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I. SPLOŠNO O FAKULTETI 
 

1. ORGANIZIRANOST IN RAZVOJ 
 

1.1. KRATKA PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 
 

Fakulteta za državne in evropske študije Nove univerze (v nadaljevanju: fakulteta ali FDŠ NU) je zasebni 

visokošolski zavod, ustanovljen 17. 8. 2000. Kot izhaja že iz njenega imena, je fakulteta 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 NU 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 nujno potrebuje, če naj bo sposoben samostojnega in zares odgovornega dela. 

 

Študenti na FDŠ NU 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 NU zagotavlja program mednarodnih in diplomatskih študij. 

 

Povedano priča o tem, da je FDŠ NU 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. 

 

Uspeh delovanja fakultete se najbolje meri po uspešnosti njenih diplomantov, magistrov in 

doktorandov. Od njenega nastanka dalje je diplomiralo, magistriralo in doktoriralo več kot 1.330 

posameznikov, ki zasedajo pomembna delovna mesta v državni in javni upravi v širšem smislu, nekateri 

so celo na najodgovornejših položajih, vključno z ministrskimi. Za študente FDŠ NU 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. 
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Fakulteta izvaja naslednje študijske programe, ki imajo javnopravno veljavo:  

- dodiplomski študij:  

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

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

- podiplomski študij:  

o strokovni magistrski program »Javna uprava« 2. stopnje  

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

o doktorski program »Javna uprava« 3. stopnje  

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

 

Koncesionirani programi: 

Fakulteta je pridobila državno koncesijo za naslednje študijske programe:  

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

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

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

 

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

 

Dislocirane enote: 

Fakulteta ima akreditirani dve dislocirani enoti, in sicer: 

1. Študijski center v Mariboru, naslov: Črtomirova ulica 10, 2000 Maribor 

2. Študijski center v Ljubljani, naslov: Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana  
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1.2. VIZIJA, POSLANSTVO IN STRATEGIJA DOSEGANJA CILJEV 
 

Fakulteta je konec leta 2017 sprejela novo strategijo, vizijo in poslanstvo fakultete. Za potrebe 

samoevalvacijskega poročila so v nadaljevanju navedeni vizija, poslanstvo in cilji, ki so veljali v št. letu 

2016/2017, kasnejše spremembe pa v samoevalvacijskem poročilu niso upoštevane. 

 

Poslanstvo 

Fakulteta za državne in evropske študije je utemeljena v ustavnih vrednotah slovenske države in 

posvečena državnim in evropskim študijam. Njeno temeljno vodilo je odličnost. Fakulteta se tako 

uveljavlja kot elitno mednarodno prepoznavno vseslovensko izobraževalno središče na Brdu pri Kranju, 

kjer profesionalna znanja za delo v državni upravi, z državno upravo in v mednarodnih institucijah 

pridobivajo vsi tisti, ki so ambiciozni, ki želijo in zmorejo več. Njeno poslanstvo se sestoji iz 

posredovanja prvovrstnega znanja, s strani vodilnih slovenskih in tujih strokovnjakov; iz prispevanja k 

razvoju kritičnega in ustvarjalnega razuma, ki bo služil v osebnem in poslovnem življenju in s katerim 

bodo naši študentje prispevali k boljšemu jutri: k resnično demokratični in pravni slovenski državi ter 

pravičnejšemu svetu. 

 

Vizija 

Fakulteta se približuje drugi dekadi svojega obstoja. Ta je bila, upoštevaje celokupni slovenski kontekst, 

uspešna. Fakulteta ni več le podiplomske narave, ampak vpisuje študente na vseh treh nivojih 

visokošolskega izobraževanja. Programi so polni, študenti pa vsako leto boljši. To je dobra popotnica 

za prihodnost, ki jo bo fakulteta zgrabila z obema rokama. 

Delovanje fakultete je podčrtano z besedo ambicioznost. Po vzoru tujih fakultet s podobno usmeritvijo, 

a precej daljšo tradicijo, si prizadevamo postati središče izobraževanja elite, ki bo tvorila hrbtenico 

državne uprave v najboljšem pomenu te besede. Fakulteta želi postaviti piko na i k tistemu, v kar se 

postopoma razvija: v ustvarjalca ne samo slovenske državniške elite, temveč tudi v vir najboljših 

slovenskih uradnikov, ki jih bomo pošiljali tudi na delo v institucije EU. To je slednjič namen državnih 

in evropskih študij. 

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: to je pravna in demokratična država, utemeljena na 

spoštovanju človekovih pravic. S tega vidika je fakulteta glasnik družbene odgovornosti. 

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 postavimo nanj, predvsem v evropski akademski srenji, ki ne sme 

biti omejena le na Zahodni Balkan. V evropskem akademskem prostoru je potrebno sprva enakopravno 

sodelovati in ga nato tudi aktivno sooblikovati. 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. 
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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. 

 

Strategija 

Fakulteta si je v študijskem letu 2016/2017 prizadevala za doseganje sledečih strateških ciljev: 

Tabela 1: Dolgoročni/strateški cilji FDŠ NU 

Dolgoročni/strateški 

cilj 

Ukrepi (naloge) 

za uresničitev 

dolgoročnega 

cilja 

Ime kazalnika 

Izhodiščna 

vrednost kazalnika  

(leto in vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika  

Zapolniti vsa 

razpisana mesta za 

redni študij na prvi in 

drugi stopnji ter vsaj 

polovico mest za 

izredni študij. 

 

Ustrezno 

oglaševanje 

razpisanih 

vpisnih mest, 

priprava letnega 

načrta 

promocije, 

izvedba 

sestankov s 

srednjimi šolami. 

 

Zagotavljanje 

visoke kakovosti 

ponudbe 

fakultete. 

Vpis. 

Fakulteta je v 

študijskem letu 

2015/2016 prvič 

vpisala po 

posameznih 

programih 1. in 2. 

stopnje naslednje 

število študentov: 

Upravno pravo 1. 

stopnja: 4 (izredni), 

Javna uprava 1. 

stopnja: 20 (redni),  

Javna uprava 2. 

stopnja: 39 (redni), 

Mednarodna in 

evropske študije 2. 

stopnje: 38 (redni), 

1 (izredni). 

Do leta 2017 

fakulteta namerava 

napolniti vsa 

razpisana mesta za 

redni študij na I. in 

II. stopnji ter 

tretjino razpisanih 

mest za izredni 

študij. 

 

 

Povečati vpis čim 

boljših študentov na 

doktorski študijski 

program. 

Ustrezno 

oglaševanje 

razpisanih 

vpisnih mest. 

 

Zagotavljanje 

visoke kakovosti 

ponudbe 

fakultete. 

 

Promoviranje 

Vpis. 

Na doktorskem 

študijskem 

programu Javna 

uprava III. stopnje 

je v letu 2015 

zasedenih 9 vpisnih 

mest in na 

programu 

Mednarodne in 

diplomatske študije 

III. stopnje 6 mest. 

 

Do leta 2017 

fakulteta namerava 

povečati vpis na 

obeh programih za  

20 %. 
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doktorandov FDŠ 

NU v Sloveniji in 

svetu. 

Povečati vpis na 
novem 
dodiplomskem 
visokošolskem 
študijskem programu 
Upravno pravo. 
 

Poudarek na  

oglaševanju 

razpisanih 

vpisnih mest za 

študijski 

program 

Upravno pravo 

ter izpostavitev 

možnosti vpisa 

tudi za dijake s 

poklicno maturo. 

Vpis. 

Akreditiran je bil 

nov dodiplomski 

visokošolski 

študijski program 

Upravno pravo, ki 

se prvič izvaja v št. 

l. 2015/16. 

Fakulteta pričakuje, 

da bo v 

akademskem letu 

2016/2017 vpisala 

10 % več študentov 

na dodiplomskem 

programu Upravno 

pravo. 

Prenoviti obstoječe 

obvezne in izbirne 

vsebine. 

 

Obnova 

obstoječih učnih 

načrtov. 

 

Uvedba 

ustreznih 

postopkov za 

prenovo 

obstoječih 

vsebin. 

Obvezni in izbirni 

predmeti. 

Obstoječe obvezne 

in izbirne vsebine 

se nanašajo na 

trenutno veljavno 

zakonodajo. 

Fakulteta bo v št. l. 

2016/17 pozvala 

nosilce in izvajalce k 

pregledu in 

dopolnitvi 

obstoječih  učnih 

načrtov. Na podlagi 

tega bo fakulteta 

ažurirala obstoječe 

obvezne in izbirne 

vsebine, ki jih bo 

objavila tudi na 

spletni strani 

fakultete. Skladno z 

dodano literaturo, 

bo dokupila nove 

enote knjižničnega 

gradiva. 

 

Okrepitev 

akademskega zbora in 

kontinuirana skrb za 

njegovo nadaljnje 

izobraževanje  

Oglaševanje, 

zagotavljanje 

privlačnosti 

fakultete s 

študijskim, 

obštudijskimi in 

raziskovalnimi 

dejavnostmi. 

Akademski zbor. 

Fakulteta trenutno 

sodeluje  s  

44  sodelavci, med 

katerimi je: 

 9 rednih 

profesorjev,  

8 izrednih 

profesorjev, 16 

docentov,  

7 asistentov, 

2 učitelja tujega 

Do leta 2017 

fakulteta načrtuje 

pritegnitev novih 

sodelavcev, zlasti 

asistentov, 

docentov in 

raziskovalcev. 
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jezika in  

1 strokovnjakinja iz 

prakse. 

Okrepiti metodološko 

pismenost študentov. 

Izvajanje 

predmetov, 

preverjanje 

znanja. 

 

Fakulteta je uvedla 

izbirni predmet 

metodologija 

družboslovnega 

raziskovanja na 

dodiplomskem in 

obvezni predmet 

metodološki 

seminar na 

podiplomskem 

nivoju. 

Fakulteta si bo 

prizadevala, da bo z 

izvajanjem obveznih 

metodoloških 

predmetov na vseh 

treh stopnjah 

metodološko 

pismenost vsako 

leto bolj krepila. 

Okrepiti povezavo 

med   teorijo in  

prakso. 

 

Poizvedba med 

študenti pri 

katerih 

predmetih 

pogrešajo več 

informacij iz 

prakse. 

 

Pripraviti in 

poslati vabila 

potencialnim 

gostom iz 

prakse. 

Povezava med 

teorijo in prakso. 

Fakulteta v 

pedagoški proces 

vključuje goste iz 

prakse. 

Do leta 2017 

fakulteta namerava 

povabiti na 

predavanja vsaj še 5 

dodatnih gostov iz 

prakse. 

Uvajanje E-študija 

Oglaševanje, 

organizacijske in 

akademske 

priprave. 

E-študij. 

Fakulteta je 

poskusno uvedla 

uvodna predavanja 

iz e-študija. 

Do leta 2017 bo 

fakulteta 

vzpostavila portal 

eUniverza, preko 

katerega bodo 

študenti lahko 

dostopali do 

posnetkov 

predmetov, 

posnetkov 

konferenc, 

akademskih 

forumov, do 

zaključnih nalog 

diplomantom itd. 
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Okrepiti mednarodno 

sodelovanje fakultete 

z drugimi fakultetami 

v okviru pedagoškega 

sodelovanja (npr. 

izmenjava profesorjev 

in raziskovalcev, 

skupne poletne šole), 

kar naj bi prispevalo k 

večji mednarodni 

prepoznavnosti 

fakultete.  

Izvedba 

potrebnih 

ukrepov za 

pridobitev novih  

dotacij ter 

sklenitev novih 

bilateralnih 

sporazumov.  

 

Oglaševanje 

mednarodne 

izmenjave ter 

informiranje 

študentov o 

dodani vrednosti 

mobilnosti v 

času študija. 

 

 

Mednarodno 

sodelovanje. 

Fakulteta je v letu 

2012 pridobila  

Erasmus 

univerzitetno 

listino, s katero je 

bilo omogočeno 

izvajanje mobilnosti 

študentov in 

profesorjev s tujimi 

fakultetami. Leta 

2013 so bili 

podpisani prvi 

bilateralni 

sporazumi in 

izvedena prva 

izmenjava. 

Fakulteta je 

pridobila novo 

Erasmus+ listino, s 

katero bo lahko 

izvajala 

mednarodne 

izmenjave v 

obdobju 2014 – 

2020. 

Fakulteta ima 

podpisanih 22 

sporazumov s 

tujimi 

visokošolskimi 

zavodi. Izvedla je 

tudi 5 izmenjav 

študentov in 5 

visokošolskih 

učiteljev. 

Načrtujemo, da bo 

fakulteta do leta 

2017 podpisala 

nove bilateralne 

sporazume in 

izpeljala načrtovane 

izmenjave 

študentov ter 

profesorjev.   

Okrepiti raziskovalno 

dejavnost 

Organizacija 

dogodkov, 

prijava na 

razpise, krepitev 

raziskovalne 

skupine in njene 

tehnično-

organizacijske 

podprtosti. 

Raziskovalna 

dejavnost. 

Fakulteta se je v 

preteklih treh letih 

prijavila na več 

razpisov ARRS, JAK, 

Javnega sklada RS 

za razvoj kadrov in 

štipendije,  MIZŠ, 

Jean Monnet (glej 

www.fds.si). 

 

Fakulteta načrtuje 

do leta 2017 

organizirati čim več 

konferenc, poletnih 

šol, zimskih šol, 

akademskih 

forumov, simpozijev 

in drugih 

znanstvenih ter 

strokovnih 

dogodkov.  

Fakulteta se bo še 

naprej intenzivno 

http://www.fds.si/
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prijavljala na 

domače in 

mednarodne  

razpise, za katere 

bo izpolnjevala 

pogoje za prijavo. 

Krepiti razpoznavnost 

fakultete in njen 

položaj v lokalnem 

okolju in tudi širše v 

slovenski družbi  

Oglaševanje, 

družbeno 

udejstvovanje 

akademskega 

zbora, 

organizacija 

okroglih miz v 

Kranju, krepitev 

alumni kluba, 

poskus 

vzpostavitve 

sodelovanja z 

Mestno občino 

Kranj, pojavljanje 

v lokalnih 

medijih s 

prispevki, 

odgovori na 

vprašanja ipd. 

Razpoznavnost 

fakultete. 

Trenutno nizka 

razpoznavnost 

fakultete celo v 

lokalnem okolju. 

Fakulteta bo do leta 

2017 nadaljevala s 

številnimi 

aktivnostmi za 

krepitev 

razpoznavnosti. 

Okrepiti delovanje 

lastne knjižnične 

dejavnosti s 

povečanjem 

knjižničnega fonda in 

razširiti njeno domače 

in mednarodno 

sodelovanje. 

 

Zagotovitev 

finančnih 

sredstev za 

nakup 

knjižničnega 

gradiva. 

 

Posredovanje 

prošenj 

založbam za 

donacijo knjig. 

Knjižnična 

dejavnost. 

Fakulteta 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 donacijo 

gradiva. 

Do leta 2017 

namerava fakulteta 

obogatiti svojo 

zbirko z nabavo 

dodatnih izvodov 

literature, po 

katerih študenti 

najbolj posegajo in 

razširiti svojo zbirko  

za izobraževalne in 

raziskovalne 

namene. Skladno s 

posodabljanjem 

učnih načrtov, 

namerava fakulteta 

posodabljati tudi 

knjižnični fond.   
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1.3. ORGANIZIRANOST 
 

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

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

 

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

Fakulteta ima lahko tudi druge organe v skladu s statutom. 

 

AKADEMSKI ZBOR: 

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni (so)delavci in visokošolski sodelavci, ki v 

tekočem semestru študijskega leta opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno dejavnost na 

podlagi veljavnega pogodbenega razmerja s fakulteto. Člani akademskega zbora so tudi študenti, in 

sicer tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. Pri delu akademskega 

zbora sodelujejo tudi drugi delavci. 

Akademski zbor: 

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

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

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

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

 

SENAT: 

Senat je akademski organ fakultete, pristojen za visokošolske znanstvene, študijske in strokovne 

zadeve. Sestavlja ga najmanj devet (9) in največ trinajst (13) članov, ki jih izvoli akademski zbor izmed 

visokošolskih učiteljev, nosilcev najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov fakultete in 

izmed študentov. V senatu so enakopravno zastopana vsa študijska področja, znanstvene discipline in 

študijski programi fakultete. O številu članov senata odloči s sklepom upravni odbor.  

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

Delo senata vodi dekan fakultete, v njegovi odsotnosti pa prodekan, v odsotnosti obeh pa od enega 

izmed njiju pooblaščeni član senata. 

Senat fakultete razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja izobraževalnega in 

znanstvenoraziskovalnega dela fakultete, o vseh zadevah izvajanja študijskega programa fakultete, o 

novih programih in o spremembah obstoječih programov, zlasti pa: 

- senatu NU predlaga sprejem študijskih programov fakultete, 

- predlaga rektorju NU v imenovanje dekana fakultete,  

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

sodelavce in višje znanstvene sodelavce,  

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

znanstveni sodelavec in višji znanstveni sodelavec, 

- v postopku izvolitve v naziv ali odvzema naziva imenuje komisijo treh (3) članov, ki poroča o 

pedagoški in raziskovali usposobljenosti kandidata,  
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- sprejema program raziskovalnega in razvojnega dela, 

- sprejema študijski koledar in letni delovni načrt fakultete,  

- voli člane senata NU, 

- imenuje tri (3) člane Habilitacijske komisije NU 

- imenuje komisijo za zagovor magistrskega dela, 

- potrjuje  teme in mentorja doktorskih disertacij, 

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

- potrjuje dispozicije doktorskih disertacij, 

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

- odloča o odvzemu strokovnega ali znanstvenega naslova diplomanta, 

- imenuje člane strokovnega sveta organizacijske enote fakultete, 

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

- odloča o pritožbah zoper odločitve Vpisne komisije fakultete v postopkih priznavanja 

izobraževanja za namene nadaljevanja izobraževanja 

- daje predhodno mnenje upravnemu odboru fakultete o predlogih za sistemizacijo delovnih 

mest na fakulteti, 

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

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

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

programa, 

- daje predhodno mnenje upravnemu odboru fakultete o predlogih splošnih in posamičnih aktov 

s področja delovanja fakultete, 

- odloča o drugih zadevah. 

 

ŠTUDENTSKI SVET: 

Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov, ki so vpisani na fakulteto. Študentski svet obravnava 

in daje pristojnim organom mnenje o statutu fakultete, o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in 

dolžnosti študentov, ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov v sodelovanju s 

skupnostjo študentov. 

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

 

UPRAVNI ODBOR: 

Upravni odbor je organ vodenja, poslovanja in upravljanja fakultete. Ima najmanj dva člana. Število 

članov Upravnega odbora določi ustanovitelj. Vsak član ima en glas. Ustanovitelj imenuje člane za dve 

leti. 

Poleg nalog, določenih z zakonom, upravni odbor odloča o zadevah finančne, poslovne in 

premoženjske narave in skrbi za materialno poslovanje fakultete: 

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

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

in drugi, 

- imenuje dekana in prodekane po predhodnem mnenju senata,  

- imenuje direktorja in tajnika, 

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

uporabo finančnih sredstev, 
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- odloča o kadrovskih in personalnih zadevah, 

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

s statutom, 

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

programov, 

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

 

DEKAN: 

Dekan je akademski in strokovni vodja fakultete. Vodi, predstavlja in zastopa fakulteto glede njenih 

strokovnih, izobraževalnih, znanstveno-raziskovalnih in drugih visokošolskih dejavnosti. Dekan 

opravlja naslednje naloge: 

 

- sklicuje in praviloma vodi seje senata, 

- usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in drugo delo na fakulteti, 

- v sodelovanju z upravnim odborom skrbi in odgovarja za zakonitost dela fakultete in za 

izvrševanje njenih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi ter splošnimi akti 

fakultete, 

- v sodelovanju s senatom sprejema merila o kakovosti fakultete, študijskih programov, 

znanstveno-raziskovalnega ter strokovnega dela, 

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

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

pobudo,  

- skupaj z rektorjem univerze promovira doktorje znanosti, 

- podeljuje nagrade fakultete, 

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

njegovih odločitev, 

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

- izvaja navodila upravnega odbora glede pravno pravilne uporabe in razlage akta o ustanovitvi, 

statuta, odločitev upravnega odbora in sklepov direktorja. 

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

 

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

imenovanjem ali razrešitvijo upravni odbor pridobi predhodno mnenje senata in soglasje ustanovitelja. 

Dekan se imenuje izmed visokošolskih učiteljev fakultete, ki so nosilci najmanj enega izmed pedagoško 

izvajanih predmetov. 

