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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.  
 
Študenti na FDŠ pa 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 FDŠ 
zagotavlja program mednarodnih in diplomatskih študij.   
 
Povedano priča o tem, da je 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.  
 
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 že 
1.275 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 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 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.  
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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. 
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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  
 

 
 
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 2016 
 
Fakulteta je v letu 2016 realizirala večino zastavljenih ciljev, kar je razvidno iz pregleda realizacije ciljev za leto 2016. 
 

2.1 Izobraževalna dejavnost 

2.1.1 Visokošolsko izobraževanje 

 

Kratkoročni letni cilj za 
leto 2016 

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

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2016 

Realizacija v letu 
2016 z 
obrazložitvijo 
razlik glede na 
ciljno vrednost 
2016 
 

Predvideni viri 
financiranja 

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 
2014/2015 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.  

Cilj je bil v celoti 
realiziran.  

MIZŠ, drugi viri. 

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. 

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 
prvič vpisane v višje 
letnike 15/16). 

Prizadevali si bomo, da 
bomo prehodnost v letu 
2016 na dodiplomskem 
programu povečali za 5 
% in za 10 % na 
magistrskih programih. 

Cilja nismo v 
celoti realizirali. 
Prehodnost se je 
povišala na 
dodiplomskem, in 
sicer je bila v 
preteklem letu 
58,55 % študiju, 
medtem, ko se je 
na magistrskem 
študiju zmanjšala 
za skoraj 5 %  in za 
leto 2016 znaša  
60,49 %.  

MIZŠ, drugi viri. 
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Povečanje  števila  
diplomantov in 
doktorandov. 

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

Diplomanti. 

V letu 2015 je 

diplomiralo naslednje 

število diplomantov po 

študijskih programih: 

UN 14, SM 37, ZM 4 

DR 3  
(Upoštevali smo 
diplomante, ki so 
zaključili študij v prvih 
10 mesecih in število 
predvidenih 
diplomantov do konca 
leta 2015). 

Prizadevali si bomo, da 

bo število diplomantov 

in doktorandov  v letu 

2016 naraslo vsaj za 

10%. 

 

 

V letu 2016 je 
diplomiralo 
naslednje število 
diplomantov: 
STARI PROGRAMI 
ZM 44 
DR 5 
NOVI PROGRAMI 
UN 5 
SM 50 
DR 2 
SKUPAJ je v letu 
2016 zaključilo 
študij 106 
diplomantov.  

MIZŠ, drugi viri. 

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. 2014/2015  
izvedla 7 sej.  
Na sejah je 
obravnavala:  

- 1 vlogo za 
izvolitev v 
naziv - izredni 
profesor 
(pozitivna) 

- 3 vloge za 
izvolitev v 
naziv docent 
(pozitivne),  

- 4 vloge za 
izvolitev v 
naziv  – 
asistent 
(pozitivne) 

- 1 vloga za 
izvolitev v 
naziv višja 
predavateljica 

Habilitacijska komisija 

bo v  študijskem letu 

2015/2016 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  

 

V letu 2016 so bili  

uspešno 

zaključeni 

habilitacijski 

postopek za 

izvolitev v naziv: 

2 izrednega 

profesorja,  

1 docentov,  

2 asistentov,  

1 bibliotekar. 

Habilitacijska 

komisija je 

zavrnila izvolitev v 

naziv asistent za 1 

kandidata. 

 

Fakulteta je 

pozvala vse 

pedagoške 

MIZŠ, drugi viri. 
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SKUPAJ: 9 VLOG 
 
Fakulteta je pozvala vse 
pedagoške sodelavce, 
ki se jim izteče veljavni 
naziv v študijskem letu 
2015/2016, da 
pravočasno vložijo 
vlogo za izvolitev. 

sodelavce, ki jim 

izteče veljavni 

naziv v študijskem 

letu 2016/2017, 

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 2015 

sodelovala s številnimi 

gostujočimi 

predavatelji iz tujine 

(glej www.fds.si). 

 

Fakulteta bo tudi v letu 
2016 povabila k 
sodelovanju gostujoče 
profesorji  iz tujine, ki 
bodo sodelovali na 
mednarodnih 
znanstvenih 
konferencah, 
akademskih forumih in 
pri pedagoškem procesu 
fakultete.  

Fakulteta je v letu 
2016 gostila 20 
tujih 
strokovnjakov v 
okviru 
mednarodne 
konference 
LegArg, decembra 
je v okviru 
konference z 
naslovom »Kako 
rešiti krizo 
ustavne 
demokracije v 
srednji Evropi« 
predavalo 10 
strokovnjakov, 
ena 
strokovnjakinjo pa 
smo gostili na 
fakulteti, kjer je 
izvedla 
predavanje o 
predlogu 
britanske reforme 
Evropske unije. 

MIZŠ, ARRS, 
CMEPIUS, drugi 
viri. 

Organizacija 
mednarodne konference 
iz pravne argumentacije  

Organizacija 

konference. 

 Mednarodna 
konferenca. 

Fakulteta je v letu 2015 
že sedmič izvedla 
mednarodno 
konferenco iz pravne 
argumentacije in 
filozofije prava.  

Fakulteta bo tudi v letu 
2016 izvedla 
mednarodno 
konferenco iz pravne 
argumentacije. 

Fakulteta je v letu 
2016 
soorganizirala že 
osmo 
mednarodno 
konferenco iz 
pravne 

Drugi viri. 

http://www.fds.si/
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argumentacije, ki 
je potekala 18. in 
19. novembra 
2016 na 
Cankarjevem 
nabrežju 11, 1000 
Ljubljana. Naslov 
konference je 
»Modern Legal 
Interpretation: 
Legalism or 
Beyond?«.   

Organizacija doktorske 
konference 

Organizacija 
konference. 

Mednarodna 
doktorska 
konferenca. 

Fakulteta je v letu 2015 
so-organizirala 
doktorsko 
znanstvenoraziskovaln
o mednarodno 
konferenco, katere 
povzetki so bili 
objavljeni v elektronski 
zbirki. 

Fakulteta bo tudi v letu 
2016 izvedla doktorsko 
konferenco. 

Fakulteta je 26. 
maja 2016 so-
organizirala V. 
Doktorsko 
znanstvenorazisko
valno 
mednarodno 
konferenco s 
področja prava, 
uprave in 
nepremičnin, 
katere povzetki so 
bili objavljeni v 
elektronski zbirki. 
 
 
 

Drugi viri. 

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 2015 
uspešno izvedla 
poletno šolo v trajanju 
5 dni. Več o tem na 
www.fds.si. 

Fakulteta načrtuje 
izvedbo ene poletne 
šole konec študijskega 
leta 2015/2016. 

Fakulteta je med 
12. in 16. 9. 2016 
organizirala 
poletno šolo na 
temo Zaton 
vladavine prava v 
Evropi. Kaj storiti? 
 
Od 14.-17. 
novembra 2016 
pa je 
soorganizirala 
jesensko šolo z 

Drugi viri. 

http://www.fds.si/
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naslovom 
UPRAVLJANJE 
RAZLIČNOSTI IN 
KONFLIKTOV: 
Trendi in izzivi na 
področju 
reševanja sporov. 
 

Izvedba študentske 
ankete. 

Izvedba ankete prek 
VIS-a. 

Študentske ankete. 

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. 

V letu 2015/2016 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. 
 
Fakulteta bo v 
letošnjem študijskem 
letu izvedla tudi anketo 
o izbiri in načinu študija 
na FDŠ. Rezultati bodo 
služili predvsem za 
izbiro promocijskih 
aktivnosti fakultete. 

