z novimi člani. 

8. Izvedba dveh 

EACEA, ARRS, drugi 
viri. 

Cilj v celoti 
realiziran. 
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mednarodnih 
konferenc. 

Izvedba predavanj v 
okviru Akademskega 
foruma FDŠ. 

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 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. 

Akademski forum. V okviru Akademskega 

foruma FDŠ so bila v  

akademskem letu 

2014/2015 izvedena 

predavanja z 

akademskih področij, ki 

jih pokriva fakulteta. 

 

Akademski forum se 
bo v akademskem 
letu 2014/2015 odvil 
skozi več srečanj, v 
katerem bodo člani 
akademskega zbora, 
raziskovalne skupine 
in gostujoči 
predavatelji 
predstavili svoje 
aktualne raziskave s 
področij, na katerih 
delujejo. 

Drugi viri. Cilj v celoti 
realiziran. 
 
 Akademski forumi 
v letu 2015: 
- akademski forum 
o pravicah 
beguncev v 
Evropski uniji (5. 5. 
2015) 
- akademski forum 
o Ženskih kazenskih 
taboriščih za 
prisilno delo v 
Sloveniji v letih 
1949-50 (21. 4. 
2015), 
- akademski forum 
z naslovom Kako 
znanja pridobljena 
na FDŠ prispevajo k 
večji kakovosti dela 
poslancev (8. 4. 
2015)  
- akademski forum 
na temo 
"Prihodnost 
Evropske unije" 
(12. 3. 2015) 
- akademski forum, 
v okviru katerega je 
gostoval dr. Rafal 
Manko predaval je 
na temo: 
"Europeanisation 
of Civil Procedure: 
Treaty Basis, 
Existing 
Instruments, 
Perspectives for 
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the Future" (12. 1. 
2015) 
- Okrogla miza v 
okviru 
Akademskega 
foruma Večnivojsko 
upravljanje - Izziv 
za Slovenijo (11. 5. 
2015) 
- Izzivi človekovih 
pravic v naši državi 
- položaj romske 
manjšine (26. 3. 
2015). 
 

Organizacija 
mednarodne 
konference iz pravne 
argumentacije  

Organizacija 
konference. 
 

Mednarodna 
konferenca. 

Fakulteta je v letu 2014 

že šestič izvedla 

mednarodno 

konferenco iz pravne 

argumentacije in 

filozofije prava.  

Fakulteta bo tudi v 
letu 2015 izvedla 
mednarodno 
konferenco iz pravne 
argumentacije. 

Drugi viri. Cilj v celoti 
realiziran. 

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 bo tudi v 
letu 2015 izvedla 
doktorsko 
konferenco. 

Drugi viri. Cilj v celoti 
realiziran. 

 
V okviru fakultete se znanstveno-raziskovalna dejavnost opravlja predvsem v obliki raziskovalnega dela, katerega rezultati so objave, citiranost teh objav, znanstvene konference 
ter posebni raziskovalni in razvojni projekti. Temelj za to delo je raziskovalna skupina. Glede na te postavke je spodaj opisano tudi stanje.  
 
Raziskovalna skupina FDŠ (uradni naziv je enak: Raziskovalna skupina FDŠ) obsega 8 raziskovalcev, ki zastopajo pet različnih raziskovalnih področij s področja družboslovnih ved in 
humanistike. Vodja skupine je Matej Avbelj, ostali člani so navedeni spodaj.  
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V obdobju zadnjih petih let izkazuje raziskovalna skupina 764 kategoriziranih in ovrednotenih znanstvenih objav ter drugih dosežkov, ki so skupaj ovrednoteni z 6829,67 točkami 
(upoštevane točke – družboslovje). Izmed teh objav je 67 izvirnih znanstvenih člankov.  
Citiranost: raziskovalna skupina skupaj dosega 18 citatov, od tega 16 čistih citatov. Podrobni podatki in ocene so razvidni iz spodnje tabele. 
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Ocena stanja: 

 

 
 
 
Predlogi postopkov in ukrepov za odpravo pomanjkljivosti: 

 določitev koordinatorja za raziskovalno dejavnost v okviru administracije fakultete ter sprejetje postopkov oz. komunikacijskega kanala za podporno dejavnosti 

 sprotno in natančno posodabljanje podatkov v sistemu SICRIS o članih raziskovalne skupine s strani tega koordinatorja 

 seznanitev vseh članov raziskovalne skupine in ostalih zaposlenih z vrstami raziskovalnih dosežkov, njihovim vrednotenjem ter pomembnost beleženja teh dosežkov v 
bazi SICRIS/COBISS 

 sprotno vnašanje vseh dosežkov v SICRIS/COBISS 

 povečanje finančne podpore raziskovalni dejavnosti 

 vložitev vseh naporov v pridobitev temeljnega raziskovalnega programa (ARRS) 

 polletno srečanja vseh raziskovalcev ter koordinacija dela med njimi (npr. prijav na projekte, organizacija dogodkov, ipd.) 

 okrepitev mednarodnega sodelovanja ter vpis fakultete v sezname/baze morebitnih partnerjev pri projektih 

 vzpostavitev kulture odličnosti za področje raziskovalnega dela  
  

Prednosti 

•  številčnost in kakovost objav 

•  nekaj članov raziskovalne skupine je 
po dosežkih in oceni na vrhu v svojih 
raz. področjih 

•  vzpostavljeno sodelovanje z 
raziskovalci iz drugih držav 

• izkušnje in usposobljenost članov 
raziskovalne skupine 

Slabosti 

• ni jasne administrativne podpore za 
raziskovalno dejavnost 

• majhno finančno vlaganje v 
raziskovalno dejavnost 

• ni okrepljenega sodelovanja med 
raziskovalci 

Priložnosti 

• sodelovanje pri prijavah raziskovalnih 
projektov na ravni programov EU 

• napovedano povečanje proračunskih 
sredstev za raziskovalno dejavnost  

Nevarnosti 

• zaostritev pogojev za pridobivanje 
raziskovalnih projektov v okviru ARRS 
(vezanost na vzpostavljene programske 
skupine in pretvorba v "trajno" 
financiranje obstoječih programov in 
projektov) 

• zaostritev pogojev za mednarodne 
projekte, kjer bodo v prednosti velike 
in uveljavljane raziskovalne skupine 
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2.3 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 
 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2015 Realizacija v letu 2015 z obrazložitvijo razlik 

Izvedba mednarodne konference. Objava člankov, uspešna izvedba mednarodne 
konference. 

V sodelovanju z Evropsko pravno fakulteto smo novembra 
2015 izvedli sedmo mednarodno konferenco, posvečeno 
teoriji prava in pravni argumentaciji ter četrto 
mednarodno doktorsko konferenco maja 2015. Članki, 
predstavljeni na doktorski konferenci, so bili tudi 
objavljeni v znanstvenem zborniku. 