 

DIREKTOR: 

Direktor je poslovodja in zakoniti zastopnik fakultete. Imenuje in razrešuje ga upravni odbor za dobo 

dveh let in je lahko ponovno imenovan. Upravni odbor lahko razreši direktorja pred iztekom mandatne 

dobe, če deluje nezakonito ali pravno nepravilno, če krši akte fakultete, če ne deluje v skladu z 

odločitvami in navodili upravnega odbora, če nastane kateri od razlogov, zaradi katerih preneha 

delovno razmerje po samem zakonu, ali če izgubi zaupanje upravnega odbora, vsled česar je v škodo 

fakultete močno ovirano sodelovanje med obema organoma.  
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Direktor po navodilih predsednika izvršuje sklepe upravnega odbora in na tej podlagi opravlja 

naslednje naloge: 

 

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

- zastopa fakulteto v pravnem prometu, 

- izvaja sklepe upravnega odbora o statusnih, organizacijskih in institucionalnih spremembah 

fakultete ter njenih samostojnih organizacij in organizacijskih enot, 

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

vprašanjih, 

- zadolžen je za nadzorovanje evidence pogodb in aktov ter drugih dokumentov fakultete, 

sklepov upravnega odbora in dekana, 

- daje navodila drugim organom fakultete iz pristojnosti upravnega odbora glede pravno 

pravilne uporabe in razlage akta o ustanovitvi in statuta fakultete in drugih pravnih podlag za 

delovanje fakultete, 

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

odbora fakultete. 

 

HABILITACIJSKA KOMISIJA: 

Habilitacijska komisija obravnava vloge za izvolitev v naziv visokošolski učitelj in znanstveni delavec 

oziroma predloge za odvzem naziva ter predlaga senatu imenovanje komisije za oceno izpolnjevanja 

pogojev za izvolitev v naziv. 

Habilitacijsko komisijo sestavlja najmanj pet (5) članov, ki jih izvoli senat fakultete izmed visokošolskih 

učiteljev, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat fakultete. V habilitacijski komisiji so enakopravno 

zastopane vse znanstvene discipline ter strokovna področja fakultete. 

 

ŠTUDIJSKA KOMISIJA: 

Študijsko komisijo sestavljajo trije člani: po svoji funkciji prodekan za študentske zadeve kot predsednik 

ter dva člana, ki ju imenuje upravni odbor. 

Študijska komisija: 

- obravnava prijavljene teme magistrskih del,  

- imenuje strokovno komisijo za oceno magistrskega dela, 

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

- obravnava prošnje za podaljšanje statusa, 

- obravnava prošnje za prepise med študijskimi programi, 

- obravnava prošnje študentov s posebnimi potrebami, 

- senatu predlaga potrditev teme in mentorja doktorske disertacije, 

- senatu predlaga v imenovanje komisijo za zagovor osnutka dispozicije, 

- senatu predlaga potrditev dispozicije, 

- senatu predlaga imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije, 

- priznava kreditne točke na podlagi opravljenih obveznosti na drugih podiplomskih programih 

ali na podlagi opravljenih strokovnih izpitov,  

- potrjuje s strani mentorjev predlagane sezname tem magistrskih del, 
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- na podlagi intervjujev v tujem jeziku s kandidati izvede izbor študentov za mednarodno 

izmenjavo, potrdi »Študijski sporazum« študenta, ki se je prijavil na mednarodno izmenjavo in 

njegove morebitne spremembe, odloča o podaljšanju študijske izmenjave v tujini. 

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

organ fakultete. 

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA: 

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

Disciplinsko komisijo sestavljajo dva člana in predsednik. Disciplinsko komisijo imenuje upravni odbor 

za mandatno obdobje dveh (2) let.  

 

VPISNA KOMISIJA: 

Vpisna komisija ugotavlja izpolnjevanje pogojev in odloča o vpisu kandidatov za vpis v posamezni 

študijski program. V primeru omejitve vpisa, odloča o izboru kandidatov na podlagi kriterijev, ki so 

določeni v posameznem študijskem programu. Vpisno komisijo imenuje upravni odbor in ga sestavljajo 

trije člani, in sicer prodekan za študentske in študijske zadeve in oba člana upravnega odbora. 

 

SAMOEVALVACIJSKA SKUPINA: 

Samoevalvacijsko skupino sestavljajo predstavniki vseh glavnih interesnih skupin, izmed visokošolskih 

učiteljev, raziskovalcev, študentov, strokovnega osebja, administrativnega osebja in zunanjih 

deležnikov. Člane samoevalvacijske skupine fakultete imenuje senat fakultete na predlog dekana. 

Sestavlja jo najmanj šest članov, izmed katerih je s strani senata fakultete imenovan predsednik 

skupine. 

Samoevalvacijska skupina ima naslednje naloge: 

- priprava letnega poročila o kakovosti (samoevalvacijsko poročilo), 

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

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

izboljševanje ter  

- druge naloge na področju spremljanja in izboljševanja kakovosti. 

-  

Celotno organiziranost fakultete prikazuje organigram na str. 19. 
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Organigram FDŠ NU: 
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1.4. SKLEPNO 
 

Prednosti 
- vključevanje zaposlenih v organe 

fakultete, 
- učinkovito delovanje različnih komisij, ki 

nudijo strokovno podporo Senatu 
fakultete,  

- jasno opredeljena organizacijska 
struktura, 

- sprotno pregledovanje aktualnosti 
internih pravnih aktov in njihove 
usklajenosti s pravnim redom RS. 

 

Slabosti 
- delovanje kateder še ni optimalno, 
- način delovanja samoevalvacijske 

skupine ni natančno določen,  
- premajhna vključenost študentov v 

določenih strokovnih telesih fakultete. 
 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  

- spodbujati aktivnejše delovanje kateder, 

- spodbujati aktivnejše sodelovanje študentov v organih in strokovnih telesih fakultete, 

- vključiti predstavnika študentov v študijsko komisijo, 

- pripraviti nov Poslovnik kakovosti FDŠ NU, 

- iskati možnosti za močnejše povezave s tujino, 

- sprejeti poslovnik delovanja Študijske komisije. 
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2. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 
 

2.1. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 
 

2.1.1. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM UPRAVNO PRAVO 

Visokošolski strokovni študijski program Upravno pravo je bil akreditiran dne 18. 12. 2014 (odločba št. 

6033-127/2013/26) in ima veljavno akreditacijo do 30. 9. 2022. Vpisan je v razvid visokošolskih 

programov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, na študij pa so se študentje lahko prvič 

vpisali v študijskem letu 2015/2016. 

 

Študijski program študente usposablja za samostojno, kakovostno in učinkovito delovanje na področju 

javne uprave, saj študentje tekom študija pridobijo temeljna znanja s področja javne uprave, 

upravnega in upravnega procesnega prava, državne ureditve, človekovih pravic, posebnih upravnih 

postopkov, prava javnih uslužbencev, upravnega spora ter evropskega ustavnega prava. Po uspešnem 

zaključku študija je možen vpis na oba magistrska študijska programa fakultete. 

 
Tabela 2: osnovni podatki o študijskem programu Upravno pravo 

Ime študijskega programa Upravno pravo 

Stopnja Prva 

Vrsta Visokošolski strokovni študijski program 

Trajanje 3 leta 

Obseg 180 KT 

Kraj izvajanja Kranj, Ljubljana, Maribor 

Način izvajanja študija Izredni študij 

Pridobljeni naziv diplomant upravnega prava (VS) 
diplomantka upravnega prava (VS) 
okrajšava: dipl. upr. prav. (VS)  

Področje po Klasius-P 3400 – poslovne in upravne vede 

Področje po ISCED 34 – poslovne in upravne vede 

Raziskovalno področje (Frascati) 5 – družbene vede 

 

2.1.1.1. Sprememba akreditacije v študijskem letu 2016/2017 

 

Februarja 2017 je fakulteta na NAKVIS vložila spremembo akreditacije študijskega programa Upravno 

pravo (VS), s katero so bile v študijski program vpeljane sledeče spremembe: 

a) Sprememba vpisnih pogojev za vpis v 1. letnik: Vpisni pogoji za vpis v 1. letnik študijskega 

programa so se spremenili, tako da se po novem glasijo: 

»V prvi letnik dodiplomskega visokošolskega programa Upravno pravo se lahko vpiše: 

 kdor je uspešno opravil maturo; 

 kdor je uspešno opravil poklicno maturo po katerem koli srednješolskem programu;  
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 kdor je uspešno opravil zaključni izpit po ustreznem programu za pridobitev srednje 
strokovne izobrazbe, določenem s študijskim programom.« 
 

b) Sprememba vpisnih pogojev za vpis po merilih za prehode: Vpisni pogoji za vpis po merilih za 

prehode so se spremenili, tako da se po novem glasijo: 

»Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje ter višješolskimi študijskimi programi 

in študijskimi programi prve stopnje. 

 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so do prenehanja izvajanja študijskih programov, 

sprejetih pred 11. 6. 2004, prehodi mogoči tudi med študijskimi programi za pridobitev 

univerzitetne izobrazbe; študijskimi programi za pridobitev visoke strokovne izobrazbe in 

študijskimi programi za pridobitev univerzitetne in visoke strokovne izobrazbe. Študenti pa 

lahko prehajajo tudi iz višješolskih in visokošolskih študijskih programov v študijske programe 

prve stopnje; iz univerzitetnih študijskih programov v študijske programe prve ali druge stopnje 

ter iz študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti v študijske programe tretje 

stopnje. 

 

Prehodi so možni med študijskimi programi, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev 

primerljivih kompetenc in med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica 

obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete 

drugega študijskega programa. 

 

Pri tem bo prehod možen iz dodiplomskih študijskih programov s področja pravnih ved, 

ekonomije, poslovnih in upravnih ved, organizacijskih ved ter drugih sorodnih področij, s 

priznanjem tistih izpitov iz predmetov, ki se vsebinsko in po obsegu prekrivajo s predmeti 

študijskega programa Upravno pravo.« 

 

c) Črtanje možnosti priprave diplomskega članka kot alternativne možnosti za zaključek študija: 

skladno s spremembo edini način zaključka študija predstavlja izdelava in uspešen zagovor 

diplomske naloge. 

 

d) Sprememba predmetnika: Spremenil se je predmetnik študijskega programa, s ciljem 

posodobitve le-tega. 

 

2.1.2. UNIVERZITETNI DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM JAVNA UPRAVA 

Univerzitetni dodiplomski študijski program Javna uprava je bil akreditiran dne 16. 11. 2007 (odločba 

št. 2/84-2007) in ima veljavno akreditacijo do 30. 9. 2023. Vpisan je v razvid visokošolskih programov 

pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, na študij pa so se študentje lahko prvič vpisali v 

študijskem letu 2008/2009. Dne 27. 12. 2007 je fakulteta pridobila državno koncesijo za izvajanje 

univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa Javna uprava (Odločba Vlade RS, št. 01405-

37/2007/5). 

 

Študijski program Javna uprava študente usposablja za samostojno, učinkovito in kakovostno 

delovanje na področju javne uprave. Cilj študija v okviru programa Javna uprava je izobraziti študente 

za opravljanje normativne funkcije, kot ene od najpomembnejših funkcij državne uprave in uprave v 

lokalnih skupnostih tako, da se bo ta opravljala v skladu z evropskimi standardi. Študentje tekom 
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študija pridobijo temeljna znanja s področja javne uprave, upravnega in upravnega procesnega prava, 

državne ureditve, človekovih pravic, posebnih upravnih postopkov, prava javnih uslužbencev, 

upravnega spora ter evropskega ustavnega prava. Po uspešnem zaključku študija je možen vpis na oba 

magistrska študijska programa fakultete. 

 
Tabela 3: osnovni podatki o študijskem programu Javna uprava 

Ime študijskega programa Javna uprava 

Stopnja Prva 

Vrsta Univerzitetni dodiplomski študijski program 

Trajanje 3 leta 

Obseg 180 KT 

Kraj izvajanja Kranj, Ljubljana, Maribor 

Način izvajanja študija Redni in izredni študij 

Pridobljeni naziv diplomant javne uprave (UN) 
diplomantka javne uprave (UN) 
okrajšava: dipl. jav. upr. (UN)  

Področje po Klasius-P 3400 – poslovne in upravne vede 

Področje po ISCED 34 – poslovne in upravne vede 

Raziskovalno področje (Frascati) 5 – družbene vede 

 

2.1.2.1. Sprememba akreditacije v študijskem letu 2016/2017 

Februarja 2017 je fakulteta na NAKVIS vložila vlogo za spremembo učnega načrta predmeta 

Metodologija družboslovnega raziskovanja – obvezni izbirni predmet, kjer se kot izvajalec predmeta 

navede izr. prof. dr. Damir Črnčec, kot izvajalca pa doda izr. prof. dr. Liliano Brožič, poleg izr. prof. dr. 

Mateja Avblja.  

 

2.1.3. MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM JAVNA UPRAVA II. STOPNJE 

Magistrski  študijski program Javna uprava II. stopnje je bil akreditiran dne 24. 6. 2005 (odločba št. 

2/22-2005) in ima veljavno akreditacijo do 30. 9. 2020. Vpisan je v razvid visokošolskih programov pri 

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, na študij pa so se študentje lahko prvič vpisali v 

študijskem letu 2007/2008. Dne 15. 5. 2007 je fakulteta pridobila državno koncesijo za izvajanje 

magistrskega študijskega programa Javna uprava II. stopnje (Odločba Vlade RS, št. 01405-20/2007/5). 

 

Študijski program Javna uprava II. stopnje se navezuje na dodiplomski študijski program Javna uprava 

in skupaj z njim predstavlja zaokrožen petletni študij. Študijski program Javna uprava študente 

usposablja za samostojno, učinkovito in kakovostno delovanje na področju javne uprave ter v 

institucijah Evropske Unije. Študentje tekom študija pridobijo poglobljena znanja s področja državne 

ureditve, javne uprave, upravnega in upravnega procesnega prava, upravnih sistemov, modernizacije 

javne uprave, prava javnih uslužbencev ter evropskega upravnega prava. Po uspešnem zaključku 

študija je možen vpis na oba doktorska študijska programa fakultete. 

 
Tabela 4: osnovni podatki o študijskem programu Javna uprava II. stopnje 

Ime študijskega programa Javna uprava II. stopnje 

Stopnja Druga 

Vrsta Magistrski študijski program 

Trajanje 2 leti 
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Obseg 120 KT 

Kraj izvajanja Kranj, Ljubljana, Maribor 

Način izvajanja študija Redni in izredni študij 

Pridobljeni naziv magister javne uprave 
magistrica javne uprave 
okrajšava: mag. jav. upr. 

Področje po Klasius-P 3400 – poslovne in upravne vede 

Področje po ISCED 34 – poslovne in upravne vede 

Raziskovalno področje (Frascati) 5 – družbene vede 

 

 

2.1.3.1. Sprememba akreditacije v študijskem letu 2016/2017 

 

a) Sprememba vpisnih pogojev za vpis v 1. letnik: Vpisni pogoji za vpis v 1. letnik študijskega 

programa so se spremenili, tako da se po novem glasijo: 

 

»V 1. letnik magistrskega študijskega programa Javna uprava 2. stopnje se lahko vpiše: 

- kdor je končal katerikoli študijski program prve stopnje, 

- kdor je končal enakovredni (predbolonjski) študijski program, naveden v prejšnji alineji. 

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.« 

 

b) Sprememba vpisnih pogojev za vpis po merilih za prehode: Vpisni pogoji za vpis po merilih za 

prehode so se spremenili, tako da se po novem glasijo: 

 

»Če študent želi prenehati s svojim izobraževanjem v podiplomskem študijskem programu kake 

druge fakultete ali v drugem programu Fakultete za državne in evropske študije, v katerega se je 

vpisal, ter nadaljevati z izobraževanjem v podiplomskem študijskem programu »Javna uprava«, 

mu fakulteta prizna vse ali del obveznosti, ki jih je že opravil v prvem oziroma prejšnjem študijskem 

programu. Pri tem se upošteva realne možnosti za nadaljevanje in zaključek študija, zbrane 

kreditne točke, prizna znanje, ki ga je študent osvojil v prejšnjem programu, in upošteva 

mednarodne sporazume. 

 

Prehodi so možni med študijskimi programi:  

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem 

prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se 

nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojni organ za 

vsakega kandidata posebej določi morebitne diferencialne in druge obveznosti, ki jih mora 

kandidat opraviti do zaključka študija. 

 

Na podiplomski magistrski program »Javna uprava« se lahko preide bodisi z drugega sorodnega 

magistrskega študijskega programa II. stopnje bodisi s podiplomskega specialističnega programa. 
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Študentu, ki je končal štiriletni visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program po starem 

sistemu, se ob vpisu neposredno v 2. letnik magistrskega študija »Javna uprava« prizna največ 60 

kreditnih točk oziroma eno leto podiplomskega študija.« 

 

c) Sprememba predmetnika: predmetnik se spremeni, tako da se smer Upravno-procesna in 

Upravno-organizacijska združita v eno, temu pa se prilagodi kreditno ovrednotenje programa 

tako, da imajo v drugem letniku obvezni predmeti po 5 kreditnih točk, razen Magistrski 

raziskovalni projekt, ki obdrži 10 kreditnih točk. 

 

2.1.4. MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE II. STOPNJE 

 

Magistrski  študijski program Mednarodne in diplomatske študije II. stopnje je bil akreditiran dne 24. 

6. 2005 (odločba št. 2/21-2005) in ima veljavno akreditacijo do 30. 9. 2020. Vpisan je v razvid 

visokošolskih programov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, na študij pa so se študentje 

lahko prvič vpisali v študijskem letu 2007/2008. Dne 15. 5. 2007 je fakulteta pridobila državno 

koncesijo za izvajanje magistrskega študijskega programa Mednarodne in diplomatske študije II. 

stopnje (Odločba Vlade RS, št. 01405-24/2007/5). 

 

Študijski program študente usposablja za samostojno, učinkovito in kakovostno delovanje na področju 

mednarodnih odnosov in diplomacije ter v institucijah Evropske Unije in v mednarodnih organizacijah. 

Študentje tekom študija pridobijo poglobljena znanja s področja državne ureditve, človekovih pravic, 

mednarodnega prava, mednarodnih odnosov, diplomacije, diplomatskega in konzularnega prava, ter 

poglobljeno spoznajo delovanje pomembnejših mednarodnih organizacij. Po uspešnem zaključku 

študija je možen vpis na oba doktorska študijska programa fakultete. 

 
Tabela 5: osnovni podatki o študijskem programu Mednarodne in diplomatske II. stopnje 

Ime študijskega programa Mednarodne in diplomatske II. stopnje 

Stopnja Druga 

Vrsta Magistrski študijski program 

Trajanje 2 leti 

Obseg 120 KT 

Kraj izvajanja Kranj, Ljubljana, Maribor 

Način izvajanja študija Redni in izredni študij 

Pridobljeni naziv magister mednarodnih in diplomatskih študij 
magistrica mednarodnih in diplomatskih študij 
okrajšava: mag. medn. in dipl. študij 

Področje po Klasius-P 3100 – družbene vede 

Področje po ISCED 31 – družbene vede 

Raziskovalno področje (Frascati) 5 – družbene vede 

 

2.1.4.1. Sprememba akreditacije v študijskem letu 2016/2017 

 

a) Sprememba vpisnih pogojev za vpis v 1. letnik: Vpisni pogoji za vpis v 1. letnik študijskega 

programa so se spremenili, tako da se po novem glasijo: 
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»V 1. letnik magistrskega študijskega programa Mednarodne in diplomatske študije 2. stopnje se 

lahko vpiše: 

- kdor je končal katerikoli študijski program prve stopnje, 

- kdor je končal enakovredni (predbolonjski) študijski program, naveden v prejšnji alineji. 

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.« 

 

b) Sprememba vpisnih pogojev za vpis po merilih za prehode: Vpisni pogoji za vpis po merilih za 

prehode so se spremenili, tako da se po novem glasijo: 

 

»Če študent želi prenehati s svojim izobraževanjem v podiplomskem študijskem programu kake 

druge fakultete ali v drugem programu Fakultete za državne in evropske študije, v katerega se je 

vpisal, ter nadaljevati z izobraževanjem v podiplomskem študijskem programu »Mednarodne in 

diplomatske štduije«, mu fakulteta prizna vse ali del obveznosti, ki jih je že opravil v prvem oziroma 

prejšnjem študijskem programu. Pri tem se upošteva realne možnosti za nadaljevanje in zaključek 

študija, zbrane kreditne točke, prizna znanje, ki ga je študent osvojil v prejšnjem programu, in 

upošteva mednarodne sporazume. 

 

Prehodi so možni med študijskimi programi:  

1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in  

2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem 

prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se 

nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

 

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojni organ za 

vsakega kandidata posebej določi morebitne diferencialne in druge obveznosti, ki jih mora 

kandidat opraviti do zaključka študija. 

 

Na podiplomski magistrski program »Javna uprava« se lahko preide bodisi z drugega sorodnega 

magistrskega študijskega programa II. stopnje bodisi s podiplomskega specialističnega programa. 