Fakulteta je 
izvedla anketo o 
izvajanju  
pedagoškega dela 
in anketo o 
zadovoljstvu 
študentov s 
fakulteto. 
Na podlagi ankete 
je bilo 
pripravljeno tudi 
samoevalvacijsko 
poročilo za leto 
2016. 

MIZŠ, drugi viri. 

Izdelava letnega poročila 
samoevalvacije. 

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

Samoevalvacija. 

Fakulteta je v letu 2015 
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 2016 
pripravila 
samoevalvacijsko 
poročilo skladno z 
internim načrtom za 
pripravo poročila. 

Samoevalvacijska 
skupina, ki jo 
sestavljajo 
predstavniki vseh 
glavnih interesnih 
skupin, izmed 
visokošolskih 
učiteljev, 
raziskovalcev, 
študentov, 
strokovnega in 
administrativnega 
osebja, je  v letu 
2016 pripravila 
samoevalvacijsko 
poročilo skladno z 

MIZŠ, drugi viri. 
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internim načrtom 
za pripravo 
poročila. 

Spodbujati in podpirati 
študente pri izvedbi 
interesnih dejavnosti. 

Sodelovanje s 
predstavniki pri 
aktivnostih 
študentskega sveta. 

Študentski svet. 

V letu 2015 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. 2015. 

V kolikor bodo študenti 
prosili za pomoč, jim bo 
fakulteta tudi v letu 
2016 pomagala pri 
organizaciji oz. izvedbi 
programa interesnih 
obštudijskih dejavnosti. 

Fakulteta je preko 
prodekana za 
študentske in 
študijske zadeve v 
navezi s člani 
Študentskega 
sveta FDŠ. 
Fakulteta jim je v 
letu 2016 
sofinancirala 
delovno zaključno 
večerjo, v okviru 
katere so 
pripravili načrt 
dela za leto 2017.  

MIZŠ, drugi viri. 

Založniška dejavnost: 
samozaložništvo 
učbenikov in drugih 
monografij. 

Priprava besedila s 
strani avtorja,  
organizacija tiska, 
trženje in distribucija. 

Založniška 
dejavnost. 

Fakulteta je v letu 2015 
izdala brošuro 
Informacije o študijskih 
programih za leto 
2015/2016 ter zbirko 
petih znanstvenih 
monografij dr. Petra 
Jambreka v 
sodelovanju z več 
avtorji. Naslov zbirke je 
Slovenija 1945-2015. 
Fakulteta vsak mesec  
izda tudi e-novice, ki so 
objavljene na spletni 
strani. 

Fakulteta je v letu 2016 
predvidoma izdala vsaj 1 
učbenik, brošuro  
Informacije o študijskih 
programih 2016/2017 
ter morebitno drugo 
spremljajoče učno 
gradivo. 

Fakulteta je v letu 
2016 izdala 
brošuro  
Informacije o 
študijskih 
programih 
2016/2017 ter 
drugo 
spremljajoče učno 
gradivo v e-obliki. 

Drugi viri. 

Okrepiti mednarodno 

mobilnost preko 

Erasmus+ 

 

Navezovanje stikov s 

tujimi fakultetami in 

univerzami ter 

sklepanje sporazumov. 

 

Prijava na razpise. 

Mednarodna 
mobilnost. 

V letu 2015 je pridobila 

novo Erasums+ listino 

za obdobje 2014-2020 

in  sklenila 22 

bilateralnih 

sporazumov s tujimi 

visokošolskimi zavodi. 

V letu 2016 predvideva 

nadgradnjo navezovanja 

stikov s tujino z 

namenom sklenitve 

novih dodatnih 

bilateralnih sporazumov 

in prijavo na razpise za 

V letu 2016 je 

fakulteta okrepila 

mobilnost preko 

programa 

Erasmus +  za 

mobilnost 

študentov in 

CMEPIUS in drugi 
viri. 
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Izvedla je tri mobilnosti 

študentov in 2 

profesorjev.  

 

pridobitev sredstev za 

izvedbo mobilnosti. 

profesorjev. 

Fakulteta ima 

tako do sedaj 

sklenjenih 32 

medinstitucionaln

ih sporazumov, v 

teku ima dva 

projekta 

mobilnosti, v 

okviru katerih 

izvaja mobilnosti 

pedagoških 

sodelavcev in 

zainteresiranih 

študentov.  

Pridobila je tudi 

sredstva za nov 

projekt, ki se bo 

izvajal od 1.6. 

2017 – 31.5.2019.  

Posodobitev 
knjižničnega gradiva. 

Poziv profesorjem, da 

sporočijo predloge za 

nakup nove literature.  

 

 

Pošiljanje prošenj za 

donacije knjig. 

 

 
Knjižnična 
dejavnost. 

Fakulteta je v letu 2015 

pozvala pedagoške 

sodelavce, da 

posodobijo literaturo v 

učnih načrtih in 

nabavila novo 

literaturo. Knjižnica 

izvaja tudi 

medknjižnično 

izposojo.   Prejela je 

tudi donacije gradiva. 

V letu 2016 namerava 

posodobiti knjižnični 

fond skladno s 

prenovljenimi učnimi 

načrti in in glede na 

povpraševanje članov 

knjižnice. Za obogatitev 

knjižnične zbirke bo 

fakulteta posredovala 

prošnje založbam za 

donacijo gradiva. 

V letu 2016 je 

posodobita 

knjižnični fond 

skladno s 

prenovljenimi 

učnimi načrti in 

glede na 

povpraševanje 

članov knjižnice. 

Za obogatitev 

knjižnične zbirke 

je fakulteta 

posredovala 

prošnje založbam 

za donacijo 

gradiva. 

Drugi viri. 
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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 
aktualne tematike, ki 
so skupini še posebej 
zanimive. 

V letu 2016 namerava 

fakulteta izvesti več 

seminarjev in delavnic, v 

skladu z zanimanjem in 

povpraševanjem 

študentov. 

Fakulteta je v letu 

2016 študente 

obveščala o 

zaposlitvenih 

delavnicah in 

seminarjih, ki so 

jih organizirale 

zunanje institucije 

in partnerske 

fakultete, 

soorganizirala je 

eno poletno in 

eno jesensko šolo 

ter 6 akademskih 

forumov, v okviru 

katerih so 

študenti aktivno 

sodelovali s 

komentiranjem 

aktualne 

tematike.  

Drugi viri. 
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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 2016 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. 

V kolikor bo fakulteta 

uspešna na razpisu za 

sofinanciranje kariernih 

centrov za leto 2016-

2020, bo izvedla cel kup 

aktivnosti (izdaja e-

gradiv, nadgradnja 

spletne strani, 

organizacija številnih 

dogodkov…)  

V letu 2016 je 

fakulteta v okviru 

Kariernega centra 

nudila pomoč pri 

odločanju za 

študij na fakulteti, 

svetovala pri 

načrtovanju 

kariere ter s 

pomočjo Alumni 

kluba spremljala  

kariere 

diplomantov 

fakultete. 

Študente je tudi 

obveščala o 

zaposlitvenih 

delavnicah in 

seminarjih, ki so 

jih organizirale 

zunanje institucije 

in partnerske 

fakultete.   

Drugi viri.  

Raziskovalna dejavnost Organizacija dogodkov; 
objavljanje člankov, 
monografij in prijave na 
domače in mednarodne 
razpise. 

Raziskovalna 
dejavnost. 

Raziskovalna skupina je 

v letu 2015 sprejela 

program dela za leto 

2015/2016.  

Izvedba programa dela 

za leto 2015/2016: 

1. organizacija srečanj 

Akademskega foruma 

3. Izvajanje bilaterale z 

Univerzo v Zagrebu 

4. Izvedba znanstvenega 

simpozija  

5. izvedba okroglih miz 

6. Prijava na nove 

raziskovalne projekte 

(domače in tuje). 