Izvedba dveh Jean Monnet modulov.  
 

Izvedba vseh načrtovanih predavanj v študijskem letu 
2014/2015. 

Cilj je bil v celoti realiziran pri obeh modulih. 

 
Fakulteta ima s tujimi fakultetami trenutno sklenjenih kar 26 bilateralnih sporazumov, ki so pogoj za izvedbo mobilnosti študentov in profesorjev. Fakulteta redno skrbi za objavo 

vseh novosti v zvezi z možnostmi, ki jih Erasmus+ program nudi, tako na svoji spletni strani in tudi preko socialnih omrežij.  Na svoji spletni strani vsako leto objavi razpis za 

Erasmus izmenjave študentov in profesorjev. Postopek Erasmus izmenjave študentov je predstavljen na otvoritvenem dnevu fakultete. Fakulteta vsako leto kandidira tudi na 

Javnem razpis štipendij za individualno mobilnost študentov v tujino v okviru programa Erasmus, ki ga razpisuje Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Fakulteta tako 

študentom poleg dotacije, ki pripada Erasmus študentom, omogoči še pridobitev štipendije. 

 
V študijskem letu 2014/2015 se je izmenjave udeležil en profesor. Profesor se je udeležil izmenjave z namenom poučevanja, in  sicer na ISCET - Instituto Superior de Ciencias 
Empresariais e do Turismo na Portugalskem. Prav iz omenjene portugalske fakultete pa je fakulteta v okviru Erasmus izmenjave gostila tudi profesorico, ki se je udeležila 
izmenjave z namenom poučevanja. Falulteta je v študijskem letu 2014/2015 sprejela tri Erasmus študentke iz tujih fakultet, se pa Erasmus izmenjave ni udeležil noben študent 
domače fakultete. Fakulteta je zadovoljna z realizacijo Erasmus izmenjav profesorjev, si pa želi večjega interesa za izmenjavo s strani študentov. Pomanjkanje interesa za 
izmenjavo študentov fakulteta v prvi vrsti pripisuje dejstvu, da je večina študentov že zaposlenih, zaradi česar se ne morejo  udeležiti vsaj dva meseca trajajoče izmenjave. Kljub 
temu, pa bi bilo Erasmus izmenjavo, poleg osnovne predstavitve na otvoritvenem dnevu fakultete, smiselno še dodatno približati študentom ter jih seznan iti s samim postopkom, 
njihovimi pravicami in obveznostmi ter jim, v kolikor bo fakulteta imela študente, ki se bodo udeležili izmenjave, dati možnost povezati se s študenti, ki so na izmenjavi že bili. Ker 
si fakulteta želi večjega interesa za izmenjavo študentov bi bilo smotrno študente pozvati tudi k predložitvi predlogov za sklepanje dodatnih bilateralnih dogovorov. 
 
Poleg Erasmus izmenjave je fakulteta mednarodno dejavna tudi z izvedbo mednarodnih konferenc. V okviru podoktorskega projekta dr. Mateja Avblja, z naslovom: "Postmoderni 
izzivi transnacionalnega prava za Evropsko unijo", je fakulteta s podporo Agencije Republike Slovenije za raziskovanje in razvoj organizirala Mednarodni znanstveni simpozij "The 
Concept and Conceptions of Transnational and Global Law". V Zagrebu je fakulteta skupaj s Pravno fakulteto v Zagrebu organizirala znanstveno konferenco »Primjena Europske 
konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u upravnoj i ustavnoj zaštiti ljudskih prava u hrvatskom i slovenskom pravnom sustavu«.  Fakulteta gosti tudi tuje 
predavatelje. Tako je v okviru Jean Monnet Akademskega foruma gostoval dr. Rafal Manko in predaval na temo: "Europeanisation of Civil Procedure: Treaty Basis, Existing 
Instruments, Perspectives for the Future." ter  Goranka Lalić Novak in Vedran Dulabič iz PF v Zagrebu o temi Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic na Hrvaškem in v 
Sloveniji. V okviru Jean Monnet modula je bil gost fakultete tudi profesor Alan Uzelac s Pravne fakultete v Zagrebu. Fakulteta vsako leto v sodelovanju z Evropsko pravno fakulteto 
že tradicionalno organizira doktorsko znanstveno – raziskovalno mednarodno konferenco s področja prava, uprave in nepremičnin ter mednarodno konferenco, posvečeno teoriji 
prava in pravni argumentaciji. Tako je bila v maju 2015 izvedena IV. doktorska konferenca, v novembru 2014 pa že šesta mednarodna konferenca z naslovom »Legal and 
Philosophical Challenges of Transnational Law«.  Fakulteta se je prijavila na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in 
Republiko Hrvaško v letih 2014-2015 ter uspešno pridobila sredstva za njegovo izvedbo. 
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Fakulteta poleg omenjenih konferenc svojo mednarodno dejavnost izvaja še s številnimi drugimi oblikami mednarodnega sodelovan ja, med katerimi velja omeniti predstavitev 
knjig ter objavo člankov in prispevkov članov akademskega zbora fakultete v tujih revijah in knjigah. Člani akademskega zbora so redno vabljeni na predavanja in konference v 
tujino. Tovrstno mednarodno udejstvovanje fakulteta ocenjuje kot odlično. 

 

2.4 Knjižnična dejavnost  

    

 
 

Uporabniki knjižnice 

Kategorije uporabnikov Število v letu 2014 Načrt za leto 2015 Realizacija 2015 

Študenti – dodiplomski, redni 26 21 31 

Študenti – dodiplomski, izredni 1 0 1 

Študenti – podiplomski 160 100 191 

Srednješolci 0 0 0 

Zaposleni 19 14 22 

Upokojenci 0 0 0 

Tuji državljani 0 0 0 

Kratkoročni letni 
cilj za leto 2015 

Ukrepi 
(naloge), ki so 
potrebni za 
uresničitev oz. 
ohranitev cilja 

Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost kazalnika (leto 
in vrednost) 

Ciljna vrednost kazalnika 
v letu 2015 

Predvideni 
viri 
financiranj
a 

Realizacija v letu 2015 z 
obrazložitvijo razlik glede na 
ciljno vrednost 2015 

Posodobitev 
knjižničnega 
gradiva. 

Poziv 
profesorjem, 
da sporočijo 
predloge za 
nakup nove 
literature.  
 
 
Pošiljanje 
prošenj za 
donacije knjig. 
 
 

Knjižnična 
dejavnost. 