 

Študentu, ki je končal štiriletni visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program po starem 

sistemu, se ob vpisu neposredno v 2. letnik magistrskega študija »Mednarodne in diplomatske 

študije« prizna največ 60 kreditnih točk oziroma eno leto podiplomskega študija.« 

 

c) Sprememba predmetnika: predmetnik se spremeni, tako da se smer Diplomacija in 

Mednarodna smer združita v eno, temu pa se prilagodi kreditno ovrednotenje programa 

tako, da imajo v drugem letniku obvezni predmeti po 5 kreditnih točk, razen Magistrski 

raziskovalni projekt, ki obdrži 10 kreditnih točk.  

 

2.1.5. DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM JAVNA UPRAVA III. STOPNJE 

 

Doktorski  študijski program Javna uprava III. stopnje je bil akreditiran dne 10. 7. 2009 (odločba št. 

6033-15/2009/7) in je trenutno v postopku podaljšanja akreditacije na NAKVIS. Vpisan je v razvid 
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visokošolskih programov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, na študij pa so se študentje 

lahko prvič vpisali v študijskem letu 2009/2010. 

 

Študijski program Javna uprava III. stopnje je nadgradnja študijskih programov Javna uprava I. stopnje 

in Javna uprava II. stopnje, s katerim fakulteta razvija vertikalno izobraževanje na področju javne 

uprave. Tekom študija študentje pridobijo znanstvena spoznanja ter strokovnega znanja s področja 

javne uprave in upravnih sistemov, državnih institucij, oseb javnega prava ter njihove vloge v evropskih 

integracijah, še posebej v EU. V okviru študija pridobljena znanja omogočajo usposabljanje za poklice 

v celotnem javnem sektorju, hkrati pa tudi za nadaljevanje akademskega oziroma znanstveno-

raziskovalnega dela na področju javne uprave.  

 Tabela 6: osnovni podatki o študijskem programu Javna uprava II. stopnje 

Ime študijskega programa Javna uprava III. stopnje 

Stopnja Tretja 

Vrsta Doktorski študijski program 

Trajanje 3 leta 

Obseg 180 KT 

Kraj izvajanja Kranj, Ljubljana, Maribor 

Način izvajanja študija Izredni študij 

Pridobljeni naziv doktor znanosti 
doktorica znanosti 
okrajšava: dr. 

Področje po Klasius-P 3400 – poslovne in upravne vede 

Področje po ISCED 34 – poslovne in upravne vede 

Raziskovalno področje (Frascati) 5 – družbene vede 

 

2.1.5.1. Sprememba akreditacije v študijskem letu 2016/2017 

 

a) Sprememba vpisnih pogojev za vpis v 1. letnik: Vpisni pogoji za vpis v 1. letnik študijskega 

programa so se spremenili, tako da se po novem glasijo: 

»V  1. letnik doktorskega študijskega programa Javna uprava 3. stopnje se lahko vpišejo diplomanti: 

- študijskih programov druge stopnje, 

- študijskih programov iz četrtega odstavka 36. člena tega zakona, če so ovrednoteni s 300 

kreditnimi točkami 

- študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004 

- visokošolskih strokovnih programov in študijskih programov za pridobitev specializacije, če 

opravijo še dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk (določi študijska 

komisija, odvisno od vrste študijskega programa). 

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.« 

 

b) Sprememba vpisnih pogojev za vpis po merilih za prehode: Vpisni pogoji za vpis po merilih za 

prehode so se spremenili, tako da se po novem glasijo: 
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»Prehod med študijski programi tretje stopnje je mogoč v skladu z ZViS in smiselni uporabi Meril za 

prehode med študijskimi programi. Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje. O možnosti 

prehoda kandidata na tretjestopenjski doktorski študijski program Javna uprava odloča Senat 

fakultete, ki mora ugotoviti, ali kandidat izpolnjuje pogoje za prehod, na podlagi predloga Komisije za 

študijske zadeve. 

Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma 

specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, se glede na 

vrsto programa dodiplomskega univerzitetnega študija in specializacije oziroma glede na področje 

znanstvenega magisterija priznajo študijske obveznosti v obsegu od 60 do 120 KT.« 

 

2.1.6. DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE III. STOPNJE 

 

Doktorski  študijski program Mednarodne in diplomatske študije III. stopnje je bil akreditiran dne 

13. 6. 2013 (odločba št. 6033-372/2009/33) in ima veljavno akreditacijo do 30. 9. 2020. Vpisan je v 

razvid visokošolskih programov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, na študij pa so se 

študentje lahko prvič vpisali v študijskem letu 2014/2015. 

 

Študijski program Mednarodne in diplomatske študije III. stopnje je nadgradnja študijskih Mednarodne 

in diplomatske študije II. stopnje, s katerim fakulteta razvija vertikalno izobraževanje na področju 

mednarodnih odnosov in diplomacije. Tekom študija študentje pridobijo znanstvena spoznanja ter 

strokovno znanje s področja mednarodnega prava in mednarodnih odnosov, mednarodnega položaja 

ter zunanje politike Slovenije ter diplomacije in diplomatskega prava. V okviru študija pridobljena 

znanja omogočajo za usposabljanje za poklice na področju mednarodnih odnosov in diplomacije, hkrati 

pa tudi nadaljevanje akademskega oziroma znanstveno-raziskovalnega dela na področju mednarodnih 

in diplomatskih študij. 

 

Tabela 7: osnovni podatki o študijskem programu Mednarodne in diplomatske III. stopnje 

Ime študijskega programa Mednarodne in diplomatske III. stopnje 

Stopnja Tretja 

Vrsta Doktorski študijski program 

Trajanje 3 leta 

Obseg 180 KT 

Kraj izvajanja Kranj, Ljubljana, Maribor 

Način izvajanja študija Izredni študij 

Pridobljeni naziv doktor znanosti 
doktorica znanosti 
okrajšava: dr. 

Področje po Klasius-P 3100 – družbene vede 

Področje po ISCED 31 – družbene vede 

Raziskovalno področje (Frascati) 5 – družbene vede 
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2.1.6.1. Sprememba akreditacije v študijskem letu 2016/2017 

 

a) Sprememba vpisnih pogojev za vpis v 1. letnik: Vpisni pogoji za vpis v 1. letnik študijskega 

programa so se spremenili, tako da se po novem glasijo: 

»V  1. letnik doktorskega študijskega programa Mednarodne in diplomatske študije 3. stopnje se lahko 

vpišejo diplomanti: 

- študijskih programov druge stopnje, 

- študijskih programov iz četrtega odstavka 36. člena tega zakona, če so ovrednoteni s 300 

kreditnimi točkami 

- študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004 

- visokošolskih strokovnih programov in študijskih programov za pridobitev specializacije, če 

opravijo še dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk (določi študijska 

komisija, odvisno od vrste študijskega programa). 

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.« 

 

b) Sprememba vpisnih pogojev za vpis po merilih za prehode: Vpisni pogoji za vpis po merilih za 

prehode so se spremenili, tako da se po novem glasijo: 

»Prehod med študijski programi tretje stopnje je mogoč v skladu z ZViS in smiselni uporabi Meril za 

prehode med študijskimi programi. Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje. O možnosti 

prehoda kandidata na tretjestopenjski doktorski študijski program Javna uprava odloča Senat 

fakultete, ki mora ugotoviti, ali kandidat izpolnjuje pogoje za prehod, na podlagi predloga Komisije za 

študijske zadeve. 

Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma 

specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, se glede na 

vrsto programa dodiplomskega univerzitetnega študija in specializacije oziroma glede na področje 

znanstvenega magisterija priznajo študijske obveznosti v obsegu od 60 do 120 KT.« 
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2.2. KRATKOROČNI CILJI NA PODORČJU IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 
 

Fakulteta je v študijskem letu 2016/2017 zasledovala naslednje kratkoročne cilje s področja 

izobraževalne dejavnosti: 

Tabela 8: Kratkoročni cilji s področja izobraževalne dejavnosti 

Kratkoročni 

letni cilj za leto 

2016/2017 

Ukrepi (naloge), 

ki so potrebni 

za uresničitev 

kratkoročnega 

cilja 

Ime 

kazalnika 

Izhodiščna 

vrednost kazalnika 

(leto in vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2016/2017 

Realizacija v letu 

2016/2017 z 

obrazložitvijo 

razlik glede na 

ciljno vrednost 

2016/2017 

 

100% 

izvedljivost 

predvidene 

študijske 

dejavnosti 

(predavanj in 

vaj) na 

dodiplomskem 

in 

podiplomskem 

študiju; 

Razpisana bodo 

vsa predavanja 

in vaje v skladu 

z akreditacijo. V 

kolikor bo 

katero izmed 

njih odpadlo, 

bodo zanje 

razpisani 

nadomestni 

termini. 

Izvedba 

študijskega 

procesa. 

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.  

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 2016/2017 

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 %.  



30 
 

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.  

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 

SKUPAJ: 9 VLOG 

 

Fakulteta je pozvala 

vse pedagoške 

sodelavce, ki se jim 

izteče veljavni naziv 

v študijskem letu 

2015/2016, da 

Habilitacijska 

komisija bo v  

študijskem letu 

2016/2017 

obravnavala 

vloge 

pedagoških 

učiteljev, ki jim 

v tem 

študijskem letu 

izteče 

veljavnost 

naziva ter 

izpeljala 

postopke za 

izvolitev v naziv 

novih 

sodelavcev, ki 

že tečejo  

 

V št. letu 

2016/2017 je 

fakulteta 

obravnavala 8 

vlog za 

imenovanje v 

naziv:  

- Docent: 6 

- Asistent: 2 

Fakulteta je 

pozvala vse 

pedagoške 

sodelavce, ki jim 

izteče veljavni 

naziv v študijskem 

letu 2017/2018, 

da pravočasno 

vložijo vlogo za 

izvolitev. 
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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. 

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 

2016/2017 

izvedla 

mednarodno 

konferenco iz 

pravne 

argumentacije. 

Fakulteta je v št. 

letu 2016/2017 

soorganizirala že 

osmo 

mednarodno 

konferenco iz 

pravne 

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 

Fakulteta bo 

tudi v letu 

2016/2017 

izvedla 

Fakulteta je  maja 

2017 so-

organizirala VI. 

Doktorsko 

http://www.fds.si/
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znanstvenoraziskov

alno mednarodno 

konferenco, katere 

povzetki so bili 

objavljeni v 

elektronski zbirki. 

doktorsko 

konferenco. 

znanstvenorazisk

ovalno 

mednarodno 

konferenco s 

področja prava, 

uprave in 

nepremičnin, 

katere povzetki so 

bili objavljeni v 

elektronski zbirki. 

 

 

 

Organizacija 

poletne šole. 

Organizacija 

poletne šole s 

temami, ki so 

aktualne in so 

povezane s 

študijskimi 

programi, ki jih 

izvaja fakulteta. 

Jesenska 

šola. 

Fakulteta je v letu 

2015/2016 uspešno 

izvedla poletno šolo 

v trajanju 5 dni. Več 

o tem na 

www.fds.si. 

Fakulteta 

načrtuje 

izvedbo ene 

jesenske šole v 

študijskem letu 

2016/2017 

Novembra 2016 

je fakulteta 

soorganizirala 

jesensko šolo z 

naslovom 

»UPRAVLJANJE 

RAZLIČNOSTI IN 

KONFLIKTOV«: 

Trendi in izzivi na 

področju 

reševanja sporov, 

Maja 2017 je 

fakulteta 

organizirala 

spomladansko 

šolo z naslovom » 

UPRAVNO IN 

USTAVNOSODNO 

VARSTVO TER 

IZZIVI EU V 

SPREMENJENEM 

GLOBALNEM 

OKOLJU« 

Septembra 2017 

je fakulteta 

soorganizirala 

poletno šolo z 

naslovom: 

»OTROKOM 

PRIJAZNO 

PRAVOSODJE: 

TRENDI NA 

PODROČJU 

DRUŽINSKEGA IN 

http://www.fds.si/
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OTROŠKEGA 

PRAVA« 

 

Izvedba 

študentske 

ankete. 

Izvedba ankete 

prek VIS-a. 

Študentske 

ankete. 

V letu 2015/2016 je 

fakulteta izvedla po 

vsakem predavanju 

anketo o izvajanju 

pedagoškega dela, 

na koncu 

študijskega leta pa 

anketo o 

zadovoljstvu 

študentov s 

fakulteto. 

V letu 

2016/2017 bo 

fakulteta izvedla 

anketo o 

izvajanju 

pedagoškega 

dela ob koncu 

vsakega 

semestra in 

enkrat letno o 

delu fakultete. 

Ankete bodo 

služile k pripravi 

samoevalvacijsk

ega poročila. 

 

Fakulteta bo v 

letošnjem 

študijskem letu 

izvedla tudi 

anketo o izbiri 

in načinu študija 

na FDŠ NU. 

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 

2016/2017. 

Izdelava letnega 

poročila 

samoevalvacije. 

Izdelava letnega 

poročila 

samoevalvacije 

in izvedba 

projekta 

sistema 

kakovosti na 

fakulteti. Samoevalvac

ija. 

Fakulteta je v letu 

2015 pripravila 

samoevalvacijsko 

poročilo. 

Samoevalvacijsk

a skupina, ki jo 

sestavljajo 

predstavniki 

vseh glavnih 

interesnih 

skupin, izmed 

visokošolskih 

učiteljev, 

raziskovalcev, 

študentov, 

strokovnega in 

administrativne

ga osebja, bo v 

letu 2016 

pripravila 

samoevalvacijsk

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 

internim načrtom 
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o poročilo 

skladno z 

internim 

načrtom za 

pripravo 

poročila. 

za pripravo 

poročila. 

Spodbujati in 

podpirati 

študente pri 

izvedbi 

interesnih 

dejavnosti. 

Sodelovanje s 

predstavniki pri 

aktivnostih 

študentskega 

sveta. 

Študentski 

svet. 

V letu 2015/2016 je 

fakulteta 

sodelovala na sejah  

Študentskega sveta 

FDŠ NU 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 

2016/2017 

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 NU. 

Fakulteta jim je v 

letu 2016 

sofinancirala 

delovno zaključno 

večerjo, v okviru 

katere so 

pripravili načrt 

dela za leto 2017.  

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. 

Okrepiti 

mednarodno 

mobilnost preko 

Erasmus+ 

 

Navezovanje 

stikov s tujimi 

fakultetami in 

univerzami ter 

sklepanje 

sporazumov. 

 

Mednarodna 

mobilnost. 

V letu 2015 je 

pridobila novo 

Erasums+ listino za 

obdobje 2014-2020 

in  sklenila 22 

bilateralnih 

sporazumov s 

tujimi 

V št. letu 

2016/2017 

predvideva 

nadgradnjo 

navezovanja 

stikov s tujino z 

namenom 

sklenitve novih 

V št. letu 

2016/2017 je 

fakulteta okrepila 

mobilnost preko 

programa 

Erasmus +  za 

mobilnost 

študentov in 
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Prijava na 

razpise. 

visokošolskimi 

zavodi. Izvedla je tri 

mobilnosti 

študentov in 2 

profesorjev.  

 

dodatnih 

bilateralnih 

sporazumov in 

prijavo na 

razpise za 

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 št. letu 

2016/2017 

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 št. letu 

2016/2017 je 

posodobila 

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. 

Priprava 

programa in 

izvedba 

seminarjev in 

delavnic v 

okviru 

vseživljenjskega 

učenja.  

Organizacija 

seminarjev in 

delavnic.  

Vseživljenjsk

o učenje. 

Vseživljenjsko 

učenje je nov 

razvojni koncept, ki 

nadgrajuje 

formalno 

izobraževanje za 

potrebe napredka 

na osebnem ali 

poklicnem področju 

V št. letu 

2016/2017 

namerava 

fakulteta izvesti 

več seminarjev 

in delavnic, v 

skladu z 

zanimanjem in 

Fakulteta je v št. 

letu 2016/2017 

študente 

obveščala o 

zaposlitvenih 

delavnicah in 

seminarjih, ki so 

jih organizirale 
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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. 

povpraševanje

m študentov. 

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.  

Karierni center Povezovanje 

članov Alumni 

kluba s študenti 

FDŠ NU, 

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 št. letu 

2016/2017 

namerava 

fakulteta v 

okviru 

Kariernega 

centra nuditi 

pomoč pri 

odločanju za 

študij na 

fakulteti, 

svetovati pri 

načrtovanju 

kariere ter s 

pomočjo Alumni 

kluba spremljati 

kariere 

diplomantov 

fakultete. V 

kolikor bo 

fakulteta 

uspešna na 

razpisu za 

sofinanciranje 

V št. letu 

2016/2017 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.   
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kariernih 

centrov za leto 

2016-2020, bo 

izvedla cel kup 

aktivnosti 

(izdaja e-gradiv, 

nadgradnja 

spletne strani, 

organizacija 

številnih 

dogodkov…)  

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 NU, 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 

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 delo v 

Sloveniji v letih 

1949-50 (21. 4. 

2015), 

- akademski forum 

z naslovom Kako 

znanja pridobljena 

na FDŠ NU 

prispevajo k večji 

kakovosti dela 

poslancev (8. 4. 

2015)  

- akademski forum 

na temo 

"Prihodnost 

Akademski 

forumi se bodo 

v akademskem 

letu 2016/2017 

odvil skozi več 

srečanj, v 

katerem bodo 

člani 

akademskega 

zbora, 

raziskovalne 

skupine in 

gostujoči 

predavatelji 

predstavili svoje 

aktualne 

raziskave s 

področij, na 

katerih delujejo. 

 

 

Akademski forumi 

v študijskem letu 

2016/2017: 

- Akademski 

forum 

»Populizem in 

militantna 

demokracija - 

dve slabi 

izbiri«? 

- Akademski 

forum 

»Odprava 

kršitev 

človekovih 

pravic kot 

priznano 

pravno 

zavarovano 

upravičenje«, 

- Akademski 

forum: »Vizije 

Evropske 

unije in 

Slovenija«, 
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študente FDŠ 

NU, kakor tudi 

drugih fakultet.  

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). 

- Akademski 

forum: »Boj 

za pozornost 

poslušalca«, 

- Akademski 

forum: 

»Primerjalni 

pogled na 

ustavne zdrse 

v preteklost- 

primer 

Poljske«, 

- Akademski 

forum za 

NAKVIS 
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2.3. VSEŽIVLJENSKO IZOBRAŽEVANJE 
 

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. 

Fakulteta svoje študente tako obvešča tudi o zaposlitvenih delavnicah in seminarjih, ki jih organizirajo 

partnerske fakultete in zunanje institucije.  

Ustrezna usposobljenost vseh zaposlenih je ključna za pravilno in učinkovito izvajanje dela ter 

poglavitno vodilo pri kadrovanju in usposabljanju. Pedagoški delavci načrtujejo in skrbijo za osebni ter 

profesionalni razvoj, ki je potreben za izpolnjevanje predpisanih habilitacijskih pogojev.  

Tako smo v študijskem letu 2016/17 izvedli 2 okrogli mizi, 6 akademskih zborov, 3 mednarodne 

konference, 2 jesenski in 1 spomladansko šolo ter 3 gostujoča predavanja. 

Število aktivnosti smo na fakulteti povečali predvsem z združevanjem moči s partnersko fakulteto, 

članico Nove univerze - Evropsko pravno fakulteto. Podobne vsebine smo izvajali skupaj in s tem 

povečali število interesentov. Povečalo se je zadovoljstvo študentov in zanimanje za dogodke 

vseživljenjskega izobraževanja. 

Skupaj s Kariernim centrom Evropske pravne fakultete smo se uspešno promovirali na različnih sejmih, 

izvedli različne delavnice ter organizirali različne dogodke. 

Na fakulteti si prizadevamo v študijskem letu 2017/18 povečati dejavnosti s področja vseživljenjskega 

izobraževanja, ki bi popestrila študijski proces. Načrtujemo izvedbo vsaj 10% več okroglih miz, 

akademskih forumov in gostujočih predavanj kot v prejšnjem študijskem letu. Želimo si tudi organizirati 

dogodke, ki bi pritegnile poleg naših študentov tudi širšo zainteresirano javnost. Še naprej bomo 

sodelovali in soorganizirali dogodke z Evropsko pravno fakulteto. V prihodnosti pa upamo da se nam 

bo v organizaciji dogodkov vseživljenjskega izobraževanja pridružila še tretja članica Nove univerze, 

Fakulteta za slovenske in mednarodne študije. Želimo si še dodatno graditi na ponudbi aktivnosti 

vseživljenjskega izobraževanja. 

V prihajajočem študijskem letu imamo v načrtu izboljšanje dejavnosti in nadaljnji razvoj Kariernega 

centra. Okrepiti si želimo tudi povezovanje med posameznimi kariernimi centri. V okviru Kariernega 

centra si bomo prizadevali organizirati in izvesti več delavnic za študente in kariernega svetovanja, tudi 

v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in Alumni klubom FDŠ NU.  

Pri oblikovanju in organizaciji bomo še naprej upoštevali mnenja in predloge študentov, ki nam jih 

posredujejo bodisi preko Študentskega sveta, bodisi kar osebno preko elektronske pošte. 