Program dela za 

leto 2015/2016 je 

bil v celoti 

izveden. 

 

EACEA, ARRS, 
drugi viri. 

Akademski forum Na vsakem srečanju bo Akademski forum. Akademski forumi v Akademski forumi se Akademski forumi Drugi viri. 
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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.  

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 the 

Future" (12. 1. 2015) 

- Okrogla miza v okviru 

Akademskega foruma 

Večnivojsko upravljanje 

bodo v akademskem 

letu 2015/2016 odvil 

skozi več srečanj, v 

katerem bodo člani 

akademskega zbora, 

raziskovalne skupine in 

gostujoči predavatelji 

predstavili svoje 

aktualne raziskave s 

področij, na katerih 

delujejo. 

 

 

so se v letu 2016 

odvili skozi več 

srečanj, v katerem 

so člani 

akademskega 

zbora, 

raziskovalne 

skupine in 

gostujoči 

predavatelji 

predstavili svoje 

aktualne raziskave 

s področij, na 

katerih delujejo: 

- - 6.1.  Akademski 

forum Pravice do 

vode romske 

skupnosti v 

Sloveniji 

-  -  14.1. Akademski 

forum 

Prostovoljstvo v 

javni upravi 

-  - 3.2. Akademski 

forum »Reforma 

demokratične in 

pravne države v 

Sloveniji« 

-  - 9.11. Populizem 

in militantna 

demokracija - dve 

slabi izbiri? 

-  - 17.11. To so 

rešitve krize 

slovenske pravne 
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- Izziv za Slovenijo (11. 

5. 2015) 

- Izzivi človekovih 

pravic v naši državi - 

položaj romske 

manjšine (26. 3. 2015). 

države. 

 

 

 

 

Kazalniki: 

 

Kazalnik 

Študijsko leto 2015/2016 

(Leto 2016) 

Redni študij Izredni študij 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v študijskih programih prve stopnje, 

sprejetih po 11. 6. 2004, v % 

52,38% 66,67% 

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 

14,64% 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 

5 let / 
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V preteklem letu smo na tem področju postavili cilj, da bo sestavni del sistema preverjanja kakovosti na FDS predstavljal tudi mnenjski vprašalnik za izvajalce izobraževalnega 

procesa. Sistemski vprašalnik se je vzpostavil v letu 15/16 in bo tudi v prihodnje redno uporabljan. Nosilci učnih enot (visokošolski učitelji) in soizvajalci (visokošolski učitelji in 

visokošolski sodelavci) morajo odgovoriti na spletni vprašalnik o izvedbi učne enote. Slednje se redno izvaja po zaključku posameznega izpitnega obdobja v katerem se je učna 

enota izvajala.  

V tekočem študijskem letu razpolagamo s prvimi podatki iz tovrstnih vprašalnikov, zato lahko strnjene ugotovitve v nadaljevan ju povzemamo. Podporo referata pri izvajanju 

vsebin je v celoti ocenjena izredno visoko in sicer kot odlično ali zelo dobro. Skoraj 70% jih ocenjuje tudi predavalnice kot odlične ali zelo dobre, čeprav jih po drugi strani 30% 

meni, da so komaj zadovoljive ali dobre. Iz ločenih intervjujev izhaja, da so izvajalci bolj zadovoljni z uporabo predavalnice v Oranžeriji, kot pa na Gimnaziji KR.  

Okoli 80% pedagoških sodelavcev se strinja, da je organizacija študija na FDS primerna (urniki, zagovori). Nekateri so v tekočem letu izpostavili zelo slab obisk študentov v LJ. Glede 

delovanja študijske komisije so mnenja bolj deljena, saj jih kar tretjina meni, da slednja deluje le zadovoljivo ali dobro. Kakovost delovanja senata na drugi strani uživa večjo 

podporo in sicer sta dve tretjini mnenja, da deluje odlično ali zelo dobro. Zelo visoko so ocenjene tudi spletne strani FDS, kot tudi kakovost javne podobe fakultete same.  

Slabše pa je ocenjeno sodelovanje z drugimi predavatelji na fakulteti, kot tudi zagotavljanje literature za potrebe študentov. Zelo slabo je ocenjeno predznanje študentov, ki se 

vpišejo na FDS, saj je skoraj polovica predavateljev mnenja, da je to znanje le dobro, 35% da je zadovoljivo, 12% pa jih celo meni, da je znanje študentov nezadovoljivo. Tudi ob 

zaključku študija je ocena predavateljev o znanju študentov povprečna, saj jih večina meni, da je znanje študentov ob zaključku študija v največji meri le dobro.  

Kljub temu je mogoče iz intervjujev z zaposlenimi predavatelji ponovno ugotoviti, da so visokošolski učitelji in sodelavci v študijskem letu 15/16 predmete izvedli v skladu z učnim 

načrtom, v sodelovanju z vsemi izvajalci, pri čemer so tudi uporabljali lastno gradivo. Nekateri učitelji so izpostavili željo po zagotovitvi več ur za vaje in seminarje v živo.  

Sicer pa so visokošolski učitelji in sodelavci še vedno najmanj zadovoljni s pisnimi izdelki študentov ter njihovim angažmajem po raziskovalni dejavnosti, Erasmus mobilnosti ali 

kakšnih drugih ob-študijskih dejavnosti, kar je nedvomno tudi rezultat dejstva, da je velika večina študentov že tudi redno zaposlenih.   

Izpostavljena je bila želja in potreba 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 ob uveljavitvi e-Univerze še vpeljavo Moodla ali podobnega sistema, v okviru katere bi 

učitelji lahko 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 2016 

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

Ime kazalnika 
Izhodiščna vrednost 
kazalnika (leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 
2016 

Realizacija v letu 2016 
z obrazložitvijo razlik 
glede na ciljno 
vrednost 2016 
 

Predvideni viri 
financiranja 

Izvedba ARRS projekta 
Reforma demokratične 
in pravne države 
skladno z načrtom. 

Izvajanje nalog skladno 
s pogodbo. 

Raziskovalni projekt V l. 2016 smo začeli z 
izvajanjem projekta 
Reforma demokratične in 
pravne države). 

Izvajanje nalog 
skladno s pogodbo. 

Cilji so bili v celoti 
doseženi in celo 
nadpovprečno 
realizirani.  

ARRS. 

Izvedba progama dela 
Raziskovalne skupine 
za študijsko leto 
2015/2016. 

Organizacija dogodkov; 
objavljanje člankov, 
monografij in prijave 
na domače in 
mednarodne razpise. 

Raziskovalna 
dejavnost. 

Raziskovalna skupina je v 

letu 2015 sprejela 

program dela za leto 

2015/2016.  

Izvedba programa 

dela za leto 

2015/2016: 

1. organizacija 

srečanj 

Akademskega 

foruma 

2. Izvedba 

znanstvenega 

simpozija  

3. izvedba okroglih 

miz 

4. Prijava na nove 

raziskovalne 

projekte (domače in 

tuje). 

Raziskovalna skupina je 
izvedla vse zastavljene 
naloge v letu 
2015/2016. 

EACEA, ARRS, drugi 
viri. 

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 

Akademski forum. Akademski forumi v letu 

2015: 

- akademski forum o 

pravicah beguncev v 

Evropski uniji (5. 5. 