Fakulteta je v letu 2014 pozvala 
pedagoške sodelavce, da posodobijo 
literaturo v učnih načrtih in nabavila 
novo literaturo. Knjižnica izvaja tudi 
medknjižnično izposojo.   Prejela je 
tudi donacije knjig. 

V letu 2015 namerava 
posodobiti knjižnični fond 
skladno s prenovljenimi 
učnimi načrti in 
posredovati prošnje 
založbam za donacijo knjig 
in vzpostaviti zamenjave 
gradiva s sorodnimi 
fakultetami in ustanovami 
v namen pridobitve čim 
več gradiva za študente s 
področji, ki jih raziskujejo v 
času študija.    
 

Drugi viri. Cilj realiziran v celoti. 
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Drugi uporabniki 5 0 12 

 

Kazalniki 

Kazalnik Število v letu 2014 Načrt za leto 2015 Realizacija 2015 

Število aktivnih uporabnikov knjižnice 212 190 257 

Delež aktivnih uporabnikov z univerz (študenti, 
visokošolski učitelji in sodelavci, raziskovalci in 
strokovni sodelavci) 

212 190 245 

Letni prirast tiskanih enot gradiva in število zakupljenih 
ali nabavljenih elektronskih enot  

Prirast tiskanih enot 
65 

Prirast tiskanih enot 
50 

Prirast tiskanih enot 
845 

Število pregledanega gradiva v elektronski obliki  0 0 0 

Število organiziranih izobraževanj za uporabnike 1 1 1 

Knjižnica se je septembra leta 2011 dobila nove prostore in v tem času tudi izdatno povečala knjižnični fond z nakupom in darovi. Od takrat dalje knjižnični fond narašča glede na 
potrebe dokupa gradiva za študijske in raziskovalne namene fakultete. Zaloga knjižnice trenutno vsebuje 3000 različnih naslovov gradiva in 5300 enot gradiva. V knjižnico je 
včlanjenih 246 članov. Študentom sta v knjižnici namenjena 2 računalnika za delo in iskanje po podatkovnih bazah. V knjižnici je na voljo 6 čitalniških mest z WIFI dostopom. V 
primeru večjega obiska, pa lahko študenti za čitalnico koristijo tudi bližnjo predavalnico. 

Knjižnica izvaja vse primarne naloge in nudi študentom v prostem pristopu dostopno študijsko in raziskovalno gradivo. Del študijskih vsebin za študente, pa je objavljenih v 
Visokošolskem informacijskem sistemu (VIS), do katerega študenti dostopajo s pomočjo gesla. Knjižnica je vključena v konzorcij preko IZUM-a in ima urejen dostop do servisa 
ProQuest za študente, ki omogoča ločeno ali hkratno iskanje po bazah podatkov ProQuest Central in ProQuest Dissertations and Theses - A&I. Študenti lahko dostopajo tudi do 
baze IUS-INFO in Scopus. Vključena je tudi v razvid knjižnic. 

 

2.5 Upravne, pravne in druge naloge  
 
Komentar oziroma obrazložitev posameznih podpoglavij, tabel, kazalnikov, ipd. dodajte tam, kjer je to potrebno.  
 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2015 Realizacija v letu 2015 z obrazložitvijo razlik 

Odločanje o prošnjah študentov v zakonitih rokih. 100 % uspešnost 100 % uspešnost 

Zagotovitev dodatnih ustreznih prostorov za izvajanje 
pedagoške dejavnosti. 

Sklenitev novih pogodb z najemodajalci. Cilj realiziran. 

Promocija fakultete v slovenskem prostoru. Prepoznavnost fakultete. Fakulteta je oglaševala študij preko spleta, izvedla je dva 
informativna dneva, se udeležila študentskih tržnic, 
promovirala študij po srednjih šolah in izdala promocijski 
material. Mesečno je organizirala akademski forum, na 
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katerem so sodelovali številni ugledni profesorji s 
področij, ki jih pokriva fakulteta.  

 

Kazalniki: 

Kazalniki 
Študijsko leto 2014/2015 

 
Načrt za študijsko leto  2015/2016 

Realizacija za študijsko leto 2015/2016 

Število študentov na računalnik* 
 

57,5 
 

55 56,25 

Odstotek elektronskih prijav na izpite 100 100 100 

 
* Fakulteta razpolaga s štirimi računalniki, ki jih lahko uporabljajo študenti v knjižnici FDŠ. Študenti se na izpite prijavljajo preko spletne strani fakultete oz. visokošolskega 
informacijskega sistema, kjer so objavljeni tudi vsi izpitni roki in druge informacije, ki jih potrebujejo študenti. 
 

2.6 Interesna dejavnost študentov  
 
Študentski svet Fakultete za državne in evropske študije (v nadaljevanju: ŠS FDŠ) na podlagi 44. člena statuta FDŠ in 11. člena Poslovnika Študentskega sveta FDŠ sprejema, 
usklajuje in izvaja program interesnih dejavnosti študentov na FDŠ za tekoče mandatno obdobje 2014/2015. 
 
Oblikovan je bil uravnotežen program aktivnosti na način, ki zajame čim širši krog potreb in interesov študentov FDŠ. 
 
 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2015 Realizacija v letu 2015 z obrazložitvijo razlik 

ORGANIZACIJA OGLEDA POSESTVA BRDO IN 
PROSTOROV FDŠ  

Organizacija dogodka v je bila oktobru 2014. realizirano 

ORGANIZACIJA SPOZNAVNEGA VEČERA VSEH 
ŠTUDENTOV FDŠ 

 realizirano 

Sodelovanje pri: Avstrijska državna pogodba- ne več ali 
vedno bolj aktualna 

5. marec 2015 Sodelovanje predsednice ŠS in izdaja njenega 
članka 

realizirano, več o tem in povezava do članka na: 
http://www.fds.si/index.php/aktualno/zunanji-
dogodki/991-okrogla-miza-avstrijska-drzavna-
pogodba-ne-vec-ali-vedno-bolj-aktualna 

   

OKROGLE MIZE   realizirano 

   

ORGANIZACIJA IN MODERIRANJE OKROGLE MIZE: 
Večnivojsko upravljanje – Izziv za Slovenijo« 

ŠS soorganizira, organizira, vodi in moderira Robert Drobnič, 
okroglo mizo z naslovom: Večnivojsko upravljanje – Izziv za 
Slovenijo« 

realizirano 
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PRIPRAVA IN SPREJEM LETNEGA POROČILA DELA ŠS ZA 
LETO 2014/2015 

Priprava in sprejem Letnega poročila dela ŠS FDŠ za leto 
2014 –1015. 

realizirano 

   

   