 



40 
 

2.3.1. Gostujoča predavanja 

 

Na fakulteti za državne in evropske študije se trudimo vključiti v študijski proces čim več tujih 

strokovnjakov iz različnih področij. Gostujoči strokovnjaki prihajajo iz različnih področij, domače in tuje 

priznane strokovnjake, tako iz akademskega okolja kot iz prakse. 

Gostujoča predavanja našim študentom omogočajo pridobitev novega in nadgraditev obstoječega 

znanja. Gostovanja različnih strokovnjakov obogatijo naše študijske programe obenem pa se krepi 

medinstitucionalno povezovanje. 

Tako kot prejšnja leta smo tudi v študijskem letu 2016/17 povabili k sodelovanju gostujoče profesorje 

iz tujine, ki so sodelovali na mednarodnih konferencah, akademskih forumih in pri pedagoške procesu. 

V okviru JR Krajša daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih 

visokošolskih zavodih v letih 2016-2018 smo v študijskem letu 2016/17 izvedli gostovanji dveh tujih 

strokovnjakov. 

FDŠ NU je za študente in širšo javnost v študijskem letu 2016/2017 organizirala 3 predavanja, na katerih 

je gostila domače in tuje priznane strokovnjake, in sicer:  

− Predavanja poljske predavateljice prof. dr. Agate Jurkowske-Gomułke, (14. in 15. 3. 2017): 

predavateljica je v okviru 2-dnevnega gostovanja na FDŠ NU predavala sledeči temi: 1.) 

Administrative law in Poland ter 2.) Competition matters - beware of cartels. 

− JR: Gostovanje dr. Olivere Injac, (17. in 18. 5. 2017): predavateljica je v okviru 2-dnevnega 

gostovanja na FDŠ NU predavala sledeči temi: 1.) Position and role of Monte Negro in Regional 

Security and Stability - integration and stabilization ter 2.) Terrorism and Contemporary 

Security Challenges in the 21st century: Reflection of the Global Risks and Threats on 

Montenegeian and regional security. 

− JR: Gostovanje prof. dr. Ivana Koprića, (17. in 18. 5. 2017): predavatelj je v okviru 2-dnevnega 

gostovanja na FDŠ NU predavala sledeči temi: 1.)Evropski upravni prostor in reforma javne 

uprave v tranzicijskih državah, s poudarkom na primeru Hrvaške ter 2.) Lokalna samouprava - 

pojem, vloga, modeli, elementi, decentalizacija. 

V študijskem letu 2016/17 bi izpostavili majhno obiskanost gostujočih predavanj, zato smo študente 

kontaktirali in jih povprašali o razlogih za neudeležbo na predavanjih tujih strokovnjakov. Ugotovili 

smo, da jim niso ustrezali termini predavanj. Predavanja tujih strokovnjakov so bila izvedena ob 

zaključku predavanj posameznega predmeta, ko so se študenti po večini že pripravljali na izpit in so ta 

čas raje namenili izpitu. Zato bomo v prihodnje organizirali predavanja gostujočih strokovnjakov 

nekoliko prej, z namenom da bi se predavanj gostujočih strokovnjakov lahko udeležilo čim večje število 

obiskovalcev. 

 

2.3.2. Konference 

 

FDŠ NU vsako leto v sodelovanju z Evropsko pravno fakulteto Nove univerze organizira tradicionalno 

Mednarodno konferenco o pravni teoriji in pravni argumentaciji – LegArg in Mednarodno doktorsko 

konferenco na področju prava, uprave in nepremičnin. 
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Prispevki, predstavljeni na doktorskih konferencah, so objavljeni v konferenčnem zborniku, nekateri 

izbrani prispevki pa so bili objavljeni tudi kot članki v reviji DIGNITAS. 

Fakulteta z organizacijo različnih konferenc privabi veliko število zainteresiranih, študente in 

diplomante fakultete, domače in tuje priznane strokovnjake iz akademskega okolja, kot tudi širšo 

javnost.  

Fakulteta je v študijskem letu 2016/17 organizirala naslednje konference:  

− Osmo mednarodno konferenco o pravni teoriji in pravni argumentaciji – Mednarodna 

konferenca o pravni teoriji in pravni filozofiji »Modern Legal Interpretation: Legalism or 

Beyond?« (18. in 19. 11. 2016): v okviru dvodnevne konference je svoje znanstvene prispevke 

predstavilo več domačih in tujih strokovnjakov, in sicer v okviru naslednjih panelov: Panel 1.: 

Philosophical Aspects of Legal Interpretation: Maija Aalto-Heinila, Bruce Anderson, Luka Burazin 

in Rok Svetlič; Panel 2: Modern Legal Interpretation Contextualized:  Seppo Sajama, Shiv Shiv 

Swaminathan, Nico Horn, Mihajlo Vučić, Ivana Tucak in Marko Novaković; Panel 3: General 

Perspectives on Legal Interpretation: Ivan Padjen, Hanna Maria Kreuzbauer, Federico Puppo, 

Andraž Teršek, Marianna Ginocchietti, Alessio Sardo in Niko Soininen; Panel 4: Courts between 

Formalism and Functionalism: Asif Hameed, Zdenek Kühn, Ievgen Zvieriew, Maarten Stremler in 

Marcin Matczak. 

− Konferenca »Kako rešiti krizo ustavne demokracije v srednji Evropi« (9. in 10. 12. 2016): v okviru 

dvo-dnevne konference, ki se je izvedla v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani, so 

sodelovani številni domači in tuji strokovnjaki, in sicer, izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič, izr. prof. 

dr. Matej Avbelj, izr. prof. dr. Marko Novak, Jan Zobec, ki je bil slavnostni govorec, Martin Krygier 

iz University of New South Wales, Andrew Drzemczevski iz Middlesex University London, Gianluigi 

Palombella iz Sant'Anna School for Advanced Studies, Hent Kalmo, Deputy Chancelloe of Justice 

iz Estonije, David Kosar iz University of Brno, Matthias Goldmann iz Goethe University, Renata Uitz 

iz Central European University, Bojan Bugarič iz Univerze v Ljubljani, Alen Uzelac iz Univerze v 

Zagrebu, Sara de Vido iz University of Venice, Tatjana Papić iz Union University Belgrade. 

 

− VI. doktorsko znanstveno-raziskovalno mednarodno konferenco s področja prava, uprave in 

nepremičnin  (18. 5. 2017): profesorji in doktorski študentje so bili pozvani, da pripravijo prispevke 

v okviru treh sekcij: 1. profesorska pravna sekcija, 2. pravna in upravna sekcija in 3. nepremičnine 

in pravo. Prispevki, predstavljeni na doktorski konferenci, so objavljeni v konferenčnem zborniku, 

nekateri izbrani prispevki pa so objavljeni tudi kot članki v reviji DIGNITAS. Na doktorski konferenci 

so s svojimi prispevki sodelovali: dr. Edurado Ruiz Vieytez, dr. Olivera Injac, dr. Liliana Brožič, Vida 

Žurga, Boštjan Hožič, Gašper Kosec, Agron Hasanaj, Bekim Sejdiu, Ganimet Shala, Miroslav 

Plesničar, Jože Ruparčič, Marko Šidjanin, Dorian Sabo, Margerita Jurkovič. 
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2.3.3. Okrogle mize in akademski forumi 

 

Fakulteta na predlog moderatorja ali drugega pedagoškega sodelavca organizira tudi okrogle mize, ki 

obravnavajo aktualno problematiko s področja fakultetnih programov. Poleg študentov in diplomantov 

se teh tovrstnih dogodkov udeležuje tudi širša javnost, saj so odprti za vse. 

V okviru Akademskih forumov fakulteta tradicionalno gosti pomembna domača in tuja akademska 

imena. Na omenjenih znanstveno-akademskih forumih člani raziskovalne skupine v sodelovanju s člani 

akademskega zbora fakultete predstavljajo rezultate raziskovalnega dela. K sodelovanju so povabljeni 

tudi magistrski in doktorski študenti. Raziskovalne dosežke fakulteta objavlja v znanstveni reviji 

Dignitas - reviji za človekove pravice. Povzetki revije Dignitas so objavljeni na spletni strani 

www.dignitas.si. 

V študijskem letu 2016/17 smo organizirali dve okrogli mizi in šest akademskih forumov, in sicer: 

− Okrogla miza: To so rešitve krize slovenske pravne države (17. 11. 2016): v okviru projekta 

Demokratična in pravna država je bila organizirana okrogla miza na kateri so dr. Andraž Teršek, 

dr. Jernej Letnar Černič in dr. Matej Avbelj predstavili svoje poglede o stanju pravne države v 

Sloveniji ter o postopanjih, ki so potrebna za izboljšanje družbenega mnenja o slovenski pravni 

državi. 

− Okrogla miza. Izzivi regionalnega razvoja s poudarkom na endogenem razvoju z vidika kadrov 

(10. 4. 2017): a okrogli mizi sta kot gosta sodelovana dr. Robert Drobnič in dr. Jani Kozina, 

moderiral je dr. Leon Slak iz Alumni kluba. Okrogla miza se je izvedla v prostorih Gimnazije 

Franceta Prešerna v Kranju, v okviru predavanj izr. prof. dr. Letnar Černiča. 

− Akademski forum: Primerjalni pogled na ustavne zdrse v preteklost- primer Poljske 

(15. 10. 2016): v okviru akademskega foruma je gostoval dr. Konrad Smolinski, doktorand EUI in 

bivši Fellow na znamenitev Lodnodn Institute for Fiscal Studies. Dr. Smolinski je udeležencem 

predstavil zgodovinski razvoj Poljske s stališča razvoja ustavnosti in demokratičnosti. 

− Akademski forum: Populizem in militantna demokracija – dve slabi izbiri? (9. 11. 2016): 

kademski forum je bil organiziran ob sodelovanju študentskega sveta FDŠ NU, njegova 

moderatorica pa je bila študentka Sara Flis. Gostujoča profesorja, dr. Matelj Avbelj in dr. Jernej 

Letnar Černič, sta razpravljala o možnostih, kako istočasno zavarovati vrednote demokratične in 

pravne države ter tudi pluralizem različnih idej in stališč ter ob tem upoštevala težnje populizma 

in militantne demokracije. 

− Akademski forum: Boj za pozornost poslušalca (4. 1. 2017): dogodek je organiziral Alumni klub 

FDŠ NU v sodelovanju s fakulteto, dogodek je moderirala izr. prof. dr. Liliana Brožič, boj za 

pozornost poslušalcev je dobil gost dr. Zdravko Zupančič iz Šole retorike Zupančič&Zupančič. Na 

dogodku so tudi izvolili novega predsednika Alumni kluba, in sicer dr. Leona Slaka. 

− Akademski forum: Odprava kršitev človekovih pravic kot priznano pravno zavarovano 

upravičenje: Slovenija v teoriji in praksi (13.1.2017): a forumu sta sodelovala Blaž Kovač iz 

Amnesty International Slovenija ter dr. Jernej Letnar Černič, ki sta spregovorila o primerih 

kršenja človekovih pravic v Sloveniji, ki jim je priča Amnesty International Slovenija ter o tem, 

kako vlogo imajo posamezni državni organi in neprofitne organizaciji pri odpravljanju teh kršitev. 

− Akademski forum: Vizija Evropske unije in Slovenija (13. 3. 2017): FDŠ NU je ob sodelovanju 

Evro-PF NU v okvirz Ljubljanske pobude za nov EU ustavni proces organizirala akademski forum 

http://www.dignitas.si/
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na katerem so gostovali: dr. Damir Črnčec. Dr. Peter Jambrek, dr. Igor Mailly, Zoran Stančič in dr. 

Žiga Turk. 

- Akademski forum za NAKVIS (6. 9. 2017): V javni razpravi je bila do 8. septembra 2017 Novela 

Zakona o javnih agencijah, ki želi spremeniti status vseh javnih agencij, mdr. tudi Nacionalne 

agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). Nova univerza (NU) je 6. septembra 2017 

organizirala akademski forum z namenom, da se na podlagi uvodnih ocen pravnih strokovnjakov 

odpre temeljna vprašanja neodvisnosti akreditacijskih postopkov v Republiki Sloveniji v luči 

ustavnih načel avtonomije univerze, svobode znanosti in izobraževanja ter pluralne razlage 

delitve, ravnotežja in nadzora med vejami oblasti. Navedena vprašanja so bila obravnavana tudi 

z vidika evropskih meril za vrednotenje kakovosti v visokem šolstvu. 

 

2.3.4. Občani 

 

Fakulteta omogoča zainteresiranim opravljanje izpitov, na katere lahko pristopijo osebe brez statusa, 

ki želijo znanje iz določenega področja poglobiti, bodisi zaradi lasne želje po znanju  ali pa bi jim to 

znanje lahko pomagalo pri opravljanju njihovega dela.   

V študijskem letu 2016/2017 obveznosti kot občan ni opravljal nihče. 

 

2.3.5. Spomladanske, poletne in jesenske šole 

 

Fakulteta najmanj enkrat letno organizira zimsko, spomladansko, poletno ali jesensko šolo. Šole se 

izvajajo v Ljubljani, Mariboru, Kranju ali Brdu pri Kranju, med tednom v popoldanskem času. Na njih 

predavanja, delavnice in okrogle mize izvajajo predstavniki akademskega zbora fakultete in zunanji 

gostje iz Slovenije ter tujine. Fakulteta teme, ki jih obravnava na šoli, izbira na podlagi aktualnih 

družbenih problemov ter dogodkov v Sloveniji, Evropi in svetu. Šol se lahko udeležijo študentje 

fakultete in zunanji udeleženci. Študentje fakultete lahko z aktivnim sodelovanjem na šoli prejmejo 

kreditne točke, ki jih lahko uveljavljajo pri opravljanju neobveznih predmetov v okviru študija. 

Fakulteta je v sodelovanju z Evropsko pravno fakulteto v študijskem letu 2016/2017 izvedla 2 jesenski 

in eno spomladansko šolo, in sicer: 

− Jesenska šola: UPRAVLJANJE RAZLIČNOSTI IN KONFLIKTOV: Trendi in izzivi na področju 

reševanja sporov (14.- 17. 11. 2016): Jesenska šola je bila posvečena upravljanju različnosti ter 

upravljanju in razreševanju kriz in konfliktov. Študentje so se seznanili s pravnimi, psihološkimi, 

kulturološkimi in tudi političnimi vidiki reševanja kriz. Prvi dan so se udeleženci seznanili s ključne 

koncepti: upravljanje konfliktov, upravljanje odnosov, upravljanje različnosti in s pristopi, 

metodami in tehnikami razreševanja kriz in konfliktov. Drugi dan je bil namenjen alternativnemu 

reševanju sporov, s poudarkom na mediaciji. V okviru tretjega dne so se udeleženci spoznali s 

psihološkimi vidiki - psihologija pogajanj in psihologija konflikta. Zadnji dan pa je bil osredotočen 

na vlogo odvetnika v mediaciji. Na jesenski šoli so sodelovali: dr. Mitja Žagar, mag. Gordana 

Ristin, Rudi Tavčar in dr. Tanja Pia Metelko. 

− Spomladanska šola: UPRAVNO IN USTAVNO SODNO VARSTVO TER IZZIVI EU V 

SPREMENJENEM GLOBALNEM OKOLJU (22. – 26. 5. 2017): enotedenska spomladanska šola je 

bila sestavljena iz dveh modulov oziroma delov. V okviru prvega dela je razprava tekla o javni 
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upravi, s posebnim poudarkom na procesni učinkovitosti državne uprave in upravnega ter 

ustavnega sodstva, njeni procesni ustreznosti in o dilemah, ki se pri odločanju o pravicah in 

obveznostih pojavljajo. Podana je bila tudi komparativna primerjava procesnega urejanja in 

učinkovitosti v sosednji Hrvaški. Na okrogli mizi o Tajnih predpisih pa so udeleženci razpravljali 

o tem kaj šteti za interna navodila policije oziroma varnostnih in obveščevalnih služb ter do kam 

seže parlamentarni nadzor le teh. Drugi spomladanske šole pa je bil namenjen izzivom Evropske 

unije v spremenjenem globalnem okolju, pri čemer je bil poudarek na t.i. migrantski krizi. 

Udeležencem poletne šole je bilo predstavljeno zakaj sta se Evropska unija in Slovenija kot članici 

Evropske unije in zveze Nato, v zadnjih dveh letih nepričakovano znašli v popolnoma novem, 

spremenjenem varnostnem okolju ter problematiko s katerim se srečuje nacionalno, regionalno 

in tudi globalno varnostno okolje. Na poletni šoli so sodelovali: dr. Polonca Kovač, dr. Erik 

Kerševan, dr. Tone Jerovšek, dr. Janez Čebulj, dr. Ivan Koprić, mag. Damjan Gantar, dr. Uroš 

Svete, dr. Liliana Brožič, dr. Rok Svetlič, Vojko Volk, Darko But, dr. Boro Vučinić, dr. Rajko Pirnat, 

dr. Lovro Šturm, dr. Ciril Ribičič, dr. Peter Jambrek, dr. Damir Črnčec, dr. Dimitrij Rupel, Jožef 

Jerovšek, Aleš Primc in dr. Žiga Turk. 

 

− Jesenska šola: “OTROKOM PRIJAZNO PRAVOSODJE”: Trendi na področju družinskega in 

otroškega prava (25. - 29. 9. 2017): jesenska šola je bila namenjena aktualnim vprašanjem 

uresničevanja otrokovih pravic v slovenskem in mednarodnem prostoru, s posebnim poudarkom 

na novo sprejetim Družinskim zakonikom. Prvi dan je bil namenjen vprašanju implementacije 

doktrine največje otrokove koristi v slovenski pravni red. Drugi in tretji dan so bila predavanja 

osredotočena na psihologijo otrok in njihovo vlogo v kazenskem in drugih sodnih postopku. V 

okviru četrtega dne jesenske šole so se udeleženci seznanili z novostmi, ki jih prinaša nov 

Družinski zakonik, in vlogo sodnika v družinski postopkih. Zadnji dan pa je bil namenjen 

modernejšim pristopom pri reševanju družinskih sporov - družinski mediaciji in vprašanjem 

zagovorništva otrok. Na jesenski šoli so sodelovali: dr. Suzana Kraljić, mag. Jride Mršnik Poljšak, 

Vesna Slodnjak, dr. Katarina Kompan Erzar, mag. Matej Čujovič, Sendi Murgel in mag. Fides 

Ramšak. 

Študentje so bili povečini zadovoljni z vsebino šol, manj zadovoljni pa so bili s samo izvedbo. Opozorili 

so nas namreč na slabo ozvočenje. 

 

2.4. SKLEPNO 
 

Fakulteta je v študijskem letu 2016/2017 dosegla večino zastavljenih kratkoročnih ciljev s področja 

izobraževalne dejavnosti ter v celoti izvedla akreditirane študijske programe. Za fakulteto je bistvenega 

pomena tudi organizacija prve mednarodne mobilnosti za študentko FDŠ NU. V študijskem letu 

2017/2018 je potrebno poskrbeti predvsem za zvišanje vpisa na dodiplomskih in doktorskih študijskih 

programih ter aktivneje sodelovati s Študentskim svetom fakultete. 

Pri oblikah vseživljenjskega izobraževanja FDŠ NU ugotavlja porast aktivnosti in zanimanja, h kateremu 

je prispevalo vse pogostejše povezovanje in skupno izvajanje aktivnosti s partnersko fakulteto in 

članico Nove univerze, Evropsko pravno fakulteto. 
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Prednosti 
- Uresničitev kratkoročnih ciljev s 

področja izobraževalne dejavnosti, 
- Izvedba po 1 jesenske, spomladanske in 

poletne šole,  
- Organizacija prve mednarodne 

mobilnosti študentke FDŠ NU, 
- povečalo se je zanimanje s strani 

študentov za dogodke vseživljenjskega 
izobraževanja, 

- izvajanje obštudijskih dejavnosti,  ki 
popestrijo študijski proces.  

 
 

Slabosti 
- nizek vpis na dodiplomske študijske 

programe, 
- še vedno relativno majhna udeleženost 

študentov na obštudijskih aktivnostih, 
kar je posledica rednih zaposlitev 
študentov. 

 

Predlogi aktivnosti za izboljšanje:  

- dodatno promovirati dodiplomske študijske programe,  
- še naprej upoštevati mnenja študentov in na podlagi tega prilagoditi aktivnosti, 
- dogodke v večji meri promovirati na družbenih omrežjih ter tako zagotoviti večjo udeležbo s 

strani oseb, ki se na Novi univerzi ne izobražujejo, 
- pri organizaciji dogodkov aktivneje vključiti Študentski svet FDŠ NU in Alumni klub, 

- obogatiti ponudbo aktivnosti vseživljenjskega izobraževanja. 
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3. RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
 

Raziskovalna dejavnost se od začetkov delovanja fakultete razume v širšem ali ožjem smislu. V širšem 

smislu zajema vso znanstveno, raziskovalno in razvojno delo zaposlenih na fakulteti, drugih sodelavcev 

fakultete in študentov fakultete. V tem smislu je znanstveno-raziskovalno delo nujna podlaga tako 

pedagoškega dela na fakulteti kot tudi del študijskega procesa študentov in drugega strokovnega dela 

ter razvoja fakultete. V ožjem smislu pa znanstveno raziskovalno delo vključuje raziskovalno delo na 

fakulteti zaposlenih raziskovalcev ter drugih sodelavec fakultete. To samoevalvacijsko poročilo se 

nanaša zgolj na  znanstveno-raziskovalno dejavnost v tem slednjem, ožjem smislu, ker je na tem polju 

mogoče bolj podrobno vrednotenje ter tudi upravljanje preko ukrepov.  