2015) 

- akademski forum o 

Ženskih kazenskih 

taboriščih za prisilno 

Akademski forumi se 

bodo v akademskem 

letu 2015/2016 odvil 

skozi več srečanj, v 

katerem bodo člani 

akademskega zbora, 

raziskovalne skupine 

in gostujoči 

predavatelji 

predstavili svoje 

Akademski forumi so se 

v letu 2016 odvili skozi 

več srečanj, v katerem 

so člani akademskega 

zbora, raziskovalne 

skupine in gostujoči 

predavatelji predstavili 

svoje aktualne 

raziskave s področij, na 

Drugi viri. 
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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. 

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 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). 

aktualne raziskave s 

področij, na katerih 

delujejo. 

 

 

katerih delujejo: 

- - 6.1.  Akademski forum 

Pravice do vode romske 

skupnosti v Sloveniji 

-  -  14.1. Akademski 

forum Prostovoljstvo v 

javni upravi 

-  - 3.2. Akademski forum 

»Reforma demokratične 

in pravne države v 

Sloveniji« 

-  - 9.11. Populizem in 

militantna demokracija - 

dve slabi izbiri? 

-  - 17.11. To so rešitve 

krize slovenske pravne 

države. 

 

Organizacija 
mednarodne 
konference iz pravne 
argumentacije  

Organizacija 
konference. 
 

Mednarodna 
konferenca. 

Fakulteta je v letu 2015 

že sedmič izvedla 

mednarodno konferenco 

iz pravne argumentacije 

Fakulteta bo tudi v 
letu 2016 izvedla 
mednarodno 
konferenco iz pravne 
argumentacije. 

Fakulteta je v letu 2016 
soorganizirala že osmo 
mednarodno 
konferenco iz pravne 
argumentacije, ki je 

Drugi viri. 
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in filozofije prava.  potekala 18. in 19. 
novembra 2016 na 
Cankarjevem nabrežju 
11, 1000 Ljubljana. 
Naslov konference je 
»Modern Legal 
Interpretation: 
Legalism or Beyond?«.   

Organizacija doktorske 
konference 

Organizacija 
konference. 

Mednarodna 
doktorska 
konferenca. 

Fakulteta je v letu 2015 

so-organizirala 

doktorsko 

znanstvenoraziskovalno 

mednarodno 

konferenco, katere 

povzetki so bili 

objavljeni v elektronski 

zbirki. 

Fakulteta bo tudi v 
letu 2016 izvedla 
doktorsko 
konferenco. 

Fakulteta je 26. maja 
2016 so-organizirala V. 
Doktorsko 
znanstvenoraziskovalno 
mednarodno 
konferenco s področja 
prava, uprave in 
nepremičnin, katere 
povzetki so bili 
objavljeni v elektronski 
zbirki. 
 
 
 

Drugi viri. 

 
V okviru fakultete se znanstveno-raziskovalna dejavnost opravlja predvsem v obliki raziskovalnega dela, katerega rezultati oziroma kazalniki so objave, citiranost teh objav, 
znanstvene konference ter posebni raziskovalni in razvojni projekti. Temelj za to delo je raziskovalna organizacija, ki je organizirana v raziskovalno skupino. 
 
V raziskovalno skupino FDŠ (uradni naziv je enak: Raziskovalna skupina FDŠ) je vključenih 9  raziskovalcev, ki zastopajo pet različnih raziskovalnih področij s področja družboslovnih 
ved in humanistike. Vodja skupine je Matej Avbelj. Vsi člani skupine in njihova primarna raziskovalna področja so po abecednem vrstnem redu navedeni spodaj.  

1 Avbelj Matej Pravo 

2 Čebulj Janez Upravne in organizacijske vede 

3 Črnčec Damir Upravne in organizacijske vede 

4 Jazbec Milan Politične vede / Mednarodni odnosi 

5 Justinek Gorazd Ekonomija / Poslovne vede 

6 Letnar Černič Jernej Pravo 

7 Mulec Breda Pravo 

8 Podlipnik Jernej Upravne in organizacijske vede 

9 Strahovnik Vojko Filozofija 
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V primerjavi z letom 2014/2015 se je število članov raziskovalne skupine povečalo za enega. 
 
V obdobju zadnjih petih let izkazuje raziskovalna skupina 793 kategoriziranih in ovrednotenih znanstvenih objav ter drugih dosežkov (v predhodnem obdobju 764), ki so skupaj 
ovrednoteni z 6748.75 točkami (upoštevane točke – družboslovje). Izmed teh objav je 72 izvirnih znanstvenih člankov (v predhodnem obdobju 67). Razberemo lahko, da se število 
objav povečuje. Podatki za posamezne raziskovalce in skupno so v tabeli spodaj (vir: SICRIS). 

 
 
 
Raziskovalna skupina skupaj dosega 31 citatov, od tega 19 čistih citatov. Podrobni podatki in ocene so razvidni iz spodnje tabele (vir: SICRIS). 
 

 
 
V primerjavi s predhodnim obdobjem se je število citatov povečalo (iz 18 na 31 in iz 16 na 29), kar je občutno povečanje in pokazatelj uspešnega raziskovalnega dela. 
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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 

- večje vključevanje študentov v znanstveno-raziskovalno dejavnost 

- vložitev vseh naporov v pridobitev temeljnega raziskovalnega programa (ARRS) 

  

Prednosti 

•  številčnost in kakovost objav 

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

•  vzpostavljeno kontinuirano 
sodelovanje z raziskovalci iz drugih 
držav 

• izkušnje in usposobljenost članov 
raziskovalne skupine 

• izkušnje članov raziskovalne skupine iz 
tujine 

Slabosti 

• ni jasne administrativne podpore za 
raziskovalno dejavnost 

• majhno finančno vlaganje v 
raziskovalno dejavnost 

• ni okrepljenega sodelovanja med 
raziskovalci 

• fakulteta nima financiranih mladih 
raziskovalcev 

Priložnosti 

• sodelovanje pri prijavah raziskovalnih 
projektov na ravni programov EU 

• napovedano povečanje proračunskih 
sredstev RS za raziskovalno dejavnost 

• večja odprtost EU raz. programa 
Obzorja 2020  

• vključevanje študentov v raziskovalno 
delo 

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 



Fakulteta za državne in evropske študije        

 26 

2.3 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 
 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2016 Realizacija v letu 2016 z obrazložitvijo razlik 

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

V sodelovanju z Evropsko pravno fakulteto smo novembra 
2016 izvedli osmo mednarodno konferenco, posvečeno 
teoriji prava in pravni argumentaciji ter peto mednarodno 
doktorsko konferenco maja 2016. Članki, predstavljeni na 
doktorski konferenci, so bili tudi objavljeni v znanstvenem 
zborniku. 

Izvedba enega Jean Monnet modula.  
 

Projekt se je pričel v oktobru 2016 in za leto 2016 je bila 
načrtovana izvedba 5 ur predavanj v okviru predmeta 
Okoljsko in urbano pravo.  

Cilj je bil v letu 2016 v celoti realiziran. 

 
Fakulteta ima s tujimi fakultetami trenutno sklenjenih kar 30 bilateralnih sporazumov, ki so pogoj za izvedbo mobilnosti študentov in profesorjev. Fakulteta je v študijskem letu 
2015/16 sklenila bilaterlalne sporazume z novimi fakultetami. To so Universidade Nova de Lisboa, ki je sicer namenjena le za izmenjavo pedagoškega osebja, turška fakulteta 
Yildirim Beyazid University in Usak University (Turčija) ter z Jan zamoyski college of humanities and economics in Zamosc (Poljska). 
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. Po novem fakulteta pošlje Erasmus razpis na zasebno e-pošto vseh študentov, ter ga objavi na novem 
portalu eUniverza. 
 