SODELOVANJE Z DRUGIMI ŠS SSVZ - pobuda za ustanovitev Študentske organizacije samostojnih 
visokošolskih zavodov 
- promoviranje študentov samostojnih visokošolskih zavodov 
- povezava s Študentsko organizacijo Slovenije 
ČASOVNI OKVIR: študijsko leto 2014/2015 

realizirano 

DELO V ORGANIH FAKULTETE - zastopati interese študentov v organih fakultete 
- soodločanje v zadevah, ki obravnavajo pravice in dolžnosti 
študentov 
- aktivno sodelovanje pri pripravi samoevalvacijskega 
poročila, poročila o delu fakultete in programa dela za novo 
koledarsko leto 
- informirati študente o delu organov fakultete 
- informirati študente o sprejetih odločitvah 
- dajanje pobud, sugestij, pripomb o izvedbi pedagoškega 
procesa in delovanja fakultete 
ČASOVNI OKVIR: permanentna naloga  

realizirano 

STROKOVNA EKSKURZIJA V Ženevo in Torino - seznanitev študentov z mednarodnimi institucijami 
ČASOVNI OKVIR: oktober 2015 

nerealizirano zaradi previsokih stroškov za 
udeležence 

ORGANIZACIJA ŠPORTNEGA DNEVA FAKULTETE - povezovanje študentov FDŠ 
- promocija telesne aktivnosti 
- neformalno druženje 
ČASOVNI OKVIR: junij / julija 2015 

nerealizirano zaradi izpitnega obdobja 

MREŽENJE 
 
 
 
 
 
1. ) ŠPORTNI DAN S PIKNIKOM  
Športni dan bo namenjen vsem študentom fakultete in 
profesorjem. Izvedene bodo igre z žogo, balinčki, 
badminton, odbojka, razne družabne igre… Člani 
študentskega sveta se dogovorijo glede hrane in pijače 
ter kraja izvedbe piknika. 

- vzpostavitev sodelovanja z lokalnimi, nacionalni in 
neprofitnimi organizacijami 
- promocija aktivnega življenja in dela  
ČASOVNI OKVIR: Tekom študijskega leta 2014/2015 
 
 
ČASOVNI OKVIR: druga polovica maja 

nerealizirano zaradi izpitnega obdobja 
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Na Fakulteti za državne in evropske študije (v nadaljevanju: FDŠ) se za preverjanje kakovosti izvaja Anketa o zadovoljstvu študentov. Študenti so potrebnost študentske ankete o 
kvaliteti študija ocenili dokaj nizko, saj je od najvišje možne ocene 5 povprečna ocena študentov dosegla le 4,15. Za izboljšanje ankete je potrebno dodati nova vprašanja, poleg 
tega pa bi bilo koristno dodati še možnost, da študenti, v kolikor to želijo, opisno podajo svoje mnenje oziroma predloge. 
 
Delavke v referatu za študijske zadeve študentom nudijo vse potrebne informacije hitro in strokovno. Poleg tega tudi vedno ažurno poskrbijo za obveščenost študentov o vseh 
pomembnih dogodkih. Povprečna ocena 4,55 od najvišje možne ocene 5, z velikim deležem študentov, ki so podali najvišjo možno oceno (60%), izkazuje izjemno zadovoljstvo 
študentov z delom oziroma odnosom delavk referata za študijske zadeve. Na tem področju izboljšave niso potrebne. 
 
Povprečna ocena 4,44 od najvišje možne ocene 5 izkazuje relativno visoko zadovoljstvo študentov z delom oziroma odnosom vodstva fakultete. Na tem področju izboljšave niso 
potrebne. 
 
Člani Študentskega sveta (v nadaljevanju ŠS) FDŠ se sestajamo vsaj enkrat na dva meseca. Usklajevanje in organizacija projektov pa v večjem delu poteka korespondenčno. 
Srečanja ŠS potekajo v prostorih fakultete. Predsednica ŠS je Špela Gomboc, člani pa so Robert Drobnič, Sara Flis, Aleksander Kocič, Boštjan Kolarič, Simona Kotnik, Ivan 
Kramberger, Barbara Marn, Gregor Mežek, Miran Murnik in Špela Sušnik. ŠS FDŠ v sodelovanju s študenti sprejema, usklajuje in izvaja program interesnih dejavnosti študentov na 
FDŠ. ŠS FDŠ preko svojega člana predstavlja glas študentov v Senatu fakultete in v različnih komisijah fakultete. Ker je večina študentov že zaposlenih, med njimi ni posebno 
velikega zanimanja za delo v ŠS. Za izboljšanje kakovosti na tem področju je potrebno predvsem spodbuditi zanimanje študentov  za delo v ŠS, pri tem lahko pomagata tako 
prodekan za študentske zadeve kot predstavnik študentskega sveta s predstavitvijo pomembnosti in vloge ŠS za delovanje fakultete in vpliva na položaj študentov.      
  
Na fakulteti potekajo raznovrstni projekti. Nekateri v okviru Študentskega sveta drugi pa pod vodstvom fakultete. V študijskem letu 2014/2015 je študentski svet izvedel okroglo 
mizo z naslovom »Večnivojsko upravljanje – Izziv za Slovenijo«, esejsko tekmovanje na temo človekovih pravic, izveden je bil tudi ogled posestva Brdo. V okviru fakultete pa je 
med drugim potekal Jean Monnet akademski forum, poletna šola, zvrstila pa so se tudi gostovanja različnih profesorjev in strokovnjakov iz prakse. Z izvedbo projektov na FDŠ so 
študenti relativno zadovoljni, saj je kar 50% študentov podalo najvišjo možno oceno 5, 4,46 pa je povprečna ocena zadovoljstva z izvedbo projektov na fakulteti. Projekti so 
večinoma izobraževalne narave, zato bi bilo za izboljšanje kakovosti potrebno povečati njihov obseg ter poskrbeti za čim večjo raznolikost. Poleg tega pa je za izboljšanje kakovosti 
nujno potrebno, da se vsaj del projektov izvede tudi v dislociranih enotah fakultete (Maribor). 
 

2.6.1 Študijska komisija 

 
Člani Študijske komisije (ŠK) FDŠ se sestajamo redno, praviloma enkrat mesečno, prvi torek v mesecu. V času večje intenzivnosti dela na fakulteti pa tudi dvakrat v mesecu ali pa 
korespondenčno. Srečanja ŠK potekajo v prostorih fakultete, Razprava poteka uro in pol, občasno tudi dve uri ali več. Predsednik  ŠK je doc. dr. Jernej Letnar Černič, člana pa prof. 
dr. Tone Jerovšek in doc. dr. Liliana Brožič. Praviloma se ŠK udeležuje tudi doc. dr. Vojko Strahovnik, ki je poleg doc. dr. Jerneja Podlipnika in doc. dr. Brede Mulec zadolžen za 
pregledovanje dispozicij mag. nalog. Člani ŠK skladno s predloženim gradivom razpravljamo o vsebinah dnevnega reda. Predstavnica referata ga. Urška Jambrek piše zapisnik. 
Čistopis zapisnika prejmemo po elektronski pošti največkrat naslednji dan ali pa v roku do dva dni. Vsak član čistopis pregleda in svoje morebitne pripombe posreduje ostalim 
članom in osebi, ki pripravlja zapisnik. Ko smo soglasni predsednik ŠK podpiše zapisnik, v referatu pa sklepe izvedejo. 
 