Glede na Poslovnik kakovosti Fakultete za državne in evropske študije (20. 9. 2017) razdelek 1.2.c. 

opredeljuje kot temeljni cilj krepitev raziskovalne dejavnosti fakultete. V tem razdelku je opredeljeno, 

da so poglavitni nosilci raziskovalne dejavnosti fakultete člani raziskovalne skupine FDŠ, ki z 

vključevanjem v domače in mednarodne raziskovalne projekte prispevajo k razvoju znanosti in stroke, 

kariernemu razvoju in prepoznavnosti fakultete. Kot temeljni procesi, pomembni za krepitev 

raziskovalne dejavnosti fakultete so navedeni naslednji: 

• vključevanje novih članov v raziskovalno skupino FDŠ, 

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

• krepitev znanstvene odmevnosti raziskovalne skupine, 

• udeleževanje članov na domačih in tujih konferencah. 

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti opredeljuje, da raziskovalna in razvojna dejavnost obsega 

temeljno in uporabno raziskovanje ter predkonkurenčne raziskave, industrijske raziskave in prenos 

znanja. 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. 

 

3.1. RAZISKOVALNE SKUPINE 
 

Raziskovalna skupina FDŠ (uradni naziv je enak: Raziskovalna skupina FDŠ) vključuje 14 raziskovalcev, 
ki zastopajo različna raziskovalna področja s področja družboslovnih ved in humanistike. Vodja skupine 
je dr. Matej Avbelj, ostali člani so navedeni spodaj.  

3.1.1. Obseg in sestava raziskovalne skupine 

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 s področji pa so navedeni na spodnji sliki. Glede na akad. leto 
2015/2016 se je število članov povečalo za 6, kar je pomemben dosežek. 
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Tabela 9: Člani raziskovalne skupine FDŠ 

  

(vir: SICRIS) 

V obdobju zadnjih petih let izkazuje raziskovalna skupina 929 kategoriziranih in ovrednotenih 
znanstvenih objav ter drugih dosežkov (v akad. letu 2015/2016 jih je bilo 764), ki so skupaj ovrednoteni 
z 9161,17 točkami (upoštevane točke – družboslovje; v akad. letu 2015/2016 jih je bilo 6829,67). Izmed 
teh objav je 88 izvirnih znanstvenih člankov (v akad. letu 2015/2016 jih je bilo 67).  

Citiranost: raziskovalna skupina skupaj dosega 42 citatov (v akad. letu 2015/2016 jih je bilo 18), od tega 
37 čistih citatov (v akad. letu 2015/2016 jih je bilo 18). Podrobni podatki in ocene so razvidni iz spodnje 
tabele. 

Tabela 10: Kazalci raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS 

 

 

3.2. RAZISKOVALNI PROJEKTI 
 

V obdobju zadnjih 5 letih je bila oz. je FDŠ nosilka štirih ARRS raziskovalnih projektov (kategorije 
temeljnih raziskovalnih projektov in podoktorskih temeljnih projektov), in sicer (navedeni so šifra, naziv 
projekta ter obdobje trajanja): 

1. J5―8240 Ideologija na sodiščih: Vpliv svetovnonazorskih in družbenih stališč sodnikov na 
njihove odločitve 1.5.2017―30.4.2020 

Projektna skupina je sestavljena iz raziskovalne skupine FDŠ ter raziskovalne skupine Re-forma d.o.o. 
v obsegu 1756 ur/letno, ki si jih raziskovalni organizaciji delita v razmerju 60% - 40%. Namen 
predlaganega projekta je opraviti prvo poglobljeno raziskavo ideološkega profila nosilcev sodne oblasti 
v Sloveniji, pri tem pa v metodologiji in interpretaciji upoštevati tudi običajne kritike takšnih raziskav, 
opravljenih drugje. Cilji raziskave so teoretični, aplikativni in normativni. 

Teoretični cilj: 
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C1. Razviti multidimenzionalni analitični model za ocenjevanje ideoloških profilov najvišjih nosilcev 
sodne veje oblasti. 

V tej raziskavi bo model apliciran na delovanja Ustavnega sodišča Republike Slovenije, nato pa je 
predvideno njegovo širjenje tudi na redno sodstvo, predvsem na delovanje Vrhovnega in višjih sodišč. 
Model bo prilagojen slovenskim razmeram, ki pa so del širšega evropskega razumevanja prava, zato bi 
lahko bil kasneje razširjen na delovanje Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča EU. 

Cilj je, da bo teoretični model v svoji aplikativni izvedbi lahko: (1.) ocenil ideološki profil posameznega 
sodnika; (2.) napovedoval rezultate novih sodnih zadev. 

Aplikativna cilja: 

C2. Oceniti ideološke pozicije ustavnih sodnikov z aplikacijo modela na analizo sodne prakse Ustavnega 
sodišča. 

C3. Empirična analiza odločanja Ustavnega sodišča na podlagi rezultatov modela. 

Ideološke pozicije sodnikov bodo ocenjene na podlagi njihovega glasovanja na širokem vzorcu 
pomembnih odločitev Ustavnega sodišča. Način oblikovanja vzorca in ocenjevanja ideoloških pozicij 
ter predvidene empirične analize so opredeljene v poglavju o vsebini projekta. 

Normativna cilja: 

C4. Oblikovati predlog smernic za izboljšavo delovanja slovenskega pravosodja v smislu krepitve 
temeljnih sodnih vrednot, kot so: neodvisnost, nepristranost, odgovornost sodišč in posameznih 
sodnikov, 

C5. Oblikovati konkretne institucionalne predloge za izboljšanje ureditve imenovanja ustavnih 
sodnikov ter za izboljšanje sistema imenovanja in napredovanja sodnikov rednih sodišč. 

Predlogi bodo temeljili na rezultatih empirične raziskave in novih teoretičnih spoznanjih o delovanju 
pravosodnega sistema, ki jih bo prinesla naša raziskava, ter na poznavanju trenutne normativne 
ureditve ter pravnoteoretičnih in političnih razlogov, s katerimi je bila utemeljena trenutna ureditev. 

Rezultat raziskave bo za slovenski prostor povsem nov pogled na delovanje pravnega sistema, 
podkrepljen z izvirnimi empiričnimi ugotovitvami o pomenu ideološkega profila. Pomembna novost v 
slovenskem (pa tudi širšem evropskem) prostoru bo interdisciplinarni pristop k pravu kot vrednostno-
diskurzivnemu konceptu s križanjem vsebinskih spoznanj in metodologij prava, ekonomije, sociologije 
in politologije. Pričakujemo, da bodo rezultati spodbudili druge podobne raziskave in s tem prispevali 
k oblikovanju nove interdisciplinarne raziskovalne smeri na področju družboslovja. 

2. J5―7359 Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji 1.1.2016―31.12.2018 

Globalni cilj predlaganega raziskovalnega projekta je raziskati stanje demokratične in pravne države v 

Sloveniji in poskušati oblikovati predloge za njene reforme. V okviru predlagane raziskave bomo 

ugotavljali, kakšen je vpliv delovanja Sveta Evrope (SE) prek Evropskega sodišča za človekove pravice 

in Evropske unije (EU) prek Sodišča Evropske Unije na pogoje delovanje demokratične in pravne države 

v Sloveniji. Pri tem bomo preučevali, kako učinkovito sodna, zakonodajna in izvršilna velja oblast 

varujejo demokratično in pravno državo v Sloveniji. Predlagani raziskovalni projekt se bo osredotočil 

tudi na vprašanje, kako učinkovito je varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v slovenskem 

pravnem redu. Pri tem bomo raziskali in poskušali podati odgovore na vprašanje, zakaj so še vedno, 

kljub vplivom Sveta Evrope in Evropske unije, prisotne pomanjkljivosti pri delovanju demokratične in 

pravne države v slovenskem pravnem redu. Na ta način bomo poskušali ugotoviti nedoslednosti in 

pomanjkljivosti v slovenskem javnem prostoru in pripravili predloge, kako naj se ugotovljene 
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pomanjkljivosti odpravijo. Temeljni namen raziskave je torej odgovoriti na osnovno raziskovalno 

vprašanje, kako reformirati demokratično in pravno državo v Sloveniji. 

Stanje pravne države na Slovenskem je skrb zbujajoče. Za potrditev te ugotovitve ni potrebna nikakršna 

poglobljena primerjalno-pravna analiza, temveč zadošča samo vpogled v sodno prakso Evropskega 

sodišča za človekove pravice (Sodišče). Ta pove, v kolikšni meri Slovenija izpolnjuje minimalne 

standarde pravne države, kot izhajajo iz Evropske konvencije za varstvo človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin. Sodna praksa Sodišča kaže, da pravna država v Sloveniji praktično ne deluje na vseh tistih 

področjih, ki so bistvena za posameznikovo eksistenco. O tem pričajo odmevne obsodbe Slovenije s 

področij prepovedi mučenja in policijskega nasilja; zdravniških napak in njihovih procesiranj ter 

zagotavljanja pravice do družinskega življenja, zlasti prek ustreznega delovanja centrov za socialno 

delo. Še več, po besedah Sodišča vsakdo, ki zahteva sodno varstvo svojih pravic pred slovenskimi 

sodišči, tvega, da bo pri tem kršena že njegova procesna pravica do sojenja v razumnem roku. Ta se, 

kot je opozorilo Sodišče, zaradi neučinkovitega delovanja slovenskega sodnega sistema ter zaradi 

neustrezne zakonodaje sistematično krši. Poleg tega mnogi postopki pred slovenskimi organi pregona 

potekajo zelo selektivno tako, da posamezniki, ki so blizu centrom formalne ali neformalne moči, 

ostanejo nekaznovani. Slednje razžira same temelje formalne pravne države, katere postulat je enakost 

pred zakonom. Država, ki ne izpolnjuje niti formalnih pogojev pravnosti, kar enakost pred zakonom je, 

pa seveda ni in ne more biti pravna. 

V vsebinskem smislu pa bo projekt sestavljen iz 4 ločenih vsebinskih delov. V prvem delu bomo preučili 

zgodovinske razloge, zlasti socialistično zapuščino, in analizirali njihovo vlogo pri sedanjem stanju na 

področju demokratične in pravne države v Sloveniji. Drugi del se bo osredotočil na endogene dejavnike, 

ki vplivajo oziroma so vplivali, pozitivno ali negativno, na demokratično in pravno državo v Sloveniji od 

leta 1991 do danes. Ta del bo vključeval tudi pomembno primerjalno dimenzijo, pri čemer bomo 

prikazali analizo slovenske izkušnje pri delovanju demokratične in pravne države, v primerjavi z drugimi 

tranzicijskimi državami, kakor tudi državami, ki jih lahko štejemo med dobro urejene družbe. Zadnja 

dva dela bosta posvečena eksogenim dejavnikom. Tretji del bo preučeval demokratizacijo in napredek 

pravne države v Sloveniji pod vplivom EKČP. V četrtem in zadnjem delu pa bomo pa bomo na enak 

način raziskali vplive prava Evropske unije. 

 

3. Z5―5544 Obveznosti gospodarskih družb do spoštovanja ekonomskih in socialnih 
človekovih pravic 1.8.2013―31.7.2015 

4. Z5―5543 Post-moderni izzivi transnacionalnega prava za Evropsko unijo
 1.8.2013―31.7.2015 
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3.3. KRATK0ROČNI CILJI NA PODROČJU RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 
 

Fakulteta je v študijskem letu 2016/2017 zasledovala naslednje kratkoročne cilje na področju 

raziskovalne dejavnosti: 

Tabela 11: Kratkoročni cilji na področju raziskovalne dejavnosti 

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 

 

Izvedba 

ARRS 

projekta 

Reforma 

demokratičn

e in pravne 

države 

skladno z 

načrtom. 

Izvajanje 

nalog 

skladno s 

pogodbo. 

Raziskovaln

i 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.  

Izvedba 

progama 

dela 

Raziskovalne 

skupine za 

študijsko 

leto 

2015/2016. 

Organizacija 

dogodkov; 

objavljanje 

člankov, 

monografij 

in prijave na 

domače in 

mednarodn

e razpise. 

Raziskovaln

a 

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. 

Izvedba 

predavanj v 

okviru 

Na vsakem 

srečanju bo 

sodeloval 

Akademski 

forum. 
Akademski forumi 

v letu 2015: 

Akademski 

forumi se bodo 

v akademskem 

Akademski forumi so 

se v letu 2016 odvili 

skozi več srečanj, v 
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Akademskeg

a foruma 

FDŠ NU. 

vsaj en 

govornik in 

moderator. 

Srečanja 

bodo trajala 

2 uri.  V 

skladu z 

odprto 

naravo 

foruma 

bodo na 

njem 

sodelovali 

akademski 

člani FDŠ 

NU, gostje z 

drugih 

slovenskih 

fakultet, 

kakor tudi 

strokovnjaki 

iz tujine. 

Srečanja 

bodo 

potekala na 

Brdu pri 

Kranju. 

Udeležba na 

Akademske

m forumu je 

odprta za 

vse, še 

posebej pa 

je 

priporočljiv

a za 

študente 

FDŠ NU, 

kakor tudi 

drugih 

fakultet. 

- 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 NU 

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) 

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. 

 

 

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 

države. 
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- Izzivi človekovih 

pravic v naši državi 

- položaj romske 

manjšine (26. 3. 

2015). 

Organizacija 

mednarodne 

konference 

iz pravne 

argumentacij

e  

Organizacija 

konference 

 

Mednarodn

a 

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 

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. 

Mednarodn

a doktorska 

konferenca. 

Fakulteta je v letu 

2015 so-

organizirala 

doktorsko 

znanstvenoraziskov

alno 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 

znanstvenoraziskoval

no mednarodno 

konferenco s 

področja prava, 

uprave in 

nepremičnin, katere 

povzetki so bili 

objavljeni v 

elektronski zbirki. 
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3.4. SKLEPNO 
 

Glede na akad. leto 2015/2016 se je število podvojilo. Poleg teh omenjenih projektov sodijo v to 
dejavnost še projekti bilateralnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška ter EU financirana študijska modula 
Jean Monnet ter Erasmus projekte mobilnosti. FDŠ NU nima s strani ARRS financiranega temeljnega 
raziskovalnega programa. 

 

Prednosti 
- številčnost in kakovost objav 

raziskovalne skupine,   
- nekaj članov raziskovalne skupine je po 

dosežkih in oceni na vrhu v svojih 
raziskovalnih področij, 

- vzpostavljeno sodelovanje z raziskovalci 
iz drugih držav, 

- kakovostno izvajanje dveh ARRS 
projektov. 

 

Slabosti 
- majhno finančno vlaganje v raziskovalno 

dejavnost, 
- ni okrepljenega sodelovanja med vsemi 

raziskovalci, 
- zaostritev pogojev za pridobivanje 

raziskovalnih projektov v okviru ARRS,  
- zaostritev meril za EU projekte v okviru 

H2020. 

 

 

Predlogi postopkov in ukrepov za krepitev kakovosti na področju raziskovalne dejavnosti  

- spodbujanje povezovanja med vsemi raziskovalci, ki so člani raziskovalne skupine 
- 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 raziskovalnih dosežkov v SICRIS/COBISS 
- povečanje finančne podpore raziskovalni dejavnosti s strani fakultete 
- vložitev vseh naporov v pridobitev temeljnega raziskovalnega programa (ARRS) 
- okrepitev mednarodnega sodelovanja ter vpis fakultete v sezname/baze morebitnih partnerjev 

pri projektih 
- sodelovanje pri prijavah raziskovalnih projektov na ravni programov EU 
- povečanje proračunskih sredstev za raziskovalno dejavnost. 
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4. ŠTUDENTI 
 

Študentski svet Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze (v nadaljevanju: ŠS FDŠ NU) 

deluje že od samega začetka delovanja fakultete in je uradno telo študentov FDŠ NU. Z delovanjem ŠS 

FDŠ NU je zagotovljena lažja komunikacija med študenti in vodstvom fakultete, poleg tega pa je s 

študentskim svetom zagotovljeno predstavništvo študentov v organih fakultete.  

ŠS FDŠ NU si prizadeva za enakopravno sestavo iz predstavnikov vseh študijskih programov in 

posameznih letnikov, s ciljem enakopravne zastopanosti interesov vseh študentov. 

Mandatna doba članov ŠS FDŠ NU traja eno leto. 

V letu 2016 so bile sprejete spremembe in dopolnitve Poslovnika ŠS FDŠ NU, ki ureja organizacijo in 

način dela ŠS FDŠ NU ter uresničevanje pravic in dolžnosti predstavnikov študentov v ŠS FDŠ NU. V 

skladu s Poslovnikom, veljavnim pravnim redom Republike Slovenije in pravniki akti fakultete so 

temeljne naloge ŠS FDŠ NU: 

- prek svojih predstavnikov v organih fakultete prispevati k višji kakovosti študija na fakulteti, 
- konstruktivno sodelovanje enkrat mesečno (v povprečju) na rednih, izrednih ali 

korespondenčnih sejah z namenom zagotovitve nemotenega delovanja, 
- sodelovanje z organi fakultete ter vključevanje v njeno delovanje preko sprejemanja 

predlogov, sklepov ter drugih aktov, določenih s Poslovnikom, 
- organizacija interesnih dejavnosti za študente. 

V študijskem letu 2016/17 so bili predstavniki študentov imenovani v sledeče organe fakultete: Senat 

fakultete, Akademski zbor, Samoevalvacijska skupina. Poleg tega člani ŠS ter študenti sodelujejo pri 

sestankih z evalvacijsko skupino NAKVIS. 

Za zagotovitev transparentnega in ažurnega delovanja študentskega sveta, se ŠS FDŠ NU poslužuje e-

pošte: studentski.svet@fds.si. Z namenom pravočasnega informiranja študentov glede dogodkov in 

drugih zadev, ki so v interesu študentov, ŠS FDŠ NU učinkovito sodeluje z referatom FDŠ NU, saj slednji 

na oglasni deski spletne strani objavlja aktualne novice. ŠS FDŠ NU ima tudi svoj profil na uradni spletni 

strani fakultete pod zavihkom »študij«, podkategorija »študentski svet«, kjer so navedeni kontaktni 

podatki ŠS, predstavljene so naloge ter člani študentskega sveta. 

 

4.1. DELOVANJE ŠTUDENTSKEGA SVETA  
 

ŠS FDŠ NU tekom študijskega leta sodeluje na dogodkih v lastni organizaciji ali organizaciji FDŠ NU ter 

poskrbi za izvedbo drugih dejavnosti, ki so v interes in korist študentom. Poleg tega ŠS FDŠ NU aktivno 

pomaga pri promociji fakultete na različnih prireditvah in na informativnih dnevih, kjer se predstavi 

potek študija na FDŠ NU ter vse študijske programe, ki se izvajajo na fakulteti, vsem bodočim 

zainteresiranim študentom. 

ŠS FDŠ NU sodeluje na prireditvi ob otvoritvi študijskega leta, kjer nagovorijo študente.  

Novembra 2016 je bil na FDŠ NU organiziran akademski forum v sodelovanju s ŠS FDŠ NU z naslovom 

»Pravna država: populizem in militantna demokracija – dve slabi izbiri?«. Prav tako je bila v novembru 

2016 v sodelovanju s ŠS Evro-PF NU izvedena vsakoletna ekskurzija v Državni zbor, Državni svet in na 



55 
 

Ustavno sodišče. Maja 2017 sta se študentska sveta obeh fakultet ponovno povezala, tokrat za obisk 

pri Varuhinji človekovih pravic v RS. 

Ker ŠS FDŠ NU spodbuja prostovoljstvo in dobrodelnost, se je v decembru 2016 udeležil Foruma 

prostovoljstva v Ljubljani, marca 2017 pa se je udeležil krvodajalske akcije. 

Decembra 2016 je ŠS FDŠ NU organiziral drugo, sedaj že tradicionalno, prednovoletno večerjo 

študentov in profesorjev, na katero so povabili vse profesorje in študente FDŠ; udeležba na večerji je 

bila visoka. 

V študijskem letu 2016/17 je ŠS FDŠ NU prvič izvedel idejo o organizaciji izmenjave zapiskov in izkušenj, 

ki je namenjen predvsem študentom nižjih letnikov, ter spodbujanju solidarnosti med študenti. 

Dogodek je bil dobro obiskan ter sprejet z odobravanjem.  

Februarja 2017 je ŠS FDŠ NU izvedel delavnico na temo vpisovanja pridobljenih znanj in kompetenc. 