Fakulteta je v študijskem letu 2015/16 pripravila Erasmus zloženko z osnovnimi informacijami za tuje študente v tiskani obliki, prav tako je na spletni strani fakultete objavljen Info 
package za tuje študente. Info package za tuje študente je bil poslan vsem našim partnerskim institucijam, katere smo prosili, da ga posredujejo svojim študentom. Fakulteta 
promocijsko gradivo fakultete izroči tudi profesorjem, preden gredo na izmenjavo, da ga posredujejo tuji fakulteti. Postopek Erasmus izmenjave študentov je predstavljen na 
otvoritvenem dnevu fakultete. V letošnjem študijskem letu je bil prvič v mesecu decembru izveden tudi Erasmus+ informativni dan za študente. Namen informativnega dneva je 
bil seznaniti študente s samim postopkom, njihovimi pravicami in obveznostmi. V kolikor bo fakulteta imela študente, ki se bodo udeležili izmenjave, bo namen informativnega 
dne stik s študenti, ki so na izmenjavi že bili. 
 

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 2015/16 so se izmenjave udeležili štirje profesorji, in sicer: 

- En profesor se je v mesecu oktobru 2015 udeležil Erasmus izmenjave za namen usposabljanja na fakulteti Universitat Internacional de Catalunya v Španiji.  

- Drugi profesor se je v mesecu aprilu 2016 udeležil izmenjav v Romuniji na Dimitrie Cantemir University. 

- Ena profesorica se je aprila 2016 udeležila Erasmus+ izmenjave za osebje na pravni fakulteti Universidade Nova v Lizboni.  

- Druga profesorica se je v mesecu maju 2016 udeležila Erasmus izmenjave na španski fakulteti za družbene vede - Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. 

 
Fakulteta je zadovoljna z realizacijo Erasmus izmenjav profesorjev, si pa želi večjega interesa za izmenjavo s strani študentov. Ker si fakulteta želi večjega interesa za izmenjavo 
študentov bi bilo smotrno študente pozvati tudi k predložitvi predlogov za sklepanje dodatnih bilateralnih dogovorov. 
 

http://www.uic.es/en
http://www.uclm.es/CU/csociales/presentacion.asp
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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 2016 izvedena peta doktorska konferenca, v novembru 2015 pa že sedma mednarodna konferenca z naslovom »In Search of 
Basic European Values«. 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. 
 
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 Realizacija 2015 Število v letu 2016 

Študenti – dodiplomski, redni 26 31 57 

Študenti – dodiplomski, izredni 1 1 61 

Študenti – podiplomski 160 191 134 

Srednješolci 0 0 0 

Zaposleni na matični ust. 19 22 16 

Upokojenci 0 0 0 

Tuji državljani 0 0 0 

brezposelni Ni podatka Ni podatka 4 

Drugi uporabniki 5 12 6 

SKUPAJ 211 257 278 
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Kazalniki 

Kazalnik Število v letu 2014 Realizacija 2015 Realizacija 2016 

Število aktivnih uporabnikov knjižnice 212 257 278 

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

212 245 252 

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

Prirast tiskanih enot  
65 

Prirast tiskanih enot  
845 

295 enot gradiva (vključno z 
zaključnimi nalogami) 

Število pregledanega gradiva v elektronski obliki 0 0 0 

Število organiziranih izobraževanj za uporabnike 1 1 Ni podatka 

 
Knjižnica Fakultete za državne in evropske študije je v letu 2009 pridobila polnopravno članstvo v sistemu COBISS3 in v oktobru 2011 dobila nove prostore. Od takrat dalje se 
izvajajo nekateri segmenti knjižničnega dela v sistemu COBISS3 – izposoja, katalogizacija in zaloga. Knjižnica FDŠ nima vklopljenega segmenta COBISS3 za delo v medknjižnični 
izposoji. Medknjižnične transakcije se beležijo kot izposoja na dom za člana Medknjižnična Izposoja. Prav tako se ne uporablja segment COBISS3 za blagajno in račune.  
 
Število novo vpisanih članov knjižnice FDŠ je na letni ravni sicer nizko, v letu 2016 jih je bilo samo 21, vendar knjižnica veliko izposoje opravi s storitvijo medknjižnične izposoje. 
Študentje, predvsem podiplomski študentje, ki so že zaposleni in imajo premalo časa za opravljanje fizičnih obiskov v knjižnici, gradivo naročajo prek svojih lokalnih splošnih in 
drugih knjižnic. Slednje je razvidno tudi iz podatkov o izposoji na letni ravni. Največ izposoje je bilo opravljene za zaposlene na fakulteti ter z medknjižnično izposojo.  
 
V knjižnici je gradivo v prostem pristopu. Študentom je na voljo po en izvod čitalniškega gradiva za vso obvezno literaturo pri posameznih predmetih. Študenti imajo na voljo 5 
čitalniških mest, možnost uporabe računalnikov, brezžične povezave, možnost fotokopiranja in skeniranja. Uporabniki lahko v knjižnici dostopajo do različnih podatkovnih baz (na 
IUS Info, ProQuest in Scopus). 
 
V letu 2016 je bilo na novo katalogiziranega gradiva skupaj: 272 naslovov oz. 295 enot:  

- Nakup: 94 naslovov oz. 111 enot  

- dar: 92 naslovov oz. 97 enot  

- lastna izdaja: 1 naslov oz. 2 enoti  

- obvezni izvod ustanove: 85 naslovov oz. 85 enot  
 
Od tega je bilo v katalog vnesenih 124 zaključnih nalog, ostalega knjižnega gradiva je bilo 140 naslovov (161 enot). Za nakup gradiva v knjižnici FDŠ je bilo porabljenih 628,74 EUR, 
39,94 USD in 163,47 GBP v letu 2016. Za darove, lastno izdajo ter obvezni izvod ni bilo porabljenih sredstev. 
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2.5 Upravne, pravne in druge naloge  
 
 

Kratkoročni prednostni cilji  Pričakovani rezultati v letu 2016 Realizacija v letu 2016 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 
katerem so sodelovali številni ugledni profesorji s 
področij, ki jih pokriva fakulteta.  

 

Kazalniki: 

Kazalniki 
Študijsko leto 2015/2016 

 
Načrt za študijsko leto  2016/2017 

Realizacija za študijsko leto 2016/2017 

Število študentov na računalnik* 
 

56,25 
 

 73,75 

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 2015/2016. 
Oblikovan je bil uravnotežen program aktivnosti na način, ki zajame čim širši krog potreb in interesov študentov FDŠ. 
 

 Zastavljeni cilji Realizacija v študijskem letu 2015/2016 

ORGANIZACIJA OGLEDA POSESTVA BRDO IN PROSTOROV FDŠ Delno realizirano 6. 12. 2015 – potekal je ogled prostorov in del posestva 

ORGANIZACIJA SPOZNAVNEGA VEČERA VSEH ŠTUDENTOV FDŠ Realizirano 6. 12. 2016 

ORGANIZACIJA IN MODERIRANJE OKROGLE MIZE:  Prostovoljstvo v javni upravi 14. 1. 
2016. 