Analiza in ocena stanja: 
Med mentorji in študenti je v teku leta prihajalo do nekaterih težav in nezadovoljstva zaradi sklepov ŠK.  

- prijava tem magistrskih del: delež magistrskih del, ki so bila s strani ŠK potrjene v prvi obravnavi na ŠK je bil izredno majhen. V največ primerih je bila težava v 
nedoslednem upoštevanju Tehničnih navodil za pisanje zaključnih nalog. Nekatere teme študentov na mednarodnih in diplomatskih  študijah niso bile povezane z 
mednarodnimi in diplomatskimi študijami. Na splošno ugotavljamo, da imajo študentje primanjkljaj pri interpretaciji uporabljenih metod v delu nalog, kjer je predvideno 
njihovo lastno raziskovanje in logična interpretacija rezultatov pridobljenih s posamezno metodo. 
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- Oddana magistrska dela za določitev treh ocenjevalcev strokovne komisije za oceno magistrskih del: v večini primerov so postopki glede določitve treh ocenjevalcev 
strokovne komisije potekali nemoteno. Opazili smo, da nekateri ocenjevalci zamujajo pri rokih določenih za podajo ocene, neka j oddanih del pa ni bilo pripravljenih 
skladno s Tehničnimi navodili za pisanje zaključnih nalog. Kar nekaj je zapletov glede razumevanja navodil v delu, ki pojasnjujejo način citiranja. 

- Pregled ocen ter predlog predsednika komisije za zagovor: pri teh vsebinah nismo zaznali posebnosti. 
- Doktorski študij: pri prijavah dispozicij doktorskih disertacij smo opazili določene pomanjkljivosti na področju kakovosti s poudarkom na znanstvenem pristopu k 

dispoziciji. Menimo, da do primanjkljaja prihaja predvsem zaradi razlike, ki nastane med prehodom od strokovnega magisterija do doktorske disertacije, zaradi 
primanjkljaja metodoloških znanj in raznolikosti predhodnih izobrazb doktorskih študentov ter ker se doktorski študentje ne posvečajo študijo polni čas, saj jo so 
večinoma zaposleni. 

- Priznanje kreditnih točk.: V postopkih priznavanja kreditnih točk nismo zaznali posebnosti. 
- Prošnje za ureditev statusa:Prošenj za ureditev statusa je relativno veliko. Ugotavljamo, da je navedeno povezano z dejstvom, da je večina študentov na FDŠ že zaposlena, 

že imajo družine ali pa so v nastajanju zaradi česar imajo v povprečju več drugih obveznosti glede na redne študente. Opažamo, da študentje v veliki večini predložijo 
dvomljiva zdravniška potrdila, ki vzbujajo sum v nestrokovno delo zaposlenih v zdravstvu pri izdaji zdravniških potrdil. ŠK se tako sooča z dilemami kako obravnavati taka 
potrdila. 

 
Predlog postopkov in ukrepov za odpravo pomanjkljivosti: 

- Prijava tem magistrskih del, 
- Mentorji morajo več pozornosti nameniti kakovosti prijavljenih tem. Teme morajo biti aktualne. Omogočati morajo uporabo dovolj širokega nabora raziskovalnih metod. 

Temam, ki predvidevajo predvsem rabo deskriptivnih metod, se je treba izogibati oziroma preučiti možnost uporabe dodatni metod kot so vprašalniki, intervjuji, 
evalvacije, kakovostna in logična interpretacija statističnih podatkov, s katerimi si bo študent razširil nabor raziskovalnih aplikativnih metod, ki mu bodo prišle prav pri 
konkretnem delu, ki ga že opravlja ali pa ga morda bo. Mentorji naj bodo zelo dosledni pri izboru in rabi načina citiranja. Zelo naj bodo osredotočeni na preprečevanje 
morebitnega plagiatorstva že ob prijavi tem. Pozornost naj posvečajo tudi preprečevanju plagiatorstva idej pri inicialni zasnovi dispozicije. ŠK naj še naprej zavrača prijave 
tem, ki ne ustrezajo Tehničnim navodilom za pisanje zaključnih nalog. 

- oddana magistrska dela za določitev treh ocenjevalcev strokovne komisije za oceno magistrskih del. 
- Pri določanju ocenjevalcev naj ŠK upošteva pretekle izkušnje in določa tiste ocenjevalce, ki so res natančni in dosledno upoštevajo roke in predvideno kakovost.  
- Pregled ocen ter predlog predsednika komisije za zagovor. 
- ŠK naj dosledno sledi standardom fakultete. 
- doktorski študij. 
- ŠK naj dosledno preverja ustreznost in skladnost dispoziciji disertacij s poslanstvom fakultete, njenimi standardi, navodili... Obvezno naj spremlja ali so prijavljene 

dispozicije dovolj znanstvene in ali omogočajo študentom kakovosten zaključek doktorskega študija. Pozorna naj bo tudi na kakovost predavateljskega kadra in o svojih 
ugotovitvah obvesti vse, ki lahko prispevajo k višji kakovosti pri izvajanju doktorskega programa. 

- priznanje kreditnih točk. 
- ŠK naj dosledno izvaja določila Pravilnika o študiju na FDŠ še naprej. 
- prošnje za ureditev statusa. 
- ŠK naj dosledno izvaja določila Pravilnika o študiju na FDŠ še naprej. 
 

Predlog postopkov in ukrepov za izboljšanje kakovosti  
- Smiselno bi bilo, da ŠK enkrat letno, po možnosti na začetku študijskega leta, pripravi ugotovitve in najpogostejše pomanjklj ivosti, ki jih je zaznala pri svojem delovanju. 

Dekan naj o tem obvesti akademski zbor in vse pozove k višji kakovosti delovanja fakultete.  
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2.7 Druga dejavnost  
 

Kratkoročni letni cilj za 
leto 2015 

Ukrepi (naloge), ki so 
potrebni za uresničitev 
oz. ohranitev 

Ime kazalnika 

Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 
2015 

Predvideni viri 
financiranja 

Realizacija v letu 
2015 z 
obrazložitvijo razlik 
glede na ciljno 
vrednost 2015 

Izdaja novega 
študijskega gradiva. 