Junija 2017 je ŠS FDŠ NU izvedel seminar »Od ideje do diplome«.  

ŠS FDŠ NU se je udeležil tudi Akademskega foruma FDŠ z naslovom »Odprava kršitev človekovih pravih 

kot priznano pravno zavarovano upravičenje: Slovenija v teoriji in praksi«, ter Akademskega foruma 

»To so rešitve krize slovenske pravne države«, ki je potekal v Ljubljani. 

Poleg akademskih forumom, se je ŠS FDŠ NU udeležil jesenskih šol z naslovom »Upravljanje različnosti 

in konfliktov: Trendi in izzivi na področju reševanja sporov«, in »Otrokom prijazno okolje«, ter 

spomladanske šole z naslovom »Upravno in ustavno sodno varstvo ter izzivi EU v spremenjenem 

globalnem okolju«.  

Z nekaterimi člani ŠS ter študenti FDŠ NU je bil izveden intervju za publikacijo »Absolvent bom!« 

Priročnik je namenjen predvsem študentom zaključnih letnikov, v njem pa najdejo koristne informacije 

tudi bodoči študenti in ostala študentska populacija. Predvsem pa je vir informacij za vpis na 

podiplomske programe fakultet in lažji zaključek študija. 

Študentski svet fakultete je na podlagi Poslovnika študentskega sveta sprejel, usklajeval in izvajal 

program interesnih dejavnosti študentov, kot sledi: 

Tabela 11: 
Plan 2017 Realizacija 2017 

JANUAR 2017 

Korespondenčna seja ŠS FDŠ NU Korespondenčna seja je bila izvedena 

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

FEBRUAR 2017 

Nefiks, vpisovanje pridobljenih znanj in kompetenc Izvedeno 

Sodelovanje na informativnih dnevih FDŠ NU – 
predstavitev ŠS FDŠ NU 

Študentje so sodelovali na informativnih dnevih FDŠ 
NU 

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

MAREC 2017 

Druženje študentov spomladanski piknik ogled 
kompleksa Brdo 

Ni bilo izvedeno 

Akademski forum v organizaciji ŠS FDŠ NU Sodelovanje pri organizaciji Akademskega foruma: 
"Populizem in militantna demokracija - dve slabi 
izbiri?" 
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Krvodajalska akcija Predstavniki študentskega sveta so se udeležili 
krvodajalske akcije 

APRIL 2017 

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

Esejsko tekmovanje Aktivnost ni bila izvedena 

MAJ 2017 

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

Varuhu človekovih pravic RS 

Usposabljanje na temo javnega nastopanja Aktivnost ni bila izvedena 

JUNIJ 2017 

Seminar pred diplomiranjem Izveden seminar »Od ideje do diplome« 

JULIJ 2017 – počitnice 

AVGUST 2017 - počitnice 

SEPTEMBER 2017 

Izmenjava zapiskov   Izveden dogodek : Izmenjava izkušenj in zapiskov 

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

izveden natečaj za najboljšo fotografijo v študijskem 

letu 2016-2017 

 

4.2. SKLEPNO 
 

Glede na preteklo študijsko leto se je v študijskem letu 2015/16 povečal obseg izvedenih dogodkov. V 

organe fakultete se je imenovale nove predstavnike. Še nadalje se je izvajalo konstruktivno sodelovanje 

z vodstvom fakultete in profesorji, ohranjala se je kvalitetna in učinkovita medsebojna komunikacija 

med študentskimi predstavniki in administracijo fakultete. 

 

Prednosti 
- povečanje raznolikosti organiziranih 

dogodkov in drugih obštudijskih 
dejavnosti.  

Slabosti 
- neenakovredna zastopanost študentov 

vseh dislociranih enot fakultete in vseh 
letnikov, 

- opaženo pomanjkanje interesa za 
sodelovanje študentov v ŠS FDŠ NU, 

- -ŠS FDŠ NU nima svojih stalnih 
prostorov za delovanje ter lastno 
vodenje arhiva. 

 

Predlogi za izboljšanje: 

- aktivnejša promocija ŠS FDŠ NU glede dogodkov, 
- promocija in predstavitev programa tutorstva ter vključitev študentov v program, 
- aktivnejša uporaba socialnih omrežij, 
- aktivnejše sodelovanje v organih fakultete,  
- razširitev sodelovanja na ostale organe fakultete, 
- organizacija dodatnih okroglih miz, akademskih forumov ter drugih izobraževalnih dogodkov s 

čim bolj raznolikimi temami, 
- pridobivanje novih članov in spodbuda k aktivnejšemu udejstvovanju študentov pri delu ŠS FDŠ 

NU. 
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5. KADROVSKI POGOJI 
 

5.1. VISOKOŠOLSKI UČITELJI, SODELAVCI IN RAZISKOVALCI 
 

Vse predmete študijskih programov izvajajo visokošolski učitelji in pedagoški sodelavci, s katerimi ima 

FDŠ NU sklenjene ustrezne pogodbe o delu oziroma redno delovno razmerje. 

V študijskem letu 2016/17 je imela fakulteta redno zaposlenih 8 visokošolskih učiteljev, sodelavcev in 

raziskovalcev ter 42 zunanjih pogodbenih izvajalcev za izvedbo študijskih programov. 

Tabela 12: Število sodelujočih visokošolskih učiteljev v študijskem letu 2016/2017 
Naziv Število visokošolskih učiteljev v študijskem letu 

2016/2017. 

Redni profesor 11 

Znanstveni svetnik  

Izredni profesor 9 

Višji znanstveni sodelavec  

Docent 21 

Znanstveni sodelavec  

Višji predavatelj 3 

Predavatelj  

Asistent 6 

SKUPAJ 50 

 

FDŠ NU svoje diplomante spodbuja k nadaljnjemu izobraževanju in nadgrajevanju pridobljenega 

znanja, najboljše med njimi pa povabi k pedagoškemu sodelovanju na podlagi imenovanja v naziv. Pod 

nadzorom mentorjev so mladi visokošolski sodelavci vključeni v pedagoški proces. Izmed preteklih 

študentov fakultete so bili v študijskem letu 2016/17 trije kandidati fakultete imenovani v naziv, pri 

čemer sta bila dva izvoljena v naziv izredni profesor, eden pa v naziv docent. 

V študijskem letu 2016/17 je habilitacijska komisija fakultete izvedla 8 postopkov imenovanja v naziv.  

Tabela 13: Število obravnavanih vlog s strani Habilitacijske komisije FDŠ NU v št. letu 2016/2017 
Naziv Število obravnavanih vlog za 

imenovanje v nazive visokošolskih 
učiteljev 

Redni profesor  

Znanstveni svetnik  

Izredni profesor  

Višji znanstveni sodelavec  

Docent 6 

Znanstveni sodelavec  

Višji predavatelj  

Predavatelj  

Asistent 2 
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Habilitacijska komisija FDŠ NU je vse obravnavane vloge za imenovanje v nazive visokošolskih 

učiteljev odobrila. 

5.2. UPRAVNO – ADMINISTRATIVNI IN STROKOVNO-TEHNIČNI DELAVCI 
 

V študijskem letu 2016/17 je imela fakulteta zaposlenih devet upravno-administrativnih in strokovno-

tehničnih delavcev, in sicer: 

- 1 tajnico fakultete, 

- 3 strokovne sodelavke, 

- 2 referentki, 

- 1 računovodkinjo, 

- 2 knjižničarki 

Vsi upravno-administrativni in strokovno-tehnični delavci imajo na voljo svoje prostore, ki so 

opremljeni z ustreznimi tehničnimi sredstvi. Vodstvo delavce in zaposlene spodbuja k formalnemu in 

neformalnemu izobraževanju. V študijskem letu 2016/17 so bili zaposleni poslani na različna 

usposabljanja, na primer izpit iz upravnega postopka (ZUP), pet strokovnih sodelavk je šlo na tečaj 

poslovne angleščine, seminarji za Erasmus+, delavnice, ki so v pomoč pri administrativnem delu, npr. 

izdelava urnika. Prav tako pa fakulteta spodbuja tako izmenjave visokošolskih učiteljev v okviru 

programa Erasmus+ (teaching mobility), kakor tudi izmenjave strokovnega osebja v okviru programa 

Erasmus+ (staff mobility).  

 

5.2.1. REFERAT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE 

V študijskem letu 2016/17 sta bili v referatu zaposleni dve delavki, pri čemer je ena referentka za 

zadeve dodiplomskega študija, druga referentka pa za zadeve podiplomskega študija. Z obema 

referentkama sta sklenjeni pogodbi za redno delovno razmerje za polni delovni čas.  

5.2.2. TAJNIŠTVO 

V študijskem letu 2016/17 je bila v tajništvu fakultete redno zaposlena za polni delovni čas ena delavka, 

ki je tekom študijskega leta odšla na porodniški dopust. Na mestu tajnika fakultete jo je zamenjala 

pravnica, ki je bila do takrat redno zaposlena za polni delovni čas na mestu strokovne sodelavke.  

5.2.3. STROKOVNI SODELAVCI 

V študijskem letu 2016/17 so bili na mestu strokovni sodelavec zaposlene tri osebe za poln delovni čas. 

Tekom študijskega leta je ena strokovna sodelavka odšla na porodniški dopust, na tem mestu pa jo je 

nadomestila nova strokovna sodelavka, s katero se je sklenilo pogodbo za določen čas. 

5.2.4. RAČUNOVODSTVO 

Fakulteta je imela v študijskem letu 2016/17 redno zaposleno eno računovodkinjo za polni delovni čas.  

5.2.5 KNJIŽNICA 

V študijskem letu 2016/17 sta bile v knjižnici redno zaposleni dve bibliotekarki za polovični delovni čas.  
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5.3. SKLEPNO 
 

Prednosti 
- redno spodbujanje formalnega in 

neformalnega izobraževanja in 
usposabljanja zaposlenih, 

- skrb za uveljavljanje in napredovanje 
mladih visokošolskih sodelavcev, 

- povečalo se je število sodelujočih 
strokovnjakov iz prakse, 

- uspešen in kvaliteten kader, ki navkljub 
majhnosti kolektiva uspešno združuje 
znanstveno-raziskovalno in pedagoško 
delo, 

- zaključeno je bilo veliko postopkov za 
imenovanje v naziv, 

- sposobna upravno-administrativna in 
strokovno-tehnična služba. 

 

Slabosti 
- Pomanjkanje števila asistentov, 
- Premajhna vključenost visokošolskih 

učiteljev v organizacijo obštudijskih 
dejavnosti fakultete, 

- Premajhna vključenost najboljših 
študentov v izvajanje študijskih 
procesov. 

 

Predlogi za izboljšanje: 

- povečanje števila sodelujočih asistentov ter pedagoških sodelavcev na podlagi uspešnih prijav 

na projekte, 

- vzpostavitev sistema tutorstva, 

- spodbujanje najboljših študentov k vključevanju v pedagoški proces fakultete, 

- ustrezna razporeditev pedagoškega in raziskovalnega kadra po inštitutih in centrih fakultete, 

- vsakoletni pregled procentov zaposlitve in povečanje le teh, kjer bodo imeli pedagoški 

sodelavci proste kapacitete, 

- poskrbeti za zadostno število upravno-administrativnih delavcev in spodbujanje k 

formalnemu/neformalnemu izobraževanju. 
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6. PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI 
 

6.1. PROSTORI 
 

Fakulteta je akreditirana s sedežem v Kranju, Predoslje 39. V prostorih Hotela Brdo je lociran referat za 

študijske in študentske zadeve, tajništvo, dekanat, sejne sobe, računovodstvo in knjižnica. Predavanja 

se izvajajo na ločeno najetih lokacijah in sicer v Oranžeriji, ki je sosednja stavba od hotela Brdo. V isti 

stavbi sta locirana tudi knjižnica in računovodstvo FDŠ NU. Predavanja pa se v Kranju izvajajo tudi na 

Gimnaziji Franceta Prešerna Kranj. 

Na dislociranih enotah v Ljubljani, Cankarjevo nabrežje 11 in v Mariboru, Črtomirova 11 se izvajajo 

predavanja v krajšem obsegu. Odvisno od potreb in števila študentov fakulteta najema različne 

predavalnice in sejne sobe. 

Prostori fakultete in najetih predavalnic se nahajajo na elitni lokaciji Brdo pri Kranj in na Gimnaziji 

France Prešeren Kranj, kjer fakulteta razpolaga s sodobno opremljenimi prostori in informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo, kakor tudi z zadostnim številom parkirnih mest. Enako opremljenost 

zagotavlja študentom tudi na dislociranih enotah. Na Fakulteti ves čas skrbimo, da je oprema 

posodobljena, tako pohištvo, kot strojna in programska oprema.  

Dostopnost za invalide je primerno urejena tako v Kranju, kot tudi na dislociranih enotah v Ljubljani in 

Mariboru.  

Bistvenih prostorskih sprememb v študijskem letu 2016/17 nismo izvedli. V študijskem letu 2017/18 

fakulteta načrtuje selitev knjižnice na dislocirano enoto v Ljubljani, kjer bo vzpostavljena knjižnica Nove 

univerze, ki bo zagotavljala gradivo za vse tri članic univerze. S tem bo študentom vseh treh članic 

univerze dostopno veliko več knjig, prav tako pa bo študentom olajšana izposoja knjih, saj bodo lahko 

knjige naročili, prevzeli ter vrnili tudi v referat.   

Razen selitve knjižnice, drugih prostorskih sprememb v študijskem letu 2017/18 fakulteta ne načrtuje.  

 

6.2. OPREMA 
 

Vse predavalnice, na sedežu in na dislociranih enotah so opremljene z računalnikom, projektorjem in 

prostim dostopom do interneta. V knjižnici na sedežu fakultet, sta študentom na voljo 2 dodatna 

stacionarna računalnika.  Računalnika z dostopom do interneta omogočata tudi iskanje po bazah, kot 

je IUS INFO. V vseh prostorih fakultete je nameščen prosto dostopen brezžični internet . 

Za potrebe snemanja predavanja v okviru E-univerze ima FDŠ NU na voljo tudi kamere in drugo opremo 

potrebno za izvajanje.  

Zaposleni na FDŠ NU imajo svoje računalnike in telefone, mobilne in stacionarne, ter drugo strojno 

opremo, ki omogoča nemoten potek dela. Fakulteta razpolaga tudi z računalniško napravo za beleženje 

delovnega časa zaposlenih.  

Za vzdrževanje opreme skrbi zunanji računalniški servis.  
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V študijskem letu 2016/17 večjih sprememb oz. nadgradenj na področju opreme niso bile izvedene.  

 

6.3. INFORMACIJSKI SISTEM 
 

Na fakulteti imamo na vseh računalnikih operacijski sistem Windows in programsko opremo Microsoft 

Office. Za vodenje evidenc vpisanih študentov, elektronskega indeksa ter prijav/odjav na izpitne roke 

se uporablja Visokošolski informacijski sistem (VIS). Računovodstvo za svoje delo uporablja program 

VASCO. Za potrebe priprav in objave urnika na fakulteti strokovne sodelavke uporabljajo program Wise 

Timetable. Študentom je na voljo portal E-študent, kjer lahko dostopajo do urnika, gradiv in 

elektorskega indeksa. 

V študijskem letu 2016/17 fakulteta ni izvedla večjih sprememb oz. nadgradenj informacijskih 

sistemov. V študijskem letu 2017/18 fakulteta želi posodobiti obstoječo programsko opremo. V ta 

namen bo na vseh računalnikih posodobljen software in nameščen nov operacijski sistem Windows 10. 

Prav tako se načrtuje posodobitev in izboljšanje spletnega portala E-univerza, ki študentom omogoča 

dostop do obsežnih študijskih vsebin v obliki videoposnetkov predavanj in predavalnic, študijskih 

videoposnetkov in številnih ostalih gradiv (ppt prezentacije, članki, skripte, povzetki, kratki kvizi, ipd.). 

 

6.4. SKLEPNO 
 

Večje spremembe na področju prostorov in opreme v študijskem letu 2016/2017 niso bile izvedene. 

Prednosti 
- prostori fakultete se nahajajo na treh 

lokacijah, v Kranju, Ljubljani in Mariboru. 
Fakulteta razpolaga s sodobno 
opremljenimi prostori in informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo  

 

Slabosti 
- fakulteta  ni zaznala večjih slabosti, 

razen pomanjkanja parkirnih mest v 
centru glavnega mesta, kjer ima 
fakulteta dislocirano enoto. 
 

Predlogi za izboljšanje: 

- še naprej zagotavljati, da so vsi študijski centri fakultete ustrezno opremljeni, 
- posodobiti programsko opremo (Wise Timetable, Windows), 
- posodobitev in izboljšanje spletnega portala E-univerza. 
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7. KNJIŽNICA IN ZALOŽBA 
 

Fakulteta je v št. letu 2016/2017 sodelovala pri vzpostavitvi univerzitetne knjižnice Nove univerze. 

Univerzitetna knjižnica Nove univerze zbira, obdeluje, hrani in posreduje slovensko in tujo znanstveno 

literaturo, ki pokriva študijska področja članic univerze. Vsem študentom, zaposlenim, sodelavcem in 

zunanjim brez omejitev želi omogočiti najširši možen dostop do slovenske in svetovne znanstvene in 

strokovne literature s področji delovanja univerze v fizični in elektronski obliki.  

Ob združitvi knjižničnega fonda znaša obseg temeljnega gradiva UKNU 13.670 fizičnih enot gradiva, 

kar presega standard za posamezno visokošolsko knjižnico. Temeljni knjižnični fond UKNU obsega: 

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

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

 

Tabela 14: Enote knjižničnega gradiva UKNU 

 EVRO-PF NU FDŠ NU UKNU 

2014 

GRADIVO 6125 4180 X 

 

2015 

GRADIVO 6648 5274 X 

 

2016 

GRADIVO 7443 5567 X 

 

2017 

GRADIVO 7916 5754 15.569 

 

 

Vse gradivo v knjižnici je ažurno katalogizirano, tako monografije in sestavni deli, ki so del bibliografij 

pedagoškega in raziskovalnega osebja, kot tudi zaključna dela študentov. Knjižnični fond se dopolnjuje 

z nakupi, darovi in zameno ter sproti posodablja glede na predpisano študijsko literaturo, ki je 

navedena pri posameznih predmetih. Knjižnica tako neprestano skrbi za razvoj, dopolnjevanje in 

nadgradnjo knjižnične zbirke ter zagotavlja najmanj dva izvoda študijske literature za posamezen 

predmet. UKNU na področju knjižnične dejavnosti nadaljuje z izgrajevanjem zaloge serijskih publikacij, 

v tiskani in e-obliki. Večina knjižnične zbirke je v prostem pristopu.  

Za namene krepitve knjižnične dejavnosti upravni odbor vsako leto nameni potrebna finančna 

sredstva. Prav tako se fond nameni za nakup licenčnih podatkovnih zbirk, ki jih UKNU nabavi v okviru 

članstva v konzorcijih (NUK – Cosec ali CTK) ali samostojno. 

V študijskem letu 2016/2017 je bilo potencialno število uporabnikov knjižnice UKNU ocenjeno na 3.484 

oseb (skupno število vseh potencialnih uporabnikov FDŠ NU in Evro-PF NU). 

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

knjižnice UKNU. 
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Tabela 15: Število uporabnikov UKNU. 

Vpisani EVRO-PF NU FDŠ NU UKNU 

2014 

UPORABNIKI 214  X 

 

2015 

UPORABNIKI 326 249 X 

 

2016 

UPORABNIKI 499 278 X 

 

2017 

UPORABNIKI 774 323 1.181 

 

 

Skupaj je bilo v sistemu COBISS v letu 2017 v knjižnici UKNU zabeleženih 1.716 vseh transakcij (izposoja 

na dom, izposoja v čitalnico, podaljšanje roka izposoje, sprememba datuma poteka, transakcija v 

čitalnici, podaljšanje preko COBISS/OPAC-a) za vse vrste gradiva. 

Poleg fizičnega gradiva je pomembna tudi uporaba in izposoja elektronskih gradiv in baz podatkov. 

UKNU je nosilec gradnje in razvoja zbirke univerzitetnega repozitorija v okviru Repozitorija samostojnih 

visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij in s tem prispeva elektronske verzije zaključnih 

del študentov NU v Nacionalni portal odprte znanosti Do 31. 12. 2017 je UKNU v repozitorij ReVIS 

vnesla 883 zaključnih del študentov. Iz letnega poročila ReVIS je razvidno, da sta članici FDŠ NU in 

EVRO-PF, po številu ogledov in prenosov zaključnih del iz repozitorija na drugem in tretjem mestu med 

vsemi sodelujočimi organizaciji, kljub kratkemu sodelovanju v sistemu (5 mesecev). FDŠ NU beleži 

45.696 ogledov zaključnih del in 787 prenosov (izposoja polnega besedila zaključne naloge).  
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7.1. SKLEPNO 
 

Na področju knjižnice je bil v študijskem letu 2016/2017 storjen velik premik, in sicer so bili 

vzpostavljeni vsi sistemi za delovanje univerzitetne knjižnice. Fakulteta bo tudi v št. letu 2017/2018 

aktivno sodelovala pri projektu UKNU, ter na ta način zagotovila izboljšala knjižnične storitve za 

študente in akademsko osebje fakultete. 