Realizirano – 14. 1. 2016 

PRIPRAVA IN SPREJEM LETNEGA POROČILA DELA ŠS ZA LETO 2015/2016 Letno poročilo je bilo sprejeto na 1. redni seji ŠS v štud. letu 2015/16, 1. 12. 2015 

SODELOVANJE Z DRUGIMI ŠS SSVZ Realizirano- sodelovanje na sestankih SSVZ (Sara Flis) 
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6. 12. 2016 – neformalni sestanek s tehničnim predsednikom ŠO SVZS Matejem 
Mušičem, udeležila sta se ga predsednik Ivan Kramberger in podpredsednica ŠS Sara 
Flis 

DELO V ORGANIH FAKULTETE Realizirano 
- zastopati interese študentov v organih fakultete Senat (Vanja Malec in Ivan 
Kramberger 
- 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 

STROKOVNA EKSKURZIJA: - seznanitev študentov z mednarodnimi institucijami 
Nerealizirano 
  
-11. 11. 2016 – strokovna ekskurzija v Državni zbor, Državni svet in Ustavno sodišče v 
sodelovanju s ŠS Evropske pravne fakultete; 
Realizirano 

ORGANIZACIJA ŠPORTNEGA DNEVA FAKULTETE - povezovanje študentov FDŠ 
- promocija telesne aktivnosti 
- neformalno druženje 
Nerealizirano 

EKSKURZIJA – OGLED HUDE JAME PRI LAŠKEM (BARBARA ROV) Nerealizirano 

ORGANIZACIJA POSVETA NA TEMO ZAKLJUČEK/NADALJEVANJE ŠTUDIJA NA FDŠ Študentski svet je v sodelovanju z vodstvom FDŠ organiziral, 30. 5. 2016 ob 17.30 
uri v Oranžeriji, Brdo pri Kranju, posvet na temo zaključek/nadaljevanje študija na 
FDŠ za zaključne letnike. 
Na vprašanja sta odgovarjala,  prodekan izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič in 
strokovna sodelavka Mojca Dolenc. 
Realizirano 

SODELOVANJE NA KONFERENCAH, FORUMIH IN OSTALIH DOGODKIH 17. 11. 2016. udeležba predsednika ŠS Ivana Krambergerja na akademskem forumu 
»To so rešitve krize slovenske pravne države«, ki je potekal v Ljubljani; 
 
17. in 18. 11. 2016 članica ŠS Simona Gaiser je sodelovala na Mednarodni konferenci 
Sporto 2016; 
5. 12. 2016 – udeležba predsednika ŠS FDŠ na Forumu prostovoljstva v Ljubljani; 
  
19. 5. 2016 - udeležba na 8. tematskem posvetu Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti z naslovom "Dajmo enakost spolov v medije!", 
Ljubljana, predstavitev ŠS FDŠ in dogovor o nadaljnjem sodelovanju z g. Mauriziom 
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Mosca iz  EIGE - European Institute for Gender Equality, članica ŠS Vanja Malec in 
Simona Gaiser; 
  
26. 8. 2016 – seminar področje državljanske vzgoje udeležba predsednika ŠS Ivana 
Krambergerja; 
  

OSTALE AKTIVNOSTI SŠ 1.12 – 31. 12. 2016 vpis opravljenih aktivnosti ŠS FDŠ v sistem Nefiks – portal za 
beleženje neformalno pridobljenega znanja in kompetenc; 
  
6. 12. 2016 – izmenjava izkušenj in zapiskov – Miran Murnik; 
  
12. 9 – 16. 9. 2016  Udeležba na poletni šoli »Zaton vladavine prava«, član ŠS Anton 
Dremelj;  
3. 10. 2016 – otvoritev študija – nagovor študentom Sara Flis in Ivan Kramberger 
  
9. 11. 2016 – akademski forum v so organizaciji ŠS FDŠ na temo Pravna država 
populizem in militarna demokracija moderatorka Sara Flis; 
  
14. 11 – 16. 11. 2016 – udeležba na poletni šoli UPRAVLJANJE RAZLIČNOSTI IN 
KONFLIKTOV: Trendi in izzivi na področju reševanja sporov – Miran Murnik član ŠS 
  
  
  
  

SEJE ŠS 30. 5. 2016 – seja študentskega sveta FDŠ, konstitutivna seja; 
  
3. 10. 2016 – seja študentskega sveta; 
  
6. 12. 2016 – seja študentskega sveta; 
  
  
  

 
 
 
Študenti so zadovoljni s pogoji študija na fakulteti in s kakovostjo predavanj tako na dodiplomski kot tudi podiplomski stopnji. Čeprav se študenti predavanj udeležujejo redno, je 
vzpostavitev e-učnega okolja E-Univerza dobrodošla dopolnitev klasični obliki predavanj. Na žalost v tem študijskem letu E-Univerza med študenti še ni popolnoma zaživela. Kljub 
temu pa se je s pridom poslužujejo študenti, ki se zaradi službenih obveznosti ali drugih razlogov predavanj niso uspeli udeležiti. Trenutno so na portalu E-Univerza dostopne 
zaključne naloge in posnetki predavanj, ker pa tako okolje lahko ponuja še veliko več, predlagamo, da se okolje dopolni še z gradivi, študentom pa naj profesorji omogočijo, da vsaj 
del študijskih obveznosti opravijo od doma.  
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Študenti so z naborom in kvaliteto predmetov zadovoljni. Kot izboljšavo pa bi se lahko uvedlo vsaj en izbirni predmet na semester. S tem bi študentom omogočili večjo možnost 
prilagoditve študija in še dodatno izboljšali študij. Za začetek bi lahko uporabili že obstoječe predmete, ki se izvajajo na drugem študijskem programu iste stopnje.  
 
Pri priznavanju kreditnih točk, na podlagi opravljenih obveznosti na drugih podiplomskih programih ali na podlagi opravljenih  strokovnih izpitov, se študijska komisija poslužuje 
preveč rigoroznih meril. Zato predlagamo, da se, v sodelovanju s Študentskim svetom, pisno določijo nova pravila za priznavanje omenjenih obveznosti, ki bi bolje odsevala 
dejansko pridobljeno znanje pridobljeno s takim dodatnim izobraževanjem.  
 
Na splošno pa so študenti ponosni na to, da so del fakultete in zadovoljni s pogoji študija ter naborom profesorjev.   
Pri  izdelavi zaključnih nalog večje število študentov naleti na dve vrsti preprek. Prva prepreka se kaže pri (ne)odzivnosti mentorjev. Nekateri mentorji študentom odgovore 
posredujejo nerazumno pozno in si zanje na sploh ne vzamejo časa. Študenti se sicer takim mentorjem že v naprej izogibajo vendar obstajajo tudi tisti, ki si jih izberejo za mentorje 
in imajo potem težave pri komunikaciji z njimi. Na drugi strani pa so tudi mentorji, ki se študentom posvetijo in jim dobro svetujejo pri izdelavi zaključnih nalog. Na tem področju je 
potrebno identificirati mentorje, ki svoje delo opravljajo nadpovprečno in jih nagraditi. Mentorje, ki svojega mentorstva ne opravljajo vestno je potrebno poklicati na razgovor z 
dekanom in prodekanom za študijske in študentske zadeve ter jih pozvati k večji zavzetosti pri mentorstvu. V kolikor pa v naslednjem študijskem letu ne bi prišlo do izboljšave pa 
jim omejiti število mentorstev, ki jih lahko prevzamejo. Identifikacijo lahko opravimo z anketo, ki bi jo vsak študent izpolnil po oddaji zaključne naloge. Glavna vprašanja te ankete 
se morajo nanašati na čas, ki ga je mentor potreboval za odgovor in kakovost mentorjeve pomoči.   
 