Priprava in izdaja 
novega študijskega 
gradiva. 

Založniška 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 gradiva. 

Izid študijskega 
gradiva. 

Lastni, MVZT. Cilj v celoti 
realiziran. 

Izdaja monografije. 
 

Priprava monografije, 
podpis pogodbe, 
lektoriranje, prevod, 
prelom in tisk. 

Založniška dejavnost  Izid monografije. Lastni viri, izdano 
skupaj z Evropsko 
pravno fakulteto. 

Cilj v celoti 
realiziran. 

 

2.7.1 Alumni klub 

 
V Alumni klub (AK) se je z leti prijavilo več nekdanjih študentov FDŠ s prijavnico, ki so jo prejeli ob zaključku študija. Ob poskusu vzpostavitve stikov z vsemi, ki so se po tej poti 

prijavili, se je izkazalo, da so njihovi podatki zastareli. Poskušali smo priti v stik z vsemi nekdanjimi študenti preko spletnih strani FDŠ vendar se v tistem času (2012) vodstvo 

fakultete ni odločilo za dodatne stroške povezane s našo vsebino. Tako je član AK Tomaž Zorjan ustvaril posebno zaprto skupino na Facebooku Alumni klub FDŠ, v katero so se 

posamezniki prijavili po predhodni oddaji obrazca za prijavo v AK in po vzpostavitvi stika z Zorjanom preko spletne pošte. 

AK ima svojo spletno stran v okviru FDŠ vendar vsa komunikacija poteka preko zaprte skupine na Facebook-u. Tam je trenutno aktivnih 24 članov s katerimi smo redno povezani 

preko različnih tem. 

AK je od 2012 redno dvakrat letno organiziral v sodelovanju s FDŠ (bolj natančno dekanom) akademski forum. Cilj foruma je vedno bil predstavili enega ali več nekdanjih 

študentov za promocijo FDŠ in motivacijo drugim aktivnim študentom FDŠ. Praviloma so bili poleg rednih študentov gostje na forumu tudi člani AK. Tudi v študijskem letu 

20015/16 ima AK v načrtu dva taka dogodka in sicer na temo retorike in zaposlovanja. 
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Analiza in ocena stanja: 

Komunikacija v AK je zelo kakovostna, in se je močno povečala s pridružitvijo nekdanjih študentov FDŠ, ki so se leta 2012 udeležili strokovnega izleta v Bruselj in Strasbourg. Takrat 

so očitno preživeli toliko časa skupaj in videli toliko zanimivih stvari, da jim je dogodek in druženje ob tem ostalo zares v spominu. Vsakič, ko zmanjka tem v zaprti skupini, se ta 

dogodek odlično obnese za ponovno oživitev komunikacije. 

Letos spomladi, ko so potekale aktivnosti za podobno strokovno potovanje, je bilo med člani AK veliko zanimanje za udeležbo na dogodku, vendar je načrt propadel zaradi 

finančnih razlogov. Člani AK so bili razočarani, ker FDŠ ni nič finančno prispevala k realizaciji tega dogodka. 

Za ta dogodek je bilo veliko interesa medtem, ko za piknike in podobne aktivnosti člani niso zainteresirani. V zadnjem letu jim je pomembno, da se samo srečamo in poklepetamo, 

četudi ni kakšnega posebnega dogodka, kot razlog za srečanje. 

 

Predlog postopkov in ukrepov za izboljšanje kakovosti: 

Smiselno bi bilo v AK povabiti več nekdanjih študentov FDŠ, seveda ob predhodni posodobitvi njihovih podatkov za stik in ob dejstvu, da se pri javijo v zaprto skupino na 

Facebooku. 

Morda bi v tem študijskem letu organizirali še kakšen sestanek z dekanom in predstavniki FDŠ ter poskušali ugotoviti s čim in kako še bolj povezati AK in FDŠ (kaj člane AK zanima, 

bi jih zanimalo in kaj je tisto pri čemer bi FDŠ lahko aktivno sodelovala/podpirala AK,..). 

Člani so bili seznanjeni, da imajo možnosti sodelovati v samoevalvacijskem poročilu AK za FDŠ. Predlog je samo eden: organizirati strokovno potovanje v institucije EU. 

 

2.8 Financiranje izobraževalne-študijske, znansrveno-raziskovalne in strokovne dejavnosti 

 

Visokošolski zavod se financira iz: 

- proračunskih sredstev iz naslova koncesijske pogodbe 

- lastnih sredstev, pridobljenih na trgu, in prispevkov za študij 

- iz sredstev pridobljenih na razpisih (ARRS, JAK, CMEPIUS…) 

 
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). V študijskem letu 
2013/2014 je Vlada RS zmanjšala število koncesioniranih vpisnih mest za 20 %, torej iz 70 na 56.  

- 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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Ocena stanja : 

Sredstva za izvajanje študijske dejavnosti se pridobivajo s strani MIZŠ na podlagi vsakoletnega podpisa pogodbe. Primankljaj proračunskih sredstev je vsako leto večji in ne 

zagotavlja kakovostno izvajanje načrtovanih programov. Zato fakulteta sproti spremlja kazalce uspešnosti finančnega  poslovanja in izvaja ukrepe za racionalno porabo sredstev. S 

tem zagotavlja potrebna sredstva za nemoteno delovanje in nadaljnji razvoj.    

Znanstveno raziskovalno delo je financirano na podlagi sklenjenih pogodb z ARRS in sredstev pridobljenih na razpisih.  

Ostalo strokovno delo je financirano iz tržnih virov.  

Pridobljena sredstva se razporejajo na posamezne dejavnosti skladno z letnim programom dela Fakultete in finančnim načrtom glede na posamezni vir financiranja. V ta namen je  

Fakulteta razvila vodenje stroškov po stroškovnih mestih. Računovodstvo  redno spremlja porabo pridobljenih  sredstev in kvartalno poroča Upravnemu odboru uspešnost porabe.  