 

Prednosti 
- rešitev prostorske problematike z 

ureditvijo centralne enote UKNU v 
Ljubljani, 

- urejen oddaljen dostop do elektronskih 
virov in baz, 

- delujoč sistem Repozitorij zaključnih del 
UKNU.  

 
 

Slabosti 
- dostop do knjižničnih storitev zaradi 

oddaljenosti, 
- premajhna prepoznavnost UKNU. 

 

 

Predlogi za izboljšanje: 

- ureditev izposojevalnic v študijskih centrih članic NU, za enkrat urejena izposoja preko 

referatov, 

- ureditev sodelovanja s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani za možnost sodelovanja pri nabavi 

in dostopu do posebnih pravnih baz, 

- organizacija digitalne knjižnice študijskih gradiv za potrebe izobraževanja na NU – razvojni 

projekt DEUS – pravna Digitalna enciklopedija in učilnica Slovenije, 

- posodobitev založniškega dela (ureditev komisijske prodaje iz posameznih fakultet, 

ustanovitev Založniške komisije iz predstavnikov članic NU, priprava Pravilnika o založniški 

dejavnosti NU), 

- doseči strokovne standarde za univerzitetno knjižnico po merilih za izvajanje knjižnične 

dejavnosti kot javne službe ter s tem zagotoviti kvalitetno študijsko okolje in vire po standardih 

in merilih za akreditacijo in evalvacijo slovenskih in tujih visokošolskih programov. 
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7. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI 
 

Visokošolski zavod se financira iz: 

- proračunskih sredstev iz naslova koncesijske pogodbe; 

- lastnih sredstev, pridobljenih na trgu in šolnin pri vpisu na izrednih študij; 

- iz sredstev pridobljenih na podlagi razpisov (MIZŠ, ARRS, Javni sklad, 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).  

- 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.   

Sredstva za izvajanje študijske dejavnosti se pridobivajo s strani MIZŠ na podlagi vsakoletnega podpisa 

pogodbe. 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.  

Fakulteta z intenzivnim delom na področju izterjave neplačanih terjatev učinkovito zmanjšuje obseg 

teh terjatev. Z rednim opominjanjem dolžnikov kot dober gospodar skrbi, da ne prihaja do večjih 

dolgov s strani dolžnikov, hkrati pa se Fakulteta prilagaja in se skuša s svojim pristopom približati 

študentom pri iskanju ustrezne dinamike odplačevanja dolgov.  

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. Evidentiranje stroškov poteka na osnovi vsakoletnega 

izračuna ključev delitve med stroškovnimi mesti glede na študijske programe oz. bremeni določeno 

stroškovno mesto v celoti v primeru drugega znanega nosilca stroška. Računovodstvo  redno spremlja 

porabo pridobljenih  sredstev in kvartalno poroča Upravnemu odboru uspešnost porabe. 

 

Prednosti 

- obročno odplačevanje šolnin,  
- skrb za zagotavljanje tekoče likvidnosti 

fakultete,    
- vsakoletna skrb za zagotavljanje 

dodatnih virov financiranja  

Slabosti 

- sistem financiranja ne omogoča 
pokrivanja stroškov v celoti,  

- vsakoletno zmanjševanje koncesijskih 

sredstev  
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Predlogi za izboljšanje: 

 

- povečanje plačilne sposobnosti študentov (z  možnostjo obročnega odplačevanja, trajnih 
nalogov in  upoštevanjem predlogov študentov glede plačil ), 

- zagotavljanje sredstev za širitev enot gradiva v knjižnici, okrepiti njeno delovanje, razširiti njeno 
domače in mednarodno povezovanje z oglaševanjem,   

- krepitev delovanja na področju internacionalizacije študijskih programov,  
- pospeševanje tržne dejavnosti,  
- pospeševanje delovanja in pomoč študentom pri mednarodnih izmenjavah ter skladno s tem 

iskanje in zagotavljanje dodatnih sredstev za te vsebine, 
- zagotavljanje zunanjih virov financiranja (projektna sredstva, razvojni skladi, povezovanje z 

gospodarstvom, ipd.),   
- skrajno racionalno poslovanje vseh zaposlenih, spremljanje gibanja stroškov na letni ravni. 
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8. SODELOVANJE Z OKOLJEM 
 

Vpetost v okolje onkraj neposrednega pedagoškega dela fakulteta zagotavlja s pomočjo aktivnosti 

študentskega sveta, Alumni kluba, Kariernega centra, vseživljenjskega izobraževanja, raziskovalne 

skupine ter akademskega foruma. Fakulteta želi s svojim delovanjem pozitivno vplivati na razvoj države 

na vseh področjih.  

FDŠ NU je usmerjena tako v domače kot tudi širše evropsko okolje. FDŠ NU sodeluje z okoljem 

predvsem z povezovanjem z drugimi visokošolskimi zavodi, podjetji in drugimi institucijami na lokalni 

in državni, kot tudi na mednarodni ravni. FDŠ NU se povezuje z različnimi institucijami in to uresničuje 

skupnim sodelovanjem na projektih, izvajanju skupnih aktivnosti, skupni promociji, izmenjavi dobrih 

praks, medsebojnemu obveščanju in podobno.  

Na področju povezovanja za visokošolskimi zavodi je fakulteta največ sodelovala z Evropsko pravno 

fakulteto, ki je v študijskem letu 2016/17 prav tako postala članica Nove univerze. Tako sta fakulteti 

skupaj organizirali mnoge okrogle mize, akademske forume, mednarodne konference, šole ter 

gostujoča predavanja. Pričakovati je, da bosta fakulteti v prihodnje še tesneje sodelovali na več 

področjih in pri organizaciji različnih dogodkov vključili še tretjo članico Nove univerze, Fakulteto za 

slovenske in mednarodne študije.  

Na področju doktorskega študijskega programa Mednarodne in diplomatske študije se je fakulteta v 

študijskem letu 2016/17 povezali s podjetjem Galilee International Management Institute. V 

sodelovanju s podjetjem bomo doktorskim študentom iz afriških držav nudili pomoč pri prijav, vpisu, 

pri izvedbi in obisku predavanj, ipd.  

Fakulteta se tudi aktivno povezuje s srednjimi šolami in sodeluje na različnih dogodkih, ki jih 

organizirajo srednje šole tako na lokalni kot na državni ravni. V študijskem letu 2016/17 se je fakulteta 

udeležila sejma Informativa 2017, največjega sajema izobraževanja in poklicev, na katerem se 

predstavijo različne srednje šole, šolski centri, visoke in višje strokovne šole, fakultete, univerze, 

organizacije za mednarodno izmenjavo, poklicno orientacijo in drugi. Na sejmu Informativa je fakulteta 

predstavila vse svoje študijske programe, pogoje in postopke vpisa, karierni center, mednarodno 

pisarno, odgovarjala na vprašanja obiskovalcev ter osveščala mlade o možnostih nadaljnjega študija. 

Fakulteta se je udeležila sejma akademske knjige Liber.ac - predstavitev akademske založniške 

dejavnosti, ki je potekal v Ljubljani od 23. do 25. maja 2017, ter kariernega sejma Moje delo v Velenju, 

ki je potekal od 13. 9. 2017, kjer sta se poleg fakulteta predstavila tudi karierni center ter mednarodna 

pisarna fakultete. 

 

10.1. KARIERNI CENTER 
 

Fakulteta v okviru kariernega centra skrbi za ohranjanje stikov s študenti po končanem študiju ter 

prispeva k večji prepoznavnosti fakultete. Fakulteta letno prireja srečanje njenih diplomantov.  

Eden od ciljev FDŠ NU je tudi svetovati svojim diplomantom pri njihovih odločitvah za poklicno kariero 

in nadaljnji študij. Fakulteta svojim trenutnim in bodočim študentom zagotavlja pomoč pri iskanju prve 

zaposlitve oziroma pri nadaljevanju poklicne poti. Fakulteta študente tudi obvešča o zaposlitvenih 
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delavnicah in seminarjih, ki jih organizirajo zunanje institucije in partnerske fakultete. Karierni center 

fakultete pa aktivno sodeluje ter nudi pomoč udeležencem tekom celotnega postopka prakse – od 

uvodnih razgovorov med študenti in institucijami, v katerih praksa izvaja, do uspešnega zaključka 

opravljanja prakse. Študentje fakultete na ta način dobijo nove delovne izkušnje ter v praksi uporabili 

znanje, ki so ga pridobili tekom študija. 

Karierni center skrbi za stik z diplomanti fakultete tudi po zaključku študija, saj se le-ti radi udeležujejo 

številnih izobraževanj ali tematskih srečanj na fakulteti. Na podlagi udeležbe na izobraževanjih in 

srečanjih diplomanti pridobijo nova znanja in poglede na aktualna vprašanja, vse to pa rezultira v 

povečanju kvalitete dela in večji uporabnosti teoretičnih znanj v delovnih okoljih.  

Poleg navedenega karierni center vzpostavlja stike s (potencialnimi) delodajalci, ki pri diplomantih 

fakultete predvsem cenijo interdisciplinarnost, poznavanje upravnega prava ter podrobnejše 

poznavanje ustavnega prava in temeljnih človekovih pravic. Delodajalci poročajo, da opažajo pri 

diplomantih fakultete samoiniciativnost za raziskovanje številnih različnih pravnih mnenj, kar daje 

podlago za širše razumevanje problematike in številne nove možnosti razmišljanja in delovanja.  

FDŠ NU v letu 2016 ni bila uspešna pri prijavi ''Javnega razpisa za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti 

kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015 – 2020.'' Iz naslova omenjenega projekta si je fakulteta 

obetala posodobitev in obogatitev dejavnosti Kariernega centra. V kolikor bi fakulteta sredstva 

pridobila, bi organizirala različne dogodke in delavnice, s katerimi študentom nudili koristne 

informacije o zaposlitvenih možnostih, nudili pomoč pri navezovanju stikov s potencialnimi delodajalci 

ter pridobivali novo znanje in kompetence.  

V študijskem letu 2016/2017 je fakulteta vse aktivnosti Kariernega centra krila iz lastnih sredstev. 

Karierni center FDŠ NU je v sodelovanju s Kariernim centrom Evro-PF NU organiziral različne dogodke 

in delavnice: 

- Delavnica v sodelovanju z zavodom ZAPOSLISE, 28. 11. 2016, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 
Ljubljana 

- Delavnica “Napotki in usmeritve za uspešen prehod na trg dela”, 16. 1. 2017, Cankarjevo 
nabrežje 11, 1000 Ljubljana 

- Delavnica »Metode in izvirnost znanstvenega raziskovanja«, 18. 1. 2017, Cankarjevo nabrežje 
11, 1000 Ljubljana 

- Strokovna ekskurzija - Varuh človekovih pravic RS in Komisija za preprečevanje korupcije, 19. 
4. 2017 

- Delavnica "OD IDEJE DO DIPLOME - tehnike in pravila pisanja zaključnih del", 19. 6. 2017, 
Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana 

- Karierni center FDŠ NU se je udeležil tudi kariernih sejmov, na katerih se predstavi, predstavi 
svoje študijske programe in ponuja karierna svetovanje. V študijskem letu 2016/17 smo se 
udeležili naslednjih sejmov:  

- Sejem izobraževanja in štipendij v Zagrebu, 11. 10. 2016 
- Sejem »Kam po maturi«, 2. 12. 2016, Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica 
- Sejem Informativa, 27. in 28. 1. 2017, Gospodarsko razstavišče v Ljubljani 
- Sejem Liber.ac, 19. – 23. 4. 2016, Maribor 
- Sejem Liber.ac, 23. -25. 5. 2017,  Ljubljana 
- Regionalni karierni sejem v Velenju – Mojedelo.com,  13.9.2017 
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10.2. MEDNARODNO SODELOVANJE 
 

FDŠ NU se aktivno povezuje s strokovnjaki in različnimi visokošolskimi institucijami iz mednarodnega 

okolje, kot bodisi poreko Erasmus+ projekta, mednarodnih konferenc, gostujočih predavanj ipd. 

 

10.2.1. Erasmus+ 

 

Sodelovanje v projektu Erasmus+ fakulteti omogoča vzpostavljanje odličnih odnosov s partnerskimi 

institucijami po celi Evropi, pozitivni učinki pa se kažejo na vseh korakih delovanja Fakultete. 

Predavatelji FDŠ NU, ki so se udeležili mobilnosti so pridobili nove izkušnje s predavanji v tujini, spoznali 

nove prakse na področju izobraževanja ter navezali kontakte s tujim akademskim osebjem in tujimi 

študenti. Svoje na novo pridobljeno znanje so uspešno delili s študenti, prav tako pa so vodstvo 

obvestili o vseh dobrih praksah, ki so jih spoznali v tujini. Dolgoročne koristi sodelovanja v projektu se 

kažejo predvsem v izboljšanem sodelovanju s tujimi partnerji tudi zunaj okvirov projekta Erasmus+. 

Pozitivni učinki mobilnosti na osebni in strokovni razvoj predavateljev pa niso pomembni le za FDŠ NU, 

ampak pomembno vplivajo tudi na razvoj celotnega slovenskega sistema izobraževanja. Naši 

predavatelji predavajo tudi na drugih fakultetah in različnih seminarjih, objavljajo v različnih strokovnih 

in poljudnih publikacijah, svetujejo državnim organom pri pomembnih vprašanjih na posameznih 

področjih... in na tak način svoje znanje prenašajo na osebe zunaj naše institucije. S sodelovanjem v 

projektu pozitivnih učinkov ni deležna le fakulteta, njeni študenti in predavatelji, ampak lahko pozitivni 

učinek projekta vidimo tudi širše - na nacionalni ravni. 

V okviru mednarodne mobilnosti Erasmus+ ima fakulteta sklenjenih 34 bilateralnih sporazumov s 

partnerskimi institucijami. Samo v študijskem letu 2016/17 je fakulteta sklenila 5 novih sporazumov in 

1 aneks: 

Medinstitucionalni sporazumi: 

− Polytechnic of Šibenik, Šibenik, Hrvaška, 14. 10. 2016 

− College of Applies Sciences ''Ladoslav Ružička'', Vukovar, Hrvaška, 24.10.2016 

− University of Information Technology and Management, Rzeszów, Poljska, 28. 2. 2017 

− Jagiellonian University, Krakov, Poljska, 20. 3. 2017 

− Universisad de Valladolid, Valladolid, Španija, 4. 5. 2017 

Aneks k medinstitucionalnemu sporazumu: 

− Angel Kanchev University of Ruse, Ruse, Bolgarija, 11. 10. 2016 

 

V št. letu 2016/2017 so bile izvedene sledeče mobilnosti: 

Tabela 16: Seznam mobilnosti, izvedenih v št. leti 2016/2017 

Vrsta mobilnosti Št. izvedenih mobilnosti v št. letu 2016/2017 

OUTGOING MOBILNSTI 

Mobilnosti osebja za poučevanje 2 

Mobilnosti študentov 1 
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INCOMING MOBILNOSTI 

Mobilnost osebja za poučevanje 1 

Mobilnost osebja za usposabljanje 1 

Mobilnost študentov 1 

 

Kot največjo slabost bi izpostavili majhno število zainteresiranih študentov. Kljub temu, da ima 

fakulteta podpisanih zelo veliko medinstitucionalnih sporazumov in s tem ponuja veliko možnost izbire 

študentom, študenti kljub temu za odhod na  mobilnost niso zainteresirani. Kot največjo oviro tukaj 

fakulteta opaža zaposlenost študentov. Večina študentov je starejših in redno zaposlenih. Redna 

zaposlitev tako študentom ne dopušča nekaj mesečne odsotnosti. 

Ker pa se število mladih študentov povečuje, fakulteta pričakuje tudi večji interes za mednarodno 

mobilnost v okviru Erasmus+ projekta.  V študijskem letu 2017/18 si bo fakulteta prizadevala povečati 

število mobilnosti študentov ter pedagoškega in nepedagoškega osebja, tako domačih kot tujih. 

Fakulteta načrtuje izvedbo vsaj dveh mobilnosti za študente v študijskem  letu 2017/18. Prav tako 

načrtuje povečanje števila mobilnosti za osebje, in sicer si fakulteta prizadeva, da se poleg 

predavateljev mobilnosti udeležijo tudi strokovni sodelavci na fakulteti. Vsekakor bo fakulteta tudi v 

letu 2017/18 Erasmus+ mobilnost oglaševala na spletni strani ter na socialnih omrežjih. Na spletni 

strani fakultete je vsak semester objavljen razpis za študente za naslednji semester ter mobilnost 

osebja. FDŠ NU bo tudi skrbela za nadgrajevanje spletne strani z aktualnimi informacijami, ki se 

nanašajo na mednarodno izmenjavo. 

S prvo študentko, ki odhaja na izmenjavo se je fakulteta dogovorila, da bo občasno objavljala slike in 

vsebine za spletno stran www.fds.si, Facebook ter E-novice. Na ta način bo fakulteta Erasmus+ 

mobilnost poskusia bolj približati mladim študentom. 

Doc. dr. Breda Mulec je že drugo leto pripravila video o svoji izkušnji na mobilnosti Erasmus+. Video je 

bil objavljen tako na spletni strani kot na Facebook-u ter bil deležen pozitivnih komentarjev študentov. 

Fakulteta si bo še naprej trudila vključiti večje število tako študentov kot strokovnega osebja v 

mednarodno mobilnost. V ta namen bo tako prihajajočim kot tudi odhajajočim udeležencem 

zagotavljala vso ustrezno pomoč in informacije. Prizadevali si bomo skleniti še kakšen bilateralni 

sporazum za sodelovanje na področju Erasmus+ mobilnosti. V študijskem letu 2017/18 nameravamo 

izdelati Erasmus brošuro, ki bi nudila večino informacij, ki bi utegnile zanimati potencialne kandidate 

za Erasmus+ mobilnost. 

 

10.2.2. INFO – point 

 

V okviru Javnega razpisa za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva je 

fakulteta v okviru nadgradnje spletne strani, vzpostavili info točko za tujce. Na spletni strani je vseskozi 

prisoten ''gumb'' Info point - foreign students, kjer lahko tuji študenti najdejo koristne informacije. 

Fakulteta že ima spletno stran z osnovnimi podatki v angleškem jeziku, z vzpostavitvijo info pointa pa 

je dostop do pomembnih informacij še dodatno olajšan. 

Na info točki lahko študenti najdejo splošne podatke o Sloveniji in življenju v Sloveniji, kot tudi o 

različnih kulturnih in drugih dogodkih v Sloveniji ter podatke o tečajih slovenskega jezika. Na info točko 

so bile dodane še predstavitve študijskih programov na Fakulteti. Prav tako smo za študente in 
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profesorje objavili relevantne pravne akte Fakultete v angleščini, Statut in Pravilnik Fakultete ter 

Tehnična navodila za izdelavo zaključnih nalog.  

Fakulteta želi na ta način študentom in predavateljem, ki so že pri nas kot tudi potencialnim študentom 

in profesorjem, približati Slovenijo in izboljšati njihovo izkušnjo v Sloveniji. S tem, ko je Info točka 

vseskozi prisotna na spletni strani, je študentom in drugim zelo poenostavljen dostop do pomembnih 

informacij. Info točka je dostopna tudi na tablicah in mobilnih telefonih. 

 

10.3. SKLEPNO 
 

Prednosti 

- Zaradi majhnega števila udeležencev 
mobilnosti se lahko fakulteta 
individualnim potrebam vsakega 
udeleženca dodatno posveti, 

- V celoti izpeljane aktivnosti v okviru 
projekta »Internacionalizacija 
slovenskega visokega šolstva«, 

- Izpeljani postopki za realizacijo prve 
mednarodne mobilnosti študenta FDŠ 
NU, 

- Povezovanje z Evropsko pravno 
fakulteto, pri organizaciji dogodkov za 
študente.  

 

Slabosti 

- Karierni center pri prijavi na javni razpis 
za sofinanciranje svoje dejavnosti ni bil 
uspešen in s tem nismo mogli izvesti še 
več dejavnosti, ki smo jih načrtovali v 
okviru Kariernega centra. Kljub temu pa 
je fakulteta izvajala dejavnosti 
Kariernega centra iz lastnih sredstev, 

- zaradi redne zaposlitve naših študentov, 
nizka udeleženost študentov v programu 
Erasmus+. 

  

 

Predlogi za izboljšanje: 

- vpeljati nove načine promocije programa Erasmus+, 
- povečati število sklenjenih bilateralnih sporazumov,  
- na portal eUniverza vključiti predavanja v angleškem jeziku,  
- izvajati dodatne promocijske aktivnosti v državah zahodnega Balkana,  
- izvajati dodatne promocijske aktivnosti doktorskih programov v mednarodnem okolju. 
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9. SKRB ZA KAKOVOST 
 

Skrb za kakovost se na FDŠ NU izvaja prek več organov. Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje 

kakovosti fakultete, znanstveno-raziskovalnega ter strokovnega dela in priprava letnega poročila o 

kakovosti spada pod pristojnost dekana. Poleg tega skrb za kakovost posredno izvaja tudi UO, ki 

sprejema odločitve o materialnih, finančnih, poslovnih, organizacijskih in personalnih vprašanjih 

delovanja FDŠ NU.  