Poleg navedenega, se pri izdelavi zaključnih nalog, kljub uspešno opravljenem magistrskem raziskovalnem seminarju in mnenju mentorja, da je zaključno delo vsebinsko ustrezno, 
pri tehničnem pregledu zaključnih del pojavijo težave. Tehnični pregled je namenjen pregledu tehnične ustreznosti zaključnih nalog in ne ocenjevanju vsebinske ustreznosti, ki 
mora biti v izključni domeni mentorja ter iskanju tudi najmanjših nepravilnosti (manjkajočih presledkov in vejic). Prodekan za študijske zadeve naj se pogovori z ocenjevalci. V 
kolikor pa se bodo težave še naprej pojavljale predlagam, da se komisiji pridruži še študent, katerega glavna naloga v študijski komisiji bi bila, da posreduje v takšnih primerih.    
Majhno zanimanje študentov za izmenjavo ERASMUS in raziskovalno dejavnost na fakulteti lahko skoraj v celoti pripišemo dejstvu, da je večji del študentov na fakulteti že 
zaposlenih in imajo družine, kar jim onemogoča takšno udejstvovanje. Za povečanje števila študentov, ki bi na fakulteti po opravljenem študiju nadaljevali svojo raziskovalno pot, 
predlagam, da dekan ali prodekan za študijske in študentske zadeve, študente, ki med študijem izkazujejo nadpovprečno zaniman je in usposobljenost za raziskovalno dejavnost, 
povabi k raziskovanju na fakulteti. Dobra praksa pa je tudi možnost, ki je bila na voljo prejšnje študijsko leto, da se študentom omogoči doktorski študij z znižano šolnino v kolikor 
se pridružijo akademskemu zboru fakultete v vlogi asistenta. 
 
Poletna šola 2015 z naslovom (U)Pravne veščine je bila dobro obiskana in s stani študentov sprejeta z odobravanjem. Študenti pozdravljamo prakso poletnih šol, ki je postala na 
fakulteti že kar stalnica. Stalno prakso poletni šol bi lahko zaradi njihove uspešnosti in dobre obiskanosti naslednje študijsko leto razširili še na zimsko poletno šolo. Pri tem pa bi 
lahko k sodelovanju pritegnili tudi študente tako pri organizaciji kot tudi na raziskovalni ravni.   
 
S študijskim letom 2015/2016 je bilo na fakulteti uveden program tutorstva, ki temelji na pomoči študentov višjih letnikov študentom nižjih letnikov. Ker je program še dokaj nov 
in neznan se te oblike pomoči ne poslužuje večje število študentov. Da bi program bolje zaživel predlagam, da se na internetni strani objavi v kategoriji študij tudi tutorstvo in na 
kratko opiše način delovanja tega programa in imena in priimke tutorjev za posamezna področja.     
 

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, 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. 
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Analiza in ocena stanja: 

- prijava tem magistrskih del: ŠK je obravnavala 70 tem magistrskih nalog pri čemer je bilo 45 potrjenih, 25 pa zavrnjenih. Nekatere med njimi so bile obravnavane večkrat. 

- Oddana magistrska dela za določitev treh ocenjevalcev strokovne komisije za oceno magistrskih del: ŠK je določila 34 komisij za oceno dela. 

- Pregled ocen ter predlog predsednika komisije za zagovor: ŠK je potrdila 26 predlogov.  

- Doktorski študij: ŠK je obravnavala 9 prijav tem za doktorski študij. Od tega je 5 tem predlagala Senatu v potrditev, 4 pa zavrnila. Za imenovanje komisije za javno 

predstavitev dispozicije doktorske disertacije je ŠK Senatu podala 4 predloge in 2 predloga za potrditev dispozicije. Predlogi Senatu za imenovanje komisije za oceno 

disertacije in predlogi Senatu za potrditev ocene disertacije in za imenovanje komisije za zagovor so bili 3. 

- Priznanje kreditnih točk: ŠK je obravnavala 4 vloge za priznanje formalne izobrazbe in 19 vlog za priznanje neformalne izobrazbe. 

- Prošnje za ureditev statusa: ŠK je obravnavala prošnje za podaljšanje statusa. Prejela je 11 vlog, 6 jih je odobrila, 5 zavrnila. V 28 primerih je sklenila, da se študentom 

podaljša študij s podpisom pogodbe in v 97 primerih podaljšala pogodbeni rok za dokončanje študija s podpisom aneksa. Podaljšanje doktorskega študija je bilo odobreno 

v 5 primerih. 

 
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:  
- V kolikor bomo vsi na fakulteti dosledno sledili vsem dokumentom fakultete, ki določajo standarde njenega delovanja potem se njena kakovost lahko samo viša.  
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2.7 Druga dejavnost  
 

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 
2016 

Predvideni viri 
financiranja 

Realizacija v letu 
2016 z 
obrazložitvijo razlik 
glede na ciljno 
vrednost 2016 

Izdaja novega 
študijskega gradiva. 

Priprava in izdaja 
novega študijskega 
gradiva. 

Založniška dejavnost.  Izid študijskega 
gradiva. 

Lastni, MVZT. Nosilci in izvajalci so 
pri predmetih 
posodobili e-
študijsko gradivo. 

 
Izdaja monografije. 

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

 
Založniška dejavnost 

  
Izid monografije. 

Lastni viri, izdano 
skupaj z Evropsko 
pravno fakulteto. 

Projekt se je v celoti 
zaključil v l. 2015. 

 

2.7.1 Alumni klub 

 
AK ima svojo spletno stran v okviru FDŠ vendar vsa komunikacija poteka preko zaprte skupine na Facebook-u. Tam je trenutno aktivnih 27 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 je imel AK v načrtu dva taka dogodka in sicer na temo retorike in zaposlovanja. Dogodek na temo zaposlovanja je bil organiziran v aprilu 2016. Med gosti sta bila tudi dva 

člana AK, ki sta že nekaj let zelo aktivna v tujini.  

 

Analiza in ocena stanja: 

Komunikacijo v AK ocenjujem kot zelo kakovostno, moram pa poudariti, da se je le ta močno povečala s pridružitvijo nekdanjih študentov FDŠ, ki so se leta 2012 udeležili 

strokovnega izleta v Bruselj in Strasbourg. Takrat so 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. Podoben dogodek v prihodnosti bi lahko pomembno vplival na bodoče 

aktivnosti AK. 

 

Predlog postopkov in ukrepov za izboljšanje kakovosti: 

AK bi lahko bil bolj aktiven v primeru, da bi mu FDŠ namenila finančna sredstva za njegovo delovanje. Člane najbolj zanima potovanje in ogled institucij EU. 
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2.8 Financiranje izobraževalne-študijske, znanstveno-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.   

 

 

 

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 
 
Na Fakulteto za državne in evropske študije je v študijskem letu 2015/2016 prvič in ponovno vpisanih 225 študentov, po letnikih in programih so razvrščeni: 
 

ŠTUDIJSKI PROGRAM LETNIK SMER ŠTEVILO AKTIVNIH 
ŠTUDENTOV 

Visokošolski študijski program  
Upravno pravo I. stopnje 

1. letnik / 3 

Visokošolski študijski program  
Upravno pravo I. stopnje 

2. letnik / 0 

Visokošolski študijski program  
Upravno pravo I. stopnje 

3. letnik / 0 

Univerzitetni študijski program  
Javna uprava I. stopnje 

1. letnik / 21 

Univerzitetni študijski program  
Javna uprava I. stopnje 

2. letnik / 20 

Univerzitetni študijski program  
Javna uprava I. stopnje 

3. letnik / 12 

Magistrski študijski program  
Javna uprava II. stopnje 

1. letnik / 47 

Magistrski študijski program  
Javna uprava II. stopnje 

2. letnik Upravno- 
organizacijska 

22 

Magistrski študijski program  
Javna uprava II. stopnje 

2. letnik Upravno- 
procesna 

17 

Magistrski študijski program Mednarodne in 
diplomatske študije II. stopnje 

1. letnik / 35 

Magistrski študijski program Mednarodne in 
diplomatske študije II. stopnje 

2. letnik Mednarodna 
smer 

14 

Magistrski študijski program Mednarodne in 
diplomatske študije II. stopnje 

2. letnik Diplomacija 17 

Doktorski študijski program 
 Javna uprava III. stopnje 

1. letnik / 3 

Doktorski študijski program  
Javna uprava III. stopnje 

2. letnik / 0 

Doktorski študijski program 
 Javna uprava III. stopnje 

3. letnik / 6 

Doktorski študijski program Mednarodne in 
diplomatske študije III. stopnje 

1. letnik / 2 

Doktorski študijski program Mednarodne in 
diplomatske študije III. stopnje 

2. letnik / 0 
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Doktorski študijski program Mednarodne in 
diplomatske študije III. stopnje 

3. letnik / 6 

 
V študijskem letu 2015/2016 se je na Fakulteto za državne in evropske študije 61 študentov vpisalo v absolventski status. 
 