 

Smernice za izboljševanje kakovosti:  
- povečati plačilno sposobnost študentov ( z  možnostjo obročnega odplačevanja, trajnih nalogov in  upoštevanjem predlogov študentov glede plačil ) 
- takojšnje ukrepanje in pravočasna izterjava neplačanih terjatev 
- pospešiti tržno dejavnost: okrepiti delovanje lastne knjižnične dejavnosti s povečanjem fonda knjižnih enot, razširiti njeno domače in mednarodno povezovanje z 

oglaševanjem   
- zapolniti vsaj polovico mest na izrednem študiju 
- aktivnosti na področju ustvarjanja večjih prihodkov iz drugih virov: dvig kakovosti študijskega programa in procesa   
- skrb in iskanje dodatnih možnosti pridobivanja sredstev oz. virov financiranja   
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3 VISOKOŠOLSKI ZAVOD V ŠTEVILKAH 
 

 

3.1 DODIPLOMSKI UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM JAVNA UPRAVA I. STOPNJE  

 

3.1.1 Vpis na študijski program  

V študijskem letu 2014/2015 je bilo prvič v program (vključeni vsi letniki) vpisanih 28 rednih in 2 izredna študenta. Od tega je bilo na rednem študiju 60,71 % žensk in 39,29 % 
moških, na izrednem pa 50 % žensk in 50 % moških.  
Na redni študij se je vpisalo 57,14 % študentov s končano srednjo splošno izobrazbo, 35,72 % študentov s končano srednjo strokovno izobrazbo in 7,14 študentov s končano višjo 
strokovno izobrazbo, na izredni študij se je vpisalo 100 % študentov s končano srednjo splošno izobrazbo.  

 
Tabela št. 1:razpis in vpis rednega/izrednega študija 

Študijsko leto Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Razpis Vpisani 

2014/2015 70 28 50 2 

 
 
Tabela št. 2: Prvi vpis v program rednega / izrednega študija 

 
Študijsko leto 

Redni študij Izredni študij 

Vpisani Spol Vpisani Spol 

Ženski Moški Ženski Moški 

2014/2015 28 17 11 2 1 1 

 
 
Tabela št. 3: Struktura študentov rednega / izrednega študija glede na končano predhodno izobrazbo 

Predhodna izobrazba Redni študij Izredni študij 

Srednja splošna izobrazba 16 2 

Srednja strokovna izobrazba 10 0 

Višja strokovna izobrazba 2 0 
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3.1.2 Izvajanje študijskega programa  

V študijskem letu 2014/2015 je bilo na redni študij vpisanih 27 študentov v prvi letnik, 19 študentov je bilo vpisanih v drugi letnik, 12 študentov v tretji letnik, 21 študentov pa v 
absolventa. Vseh rednih študentov je bilo 79. Na izrednem študiju sta bila v prvi letnik vpisana 2 študenta, 1 študent je bil vpisan v drugi letnik, 0 študentov v tretji letnik, 1 študent 
pa v absolventa. Vsi izredni študenti so bili 4. Upoštevani so bili vsi študenti s statusom (prvič, ponovno, podaljšan status).  
 
 
Tabela št. 4: študenti po letnikih 

Študijsko leto Način študija 1. letnik 2. letnik 3. letnik absolvent skupaj 

2014/2015 Redni 27 19 12 21 79 

Izredni 2 1 0 1 4 

 
 

3.1.3 Zaključek in trajanje študijskega programa  

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Javna uprava I. stopnje pridobi diplomant strokovni naslov: 
diplomant/diplomantka javne uprave (UN). V študijskem letu 2014/2015 je imela FDŠ 16 diplomantov. 
 
Tabela št. 5: št. diplomantov glede na način študija 

Študijsko leto Način študija Število podeljenih diplom 

2014/2015 Redni 15 

Izredni 1 
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3.2 MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM JAVNA UPRAVA II. STOPNJE  

 

3.2.1 Vpis na študijski program  

V študijskem letu 2014/2015 je bilo prvič v program (vključeni vsi letniki) vpisanih 58 rednih študentov. Od tega je bilo na rednem študiju 62,07 % žensk in 37,93 % moških.  
Na redni študij se je vpisalo 36,21 % študentov s končano visokošolsko strokovno izobrazbo (predbolonjsko), 39,65 % študentov s končano visokošolsko strokovno izobrazbo (1. 
bolonjska stopnja), 3,45 % študentov s končano visokošolsko univerzitetno izobrazbo (predbolonjsko) in 20,69 % študentov s končano visokošolsko univerzitetno izobrazbo (1. 
bolonjska stopnja). 
 
Tabela št. 6: razpis in vpis rednega / izrednega študija 

Študijsko leto Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Razpis Vpisani 

2014/2015 70 58 50 0 

 
 
Tabela št. 7: Prvi vpis v program rednega / izrednega študija 

 
Študijsko leto 

Redni študij Izredni študij 

Vpisani Spol Vpisani Spol 

Ženski Moški Ženski Moški 

2014/2015 58 36 22 0 0 0 

 
 
 
Tabela št. 8: Struktura študentov rednega / izrednega študija glede na končano predhodno izobrazbo 

Predhodna izobrazba Redni študij Izredni študij 

Visokošolska strokovna izobrazba (predbolonjska) 21 0 

Visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) 23 0 

Visokošolska univerzitetna izobrazba (predbolonjska) 2 0 

Visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) 12 0 
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3.2.2 Izvajanje študijskega programa 

V študijskem letu 2014/2015 je bilo na redni študij vpisanih 61 študentov v prvi letnik, 28 študentov je bilo vpisanih v drugi letnik, 56 študentov pa v absolventa. Vseh rednih 
študentov je bilo 145. Na izredni študij ni bil vpisan nihče. Upoštevani so bili vsi študenti s statusom (prvič, ponovno, podaljšan status). 
 
Tabela št. 9: študenti po letnikih 

Študijsko leto Način študija 1. letnik 2. letnik absolvent skupaj 

2014/2015 Redni 61 28 56 145 

Izredni 0 0 0 0 

 
 
 

3.2.3 Zaključek in trajanje študijskega programa 

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje magistrskega študijskega programa Javna uprava II. stopnje doseže študent-ka strokovni naslov: magister/magistrica javne uprave. V 
študijskem letu 2014/2015 je imela FDŠ 25 diplomantov. 
 
 
Tabela št. 10: št. diplomantov glede na način študija 

Študijsko leto Način študija Število podeljenih diplom 

2014/2015 Redni 23 

Izredni 2 
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3.3 MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE II. STOPNJE 

 

3.3.1 Vpis na študijski program 

V študijskem letu 2014/2015 je bilo prvič v program (vključeni vsi letniki) vpisanih 40 rednih in 1 izredni študent. Od tega je bilo na rednem študiju 70 % žensk in 30 % moških, na 
izrednem pa 100 % žensk. 
Na redni študij se je vpisalo 15 % študentov s končano visokošolsko strokovno izobrazbo (predbolonjsko), 47,5 % študentov s končano visokošolsko strokovno izobrazbo (1. 
bolonjska stopnja), 2,5 % študentov s končano visokošolsko univerzitetno izobrazbo (predbolonjsko) in 35 % študentov s končano visokošolsko univerzitetno izobrazbo (1. 
bolonjska stopnja). Na izredni študij se je vpisalo 100 % študentov s končanim magisterijem znanosti (predbolonjski). 
 