ŠTUDIJSKI PROGRAM ŠTEVILO ABSOLVENTOV 

Univerzitetni študijski program  
Javna uprava I. stopnje 

9 

Magistrski študijski program  
Javna uprava II. stopnje 

29 

Magistrski študijski program Mednarodne in 
diplomatske študije II. stopnje 

23 

 
 
Poleg aktivnih študentov, ki so na v študijskem letu 2015/2016 na fakulteto vpisani prvič ali ponovno v posamezni letnik, in v absolventa, je na Fakulteto za državne in evropske 
študije vpisanih še 873 študentov, ki zaradi neizpolnjevanja pogojev za vpis v višji letnik ali za zaključek študija le-tega še niso zaključili. Nekateri od njih so s fakulteto podpisali 
pogodbo o dokončanju študija, s katero se jim je dodatno podaljšal rok za zaključek. Vsi skupaj so  po programih razvrščeni: 
 

ŠTUDIJSKI PROGRAM ŠTEVILO PAVZERJEV 

Univerzitetni študijski program  
Javna uprava I. stopnje 

169 

Magistrski študijski program  
Javna uprava II. stopnje 

210 

Magistrski študijski program  
Mednarodne in diplomatske študije II. stopnje 

230 

Doktorski študijski program 
 Javna uprava III. stopnje 

40 

Magistrski študijski program  
Državne in evropske študije 

187 

Magistrski študijski program  
Mednarodne, primerjalne in evropske študije 

22 

Specialistični program  
Državne in evropske študije 

4 

Doktorski študijski program  
Državne in evropske študije 

11 

 
Fakulteta za državne in evropske študije nudi izvedbo študija v Kranju ter na dveh dislociranih enotah (Maribor in Ljubljana).  
Na dislociranih enotah v Ljubljani in Mariboru se v študijskem letu 2015/16 pri predmetih, kjer so predvideni trije ali manj študentov, predavanja ne bodo izvedla. Navedeno ne 
velja za predmete, ki se v dislocirani enoti v  Ljubljani izvajajo skupaj z Evropsko pravno fakulteto, kjer se študenti FDŠ priključijo študentom Evro-PF. Predavanja se po posameznih 
programih in letnikih na dislociranih enotah in na sedežu fakultete izvajajo, kot je prikazano v spodnji tabeli: 
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ŠTUDIJSKI PROGRAM LETNIK / 
SMER 

KR LJ MB 

Visokošolski študijski program  
Upravno pravo I. stopnje 

1. letnik Se izvaja Se izvaja Se izvaja 

Visokošolski študijski program  
Upravno pravo I. stopnje 

2. letnik Se ne 
izvaja 

Se ne 
izvaja 

Se ne 
izvaja 

Visokošolski študijski program  
Upravno pravo I. stopnje 

3. letnik Se ne 
izvaja 

Se ne 
izvaja 

Se ne 
izvaja 

Univerzitetni študijski program  
Javna uprava I. stopnje 

1. letnik Se izvaja Se izvaja Se izvaja 

Univerzitetni študijski program  
Javna uprava I. stopnje 

2. letnik Se izvaja Se ne 
izvaja 

Se izvaja 

Univerzitetni študijski program  
Javna uprava I. stopnje 

3. letnik Se izvaja Se ne 
izvaja 

Se ne 
izvaja 

Magistrski študijski program  
Javna uprava II. stopnje 

1. letnik  Se izvaja Se izvaja Se izvaja 

Magistrski študijski program  
Javna uprava II. stopnje 

2. letnik /Upr.-
org. 

Se izvaja Se ne 
izvaja 

Se izvaja 

Magistrski študijski program  
Javna uprava II. stopnje 

2. letnik /Upr.-
proc. 

Se izvaja Se ne 
izvaja 

Se izvaja 

Magistrski študijski program Mednarodne in 
diplomatske študije II. stopnje 

1. letnik Se izvaja Se izvaja Se izvaja 

Magistrski študijski program Mednarodne in 
diplomatske študije II. stopnje 

2. letnik 
/Mednar. 

Se izvaja Se ne 
izvaja 

Se izvaja 

Magistrski študijski program Mednarodne in 
diplomatske študije II. stopnje 

2. letnik 
/Diplom. 

Se izvaja Se ne 
izvaja 

Se izvaja 

Doktorski študijski program 
 Javna uprava III. stopnje 

1. letnik Se izvaja Se ne 
izvaja 

Se ne 
izvaja 

Doktorski študijski program  
Javna uprava III. stopnje 

2. letnik Se izvaja Se ne 
izvaja 

Se ne 
izvaja 

Doktorski študijski program 
 Javna uprava III. stopnje 

3. letnik Se izvaja Se ne 
izvaja 

Se ne 
izvaja 

Doktorski študijski program Mednarodne in 
diplomatske študije III. stopnje 

1. letnik Se izvaja Se ne 
izvaja 

Se ne 
izvaja 

Doktorski študijski program Mednarodne in 
diplomatske študije III. stopnje 

2. letnik Se izvaja Se ne 
izvaja 

Se ne 
izvaja 

Doktorski študijski program Mednarodne in 
diplomatske študije III. stopnje 

3. letnik Se izvaja Se ne 
izvaja 

Se ne 
izvaja 
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Vsa predavanja so organizirana tako, da se jih lahko udeležujejo tudi zaposleni študenti, torej med tednom od 16.00 ali 16.30 ure dalje in občasno ob sobotah od 9.00 do 13.00 

ure. 

 

Ravno tako kot predavanja so tudi vsi izpiti organizirani v popoldanskem času. V Ljubljani in Mariboru je študentom omogočen po 1 redni izpitni rok za vse obvezne predmete, v 

Kranju pa se razpišejo po 3 izpitni roki (v vsakem izpitnem obdobju po 1 izpit), na predlog nosilca predmeta lahko Dekan določi za posamezen predmet en dodatni, izredni izpitni 

rok za posamezni letnik študija.  

 

 

Analiza in ocena stanja 

Vsa dela referata, našteta v uvodnem delu, se izvajajo skladno s Pravilnikom o študiju, Pravilnikom o pisarniškem poslovanju, Pravilnikom o uradnih urah in delovnem času, 

Pravilnikom o zavarovanju osebnih in poslovnih podatkov ter sklepi Upravnega odbora. 

Referat se trudi ažurno opravljati vse naloge, predvsem pri tistih zadevah, ki so vezane na študente. Zaradi povečanega obsega dela (vloge za podaljšanje študija, vpisi, urniki) v 

času vpisov in v začetku študijskega leta prihaja do zamud. 

Občasno se na referat obračajo študenti s prošnjo za posredovanje sporočil pedagoškim sodelavcem, ki jim niso odgovorili v predpisanem roku. 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za odpravo pomanjkljivosti 

- V času vpisov in v izpitnih obdobjih na referatu nudi pomoč dodatna oseba. 

- Dekan opozori pedagoške sodelavce na odzivnost, skladno s Pravilnikom o študiju 