 
Tabela št. 11: razpis in vpis rednega / izrednega študija 

Študijsko leto Redni študij Izredni študij 

Razpis Vpisani Razpis Vpisani 

2014/2015 70 40 70 1 

 
 
Tabela št. 12: Prvi vpis v program rednega / izrednega študija 

 
Študijsko leto 

Redni študij Izredni študij 

Vpisani Spol Vpisani Spol 

Ženski Moški Ženski Moški 

2014/2015 40 28 12 1 1 0 

 
 
Tabela št. 13: Struktura študentov rednega / izrednega študija glede na končano predhodno izobrazbo 

Predhodna izobrazba Redni študij Izredni študij 

Visokošolska strokovna izobrazba (predbolonjska) 6 0 

Visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) 19 0 

Visokošolska univerzitetna izobrazba (predbolonjska) 1 0 

Visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) 14 0 

Magisterij znanosti (predbolonjska) 0 1 
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3.3.2 Izvajanje študijskega programa 

V študijskem letu 2014/2015 je bilo na redni študij vpisanih 45 študentov v prvi letnik, 21 študentov je bilo vpisanih v drugi letnik, 54 študentov pa v absolventa. Vseh rednih 
študentov je bilo 120. Na izredni študij je bil vpisan 1 študent v prvi letnik, 0 študentov v drugi letnik, 1 študent pa v absolventa. Izredna študenta sta bila 2. Upoštevani so bili vsi 
študenti s statusom (prvič, ponovno, podaljšan status). 
 
 
Tabela št. 14: študenti po letnikih 

Študijsko leto Način študija 1. letnik 2. letnik absolvent skupaj 

2014/2015 Redni 45 21 54 120 

Izredni 1 0 1 2 

 
 

3.3.3 Zaključek in trajanje študijskega programa 

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje magistrskega študijskega programa Mednarodne in diplomatske študije II. stopnje doseže študent-ka strokovni naslov: magister/magistrica 
mednarodnih in diplomatskih študij. V študijskem letu 2014/2015 je imela FDŠ 17 diplomantov. 
 
 
 
Tabela št. 15: št. diplomantov glede na način študija 

Študijsko leto Način študija Število podeljenih diplom 

2014/2015 Redni 17 

Izredni 0 
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3.4 DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM JAVNA UPRAVA III. STOPNJE  

 

3.4.1 Vpis na študijski program  

V študijskem letu 2014/2015 so bili prvič v program (vključeni vsi letniki) vpisani 4 izredni študenti. Od tega je bilo 25 % žensk in 75 % moških.  
Na študij se je vpisalo 50 % študentov s končano visokošolsko univerzitetno izobrazbo (predbolonjsko) in 50 % študentov s končano magistrsko izobrazba (2. bolonjska 
stopnja). 
 
Tabela št. 16: razpis in vpis rednega / izrednega študija 

Študijsko leto Izredni študij 

Razpis Vpisani 

2014/2015 20 4 

 
 

Tabela št. 17: Prvi vpis v program rednega / izrednega študija 

Študijsko leto Izredni študij 

Vpisani Spol 

Ženski Moški 

2014/2015 4 1 3 

 
 
Tabela št. 18: Struktura študentov rednega / izrednega študija glede na končano predhodno izobrazbo 

Predhodna izobrazba Izredni študij 

Visokošolska univerzitetna izobrazba (predbolonjska) 2 

Magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) 2 

 

 

3.4.2 Izvajanje študijskega programa  

V študijskem letu 2014/2015 je bilo na izredni študij vpisanih 5 študentov v prvi letnik, 4 študenti so bili vpisani v drugi letnik in 4 študenti v tretji letnik. Vseh izrednih 
študentov je bilo 13. Upoštevani so bili vsi študenti s statusom (prvič, ponovno, podaljšan status). 
 



Fakulteta za državne in evropske študije        

 43 

Tabela št. 19: študenti po letnikih 

Študijsko leto Način študija 1. letnik 2. letnik 3. letnik skupaj 

2014/2015 Izredni 5 4 4 13 

 
 

3.4.3 Zaključek in trajanje študijskega programa  

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje doktorskega študijskega program Javna uprava III. stopnje pridobi študent-ka znanstveni naslov: doktor/doktorica znanosti. V 
študijskem letu 2014/2015 je imela FDŠ 1 doktorja znanosti. 
 
Tabela št. 20: št. diplomantov glede na način študija 

Študijsko leto Način študija Število podeljenih diplom 

2014/2015 Izredni 1 

 

 

3.5 DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE III. STOPNJE  

 

3.5.1 Vpis na študijski program  

V študijskem letu 2014/2015 je bilo prvič v program (vključeni vsi letniki) vpisanih 5 izrednih študentov. Od tega je bilo 40 % žensk in 60 % moških.  
Na študij se je vpisalo 20 % študentov s končano visokošolsko univerzitetno izobrazbo (predbolonjsko) in 80 % študentov s končanim magisterijem znanosti 
(predbolonjskim). 
 
Tabela št. 21: razpis in vpis rednega / izrednega študija 

Študijsko leto Izredni študij 

Razpis Vpisani 

2014/2015 20 5 

 
Tabela št. 22: Prvi vpis v program rednega / izrednega študija 

Študijsko leto Izredni študij 

Vpisani Spol 

Ženski Moški 

2014/2015 5 2 3 
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Tabela št. 23: Struktura študentov rednega / izrednega študija glede na končano predhodno izobrazbo 

Predhodna izobrazba Izredni študij 

Visokošolska univerzitetna izobrazba (predbolonjska) 1 

Magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) 4 

 

 
 

3.5.2 Izvajanje študijskega programa  

V študijskem letu 2014/2015 je bil na izredni študij vpisan 1 študent v prvi letnik, 0 študentov v drugi letnik in 4 študenti v tretji letnik. Vseh izrednih študentov je bilo 5. 
Upoštevani so bili vsi študenti s statusom (prvič, ponovno, podaljšan status). 
 
Tabela št. 24: študenti po letnikih 

Študijsko leto Način študija 1. letnik 2. letnik 3. letnik skupaj 

2014/2015 Izredni 1 0 4 5 

 

 

3.5.3 Zaključek in trajanje študijskega programa  

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje doktorskega študijskega program Mednarodne in diplomatske študije III. stopnje pridobi študent-ka znanstveni naslov: 
doktor/doktorica znanosti. V študijskem letu 2014/2015 ni imela FDŠ nobenega doktorja znanosti po študijskem programu Mednarodne in diplomatske 
študije III. stopnje, saj se je v tem študijskem letu program prvič začel izvajati. 
 
Tabela št. 25: št. diplomantov glede na način študija 

Študijsko leto Način študija Število podeljenih diplom 

2014/2015 Izredni 0 

 