FDŠ NU ima skladno s poslovnikom kakovosti samoevalvacijsko skupino, ki jo sestavljajo predstavniki 

vseh glavnih interesnih skupin na fakulteti, to so predstavniki visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, 

strokovnega in administrativnega osebja, študentov in predstavniki delodajalcev. Naloga 

samoevalvacijske skupine je spremljanje, spodbujanje ter izboljševanje kakovosti, in izvedba 

vsakoletnega postopka samoevalvacije, ki se zaključi s pripravo samoevalvacijskega poročila za 

preteklo študijsko leto. FDŠ si na področju skrbi za kakovost prizadeva k doseganju standardov 

kakovosti, ki jih predvideva NAKVIS, ter mednarodni standardi ESG (European Standards and 

Guidelines for Quality Assurance).  

Samoevalvacijsko poročilo poleg opisa in kritične analize glavnih vidikov vključuje tudi načine, postopke 

in ukrepe za izboljševanje kakovosti, s pomočjo katerih naj bi odpravili ugotovljene pomanjkljivosti. V 

zaključku samoevalvacije sprejme samoevalvacijska skupina jasno oblikovana priporočila za 

vzdrževanje in nadaljnje izboljševanje kakovosti, ki temeljijo na ugotovljenih prednostih in slabostih.  

Samoevalvacijsko poročilo poleg opisa in kritične analize glavnih vidikov vključuje tudi načine, postopke 

in ukrepe za izboljševanje kakovosti, s pomočjo katerih naj bi odpravili ugotovljene pomanjkljivosti. V 

zaključku samoevalvacije sprejme samoevalvacijska skupina jasno oblikovana priporočila za 

vzdrževanje in nadaljnje izboljševanje kakovosti, ki temeljijo na ugotovljenih prednostih in slabostih.  

FDŠ NU ima vzpostavljen jasen sistem za redno spremljanje napredka in uresničevanja preteklih 

predlogov za izboljšavo. Samoevalvacijska skupina se namreč sestane dvakrat letno, da preveri 

izvajanje vizije in strategije FDŠ, pri čemer da poseben poudarek uresničevanju kratkoročne strategije. 

Pregleda dejansko stanje, oblikuje oceno stanja in pripravi izboljšave glede na preteklo obdobje, 

ugotovljene pomanjkljivosti in predloge za izboljšanje.  

Kakovost izobraževalnega procesa se ugotavlja večstopenjsko. Najpomembnejši način ugotavljanja 

kakovosti so ankete, ki jih študentje rešijo ob zaključku posameznega predavanja, nato pa se prijavijo 

na opravljanje izpita. Anketa se izvede s pomočjo visokošolskega izobraževalnega sistema (VIS). 

Rezultati ankete se pošljejo samoevalvacijski skupini, ki jih pregleda in analizira. 

Poleg anketne metode študenti lahko svoje predloge za izboljšanje kakovosti izobraževalnega procesa 

podajo prek ŠS, referata oziroma tajništva.  

Informacije o študiju na FDŠ NU so dostopne na spletni strani fakultete in v informativnih brošurah. 

Referat in tajništvo zagotavljajo kandidatom in že vpisanim študentom svetovalne storitve, povezane 

z vpisom in informacijami o študiju. Informacije lahko pridobijo študenti z osebnim obiskom tajništva 

in referatov, prek telefonskega klica ali pisno po elektronski pošti.  

Vsako leto fakulteta organizira tudi informativne dneve za bodoče študente na obeh akreditiranih 

lokacijah. Bodoči študenti se za informacije lahko obrnejo tudi na ŠS. 
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Prednosti 

- Samoevalvacijska skupina fakultete in 
upravni odbor se prizadevata za 
povišanje kakovostne ravni na vseh 
segmentih, 

- Posodbitev načina priprave 
samoevalvacijskih poročil. 
 

Slabosti 

- Študentje premalo pozornosti 

namenjajo študentskim anketam, tako 

da rezultati le-teh niso najbolj objektivni, 

- vsi zaposleni in pogodbeni sodelavci 
FDŠ NU procesa ocenjevanja kakovosti 
še ne jemljejo dovolj resno. 

  
Predlogi za izboljšanje: 

 

- spodbujanje zaposlenih in pedagoških sodelavcev k zagotavljanju kakovosti in predlaganju 
izboljšav, 

- spremljanje kakovosti izvedbe študijskih programov in rezultatov za postavljene cilje in 
kazalnike, 

- spremljanje kakovosti izvedbe posameznega predmeta, sledi naj analiza in konkretni predlogi 
za izboljšave,  

- vključitev rezultatov študentskih anket za posamezne primere v samoevalvacijska poročila in 
preko tega analiziranje vzrokov za posamezne rezultate ter priprava konkretnih ukrepov in 
ciljev, 

- akreditacija novih, kvalitetnih študijskih programov, katerih nosilci bodo priznani strokovnjaki 
s prakse. 
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II. POSAMEZNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 
 

FDŠ NU je v študijskem letu 2016/2017 izvajala naslednje akreditirane študijske programe: 

- dodiplomski visokošolski študijski program Upravno pravo, 

- dodiplomski univerzitetni študijski program Javna uprava, 

- magistrski študijski program Javna uprava, 

- magistrski študijski program Mednarodne in diplomatske študije, 

- doktorski študijski program Javna uprava, 

- doktorski študijski program Mednarodne in diplomatske študije. 

 

Dodiplomski univerzitetni študijski program Javna uprava in oba magistrska študijska programa se 

Javna uprava in Mednarodne in diplomatske študije se izvajajo kot redni in izredni študij. Predavanja 

so organizirana v Kranju, Ljubljani in v Mariboru. Dodiplomski visokošolski študijski program Upravno 

pravo in oba doktorska študijska programa se izvajajo kot izredni študij v Kranju. 

Študijski programi Fakultete za državne in evropske študije tvorijo povezano celoto. Triletni 

dodiplomski visokošolski študij Upravno pravo in triletni dodiplomski univerzitetni študijski program 

Javna uprava omogočata vpis na dvoletni magistrski študijski program Javna uprava oziroma na 

dvoletni magistrski študijski program Mednarodne in diplomatske študije ter naprej na triletna 

doktorske študijska programa Javna uprava in Mednarodne in diplomatske študije. 
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1. UPRAVNO PRAVO (VS) 
 

Visokošolski študijski program Upravno pravo se izvaja kot izredni nekoncesioniran študij. 

 

1.1. VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 
 

V študijskem letu 2016/2017 so bili v program prvič vpisanih trije študenti. 

Tabela št. 17: Razpis in vpis za 1. letnik izrednega visokošolskega študija Upravno pravo 

Študijsko leto 
Izredni študij 

Razpis Vpisani 

2015/2016 70 3 

2016/2017 70 3 

 

V študijskem letu 2016/2017 se je v ta študijski program študente vpisovalo drugo leto. 

Tudi v študijskem letu 2016/17 se je največ študentov vpisalo z zaključeno poklicno maturo. 

 

Tabela št. 18: Struktura prvič vpisanih študentov glede na način zaključka srednje šole  

Študijsko leto Srednješolska diploma 

/ zaključni izpit 

Poklicna matura Matura 

2015/2016 0 3 0 

2016/2017 1 2 0 

 
V študijskem letu 2016/17 se v program Upravno pravo ni vpisal niti en tuj državljan. 

Tabela št. 19: Število domačih in tujih prvič vpisanih študentov 

Študijsko leto Domači študenti Tuji študenti 

2015/2016 3 0 

2016/2017 3 0 

 

1.2. IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 
 

V študijskem letu 2016/2017 so bili na izrednem študiju visokošolskega študijskega programa Upravno 

pravo vpisani 4 študenti v 1. letnik in 2 študenta v 2. letnik. 

Tabela št. 20: prehodnost študentov po letnikih  

Študijsko leto 1. letnik 2. letnik 3. letnik absolvent 

2015/2016 3 0 0 0 

2016/2017 4 2 0 0 
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1.3. ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje visokošolskega strokovnega študijskega programa Upravno pravo 

pridobi diplomant strokovni naslov diplomant/diplomantka Upravnega prava (VS). V študijskem letu 

2016/2017 na FDŠ NU na študijskem program Upravno pravo ni diplomiral noben diplomant, saj se je 

program pričel izvajati štele v š.l. 2015/2016. 

 

Tabela št. 21: število diplomantov študijskega programa Upravno pravo po študijskih letih 

Študijsko leto Število diplomantov 

2015/2016 0 

2016/2017 0 

 

1.4. SKLEPNO 
 

Prednosti 

- študij je še posebej privlačen za študente 
s končano srednješolsko izobrazbo z 
zaključnim izpitom ali s poklicno maturo, 
diplomanti lahko študij nadaljujejo na 2. 
stopnji. 
 

Slabosti 

- več zanimanja bi bilo v primeru 
razpisanih mest za redni, koncesioniran 
študij. 

  

Predlogi za izboljšanje: 

- Povečanje marketinških aktivnosti za večjo prepoznavnost študijskega programa, več povezav 
s srednjimi šolami, 

- Ponuditi študentom ugodne plačilne pogoje. 
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2. JAVNA UPRAVA I. STOPNJE 
 

Univerzitetni dodiplomski študijski program Javna uprava I. stopnje se izvaja kot redni in kot izredni 

študij. 

Izredni študij se izvaja po istem študijskem programu kot redni študij. Morebitne posebnosti pri 

posameznih predmetih glede zmanjšanega števila ur predavanj in vaj so določene z učnim načrtom in 

z načrtom pedagoškega dela. Izredni študenti imajo enake pravice in obveznosti kot redni študenti in 

morajo opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti, ki se zahtevajo v okviru rednega 

študija. Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu. 

 

2.1. VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 
 

V študijskem letu 2016/2017 je bilo v program prvič vpisanih 10 študentov, od tega 9 rednih in 1 

izrednih študentov. 

 

Tabela št. 22: Razpis in vpis za 1. letnik rednega/izrednega dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa 

Javna uprava I. stopnje 

Študijsko leto 
Izredni študij Redni študij 

Razpis Vpisani Razpis Vpisani 

2015/2016 50 0 70 20 

2016/2017 50 1 70 9 

 

V študijskem letu 2016/17 se je vpisalo največ študentom s srednješolsko diplomo oz. zaključnim 

izpitom. 

 

Tabela št. 23: Struktura prvič vpisanih študentov v redni/izredni dodiplomski univerzitetni študijski program Javna 

uprava I. stopnje glede na način zaključka srednje šole  

Študijsko 

leto 

Izredni študij Redni študij 

Srednješolska 

diploma / 

zaključni izpit 

Poklicna 

matura 
Matura 

Srednješolska 

diploma / 

zaključni izpit 

Poklicna 

matura 
Matura 

2015/2016 0 0 0 11 1 8 

2016/2017 0 0 1 5 1 3 

 

V študijskem letu 2016/17 se tako kot prejšnje študijsko leto ni vpisal niti en tuj državljan.  
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Tabela št. 24: Število domačih in tujih prvič vpisanih študentov na dodiplomski študijski program Javna uprava 

Študijsko leto Izredni študij Redni študij 

Domači Tuji Domači Izredni 

2015/2016 0 0 20 0 

2016/2017 1 0 9 0 

 

2.2. IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 
V študijskem letu 2016/2017 je bilo na rednem in izrednem študiju univerzitetnega študijskega 

programa Javna uprava vpisanih 13 študentov v 1. letnik, 16 študentov v 2. letnik, 12 študentov v 3. 

letnik, 9 študentov je imelo absolventski status, 210 študentov pa je pavziralo. 

 

Tabela št. 25: prehodnost študentov dodiplomskega študijskega programa Javna uprava po letnikih  

Študijsko leto Način 

študija 

1. letnik 2. letnik 3. 

letnik 

absolvent pavzerji 

2015/2016 
Redni 21 18 13 9 184 

Izredni 0 1 0 0 14 

2016/2017 
Redni 12 16 12 9 197 

Izredni 1 0 0 0 13 

 

 

2.3. ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje univerzitetnega študijskega programa Javna uprava pridobi 

diplomant strokovni naslov diplomant/diplomantka javne uprave (UN). V študijskem letu 2016/2017 

na FDŠ NU je na študijskem program Javna uprava diplomiralo 11 študentov. 

 

Tabela št. 26: število diplomantov dodiplomskega študijskega programa Javna uprava po študijskih letih 

Študijsko leto Število diplomantov 

2015/2016 6 

2016/2017 11 
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2.4. SKLEPNO 
 

Prednosti 

- študij se izvaja kot redni in izredni. Redni 
način študija je koncesioniran in 
brezplačen. 
 

Slabosti 

- vpad vpisa v študijskem letu 2016/2017, 
- na vpis močno vpliva klima v državi in 

politika ustavitve zaposlovanja v javni 
upravi.  

  
Predlogi za izboljšanje: 

- povečanje marketinških aktivnosti za večjo prepoznavnost študijskega programa,  
- povezovanje s srednjimi šolami, 
- dodatno organiziranje brezplačnih izobraževanj za srednješolce in zaposlene v javnem 

sektorju. 
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3. JAVNA UPRAVA II. STOPNJE 
 

Magistrski študijski program Javna uprava II. stopnje se izvaja kot redni in kot izredni študij. 

Izredni študij se izvaja po istem študijskem programu kot redni študij. Morebitne posebnosti pri 

posameznih predmetih glede zmanjšanega števila ur predavanj in vaj so določene z učnim načrtom in 

z načrtom pedagoškega dela. Izredni študenti imajo enake pravice in obveznosti kot redni študenti in 

morajo opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti, ki se zahtevajo v okviru rednega 

študija. Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu. 

 

3.1. VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

 
V študijskem letu 2016/2017 je bilo v program prvič vpisanih 75 študentov, od tega 71 rednih in 4 

izredni študenti. 

Tabela št. 27: Razpis in vpis za 1. letnik rednega/izrednega magistrskega študijskega programa Javna uprava II. 

stopnje 

Študijsko leto 
Izredni študij Redni študij 

Razpis Vpisani Razpis Vpisani 

2015/2016 70 0 70 39 

2016/2017 70 4 70 71 

 
V študijskem leti 2016/17 se prav tako kot leto prej, ni vpisal niti en tuji državljan. 

 

Tabela št. 28: Število domačih in tujih prvič vpisanih študentov na magistrskem študijskem programu Javna 

uprava II. stopnje 

Študijsko leto Izredni študij Redni študij 

Domači Tuji Domači Izredni 

2015/2016 0 0 39 0 

2016/2017 4 0 71 0 

 

 

3.2. IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 
 

V študijskem letu 2016/2017 je bilo na rednem in izrednem študiju magistrskega študijskega 

programa Javna uprava vpisanih 79 študentov v 1. letnik, 34 študentov v 2. letnik, 33 študentov je 

imelo absolventski status, 292 študentov pa je pavziralo. 
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Tabela št. 29: prehodnost študentov magistrskega študijskega programa Javna uprava II. stopnje po letnikih  

Študijsko leto Način 

študija 

1. letnik 2. letnik absolvent pavzerji 

2015/2016 
Redni 47 39 21 268 

Izredni 0 0 0 2 

2016/2017 
Redni 75 33 33 264 

Izredni 4 1 0 28 

 

3.3. ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 
 

Po izpolnjenih pogojih za dokončanje magistrskega študijskega programa Javna uprava pridobi študent 

strokovni naslov magister/magistrica javne uprave. V študijskem letu 2016/2017 na FDŠ NU je na 

študijskem program Javna uprava diplomiralo 33 študentov. 

 

Tabela št. 30: število diplomantov magistrskega študijskega programa Javna uprava  po študijskih letih 

Študijsko leto Število magistrantov 

2015/2016 18 

2016/2017 33 

 

3.4. SKLEPNO 
 

Prednosti 

- študij se izvaja kot redni in izredni. Redni 
način študija je koncesioniran in 
brezplačen. 
 

Slabosti 

- na vpis močno vpliva klima v državi in 
politika ustavitve zaposlovanja v javni 
upravi, 

- vsa koncesionirana razpisana mesta niso 
bila zasedena.  

  
Predlogi za izboljšanje: 

- povečanje marketinških aktivnosti za večjo prepoznavnost študijskega programa,  
- povezovanje s srednjimi šolami, 
- dodatno organiziranje brezplačnih izobraževanj za srednješolce in zaposlene v javnem 

sektorju, 
- povezovanje z institucijami, ki bi študentom omogočale oglede in vpogled v prakso. 
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4. MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE II. STOPNJE 
 

Magistrski študijski program Mednarodne in diplomatske študije II. stopnje se izvaja kot redni in kot 

izredni študij. 

Izredni študij se izvaja po istem študijskem programu kot redni študij. Morebitne posebnosti pri 

posameznih predmetih glede zmanjšanega števila ur predavanj in vaj so določene z učnim načrtom in 

z načrtom pedagoškega dela. Izredni študenti imajo enake pravice in obveznosti kot redni študenti in 

morajo opraviti vse s študijskim programom predpisane obveznosti, ki se zahtevajo v okviru rednega 

študija. Izredni študij je po zahtevnosti enak rednemu. 

 

4.1. VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

 
V študijskem letu 2016/2017 je bilo v program prvič vpisanih 25 študentov, od tega 23 rednih in 2 

izredna študenta. 

 

Tabela št. 31 Razpis in vpis za 1. letnik rednega/izrednega magistrskega študijskega programa Mednarodne in 

diplomatske študije 

Študijsko leto 
Izredni študij Redni študij 

Razpis Vpisani Razpis Vpisani 

2015/2016 70 0 70 27 

2016/2017 70 2 70 23 

 
V študijskem letu 2016/17se je na izredni način študija vpisal en tuj državljan. 

 

Tabela št. 31: Število domačih in tujih prvič vpisanih študentov na magistrski študijski program Mednarodne in 

diplomatske študije 

Študijsko leto Izredni študij Redni študij 

Domači Tuji Domači Izredni 

2015/2016 0 0 27 0 

2016/2017 1 1 23 0 

 

 

4.2. IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 
V študijskem letu 2016/2017 je bilo na rednem in izrednem študiju magistrskega študijskega programa 

Mednarodne in diplomatske študije vpisanih 25 študentov v 1. letnik, 19 študentov v 2. letnik, 25 

študentov je imelo absolventski status, 298 študentov pa je pavziralo. 
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Tabela št. 32: prehodnost študentov magistrskega študijskega programa Mednarodne in diplomatske študije po 

letnikih  

Študijsko leto Način 

študija 

1. letnik 2. letnik absolvent pavzerji 

2015/2016 
Redni 34 30 24 275 

Izredni 0 1 0 10 

2016/2017 
Redni 23 18 24 291 

Izredni 2 1 1 7 

 

 

4.3. ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje magistrskega študijskega programa Mednarodne in diplomatske 

študije pridobi študent strokovni naslov magister/magistrica mednarodnih in diplomatskih študij. V 

študijskem letu 2016/2017 na FDŠ NU je na študijskem programu Mednarodne in diplomatske študije 

diplomiralo 19 študentov. 

 

Tabela št. 33: število diplomantov magistrskega študijskega programa Mednarodne in diplomatske študije po 

študijskih letih 

Študijsko leto Število magistrantov 

2015/2016 27 

2016/2017 19 

 

4.4. SKLEPNO 
 

Prednosti 

- študij se izvaja kot redni in izredni. Redni 
način študija je koncesioniran in 
brezplačen. 
 

Slabosti 

- vsa koncesionirana razpisana mesta 
niso bila zasedena. 

Predlogi za izboljšanje: 

- povečanje marketinških aktivnosti za večjo prepoznavnost študijskega programa,  
- vključevanje večjega števila tujih strokovnjakov s področja diplomacije in mednarodnega 

prava, 
- povezovanje z institucijami, ki bi študentom omogočale oglede in vpogled v prakso. 
-  
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5. JAVNA UPRAVA III. STOPNJE 
 

Doktorski študijski program Javna uprava III. stopnje se izvaja kot izredni študij. 

  

5.1. VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

 
V študijskem letu 2016/2017 je bil v program prvič vpisani 1 študent. 

 

Tabela št. 34 Razpis in vpis za 1. letnik izrednega doktorskega študijskega programa Javna uprava 

Študijsko leto 
Izredni študij 

Razpis Vpisani 

2015/2016 20 3 

2016/2017 20 1 

 
V študijskem letu 2016/17 se v študijski program Javna uprava III. stopnje se ni vpisal niti en tuji 

državljan. 

 

Tabela št. 34: Število domačih in tujih prvič vpisanih študentov na doktorski študijski program Javna uprava 

Študijsko leto Izredni študij 

Domači Tuji 

2015/2016 2 1 

2016/2017 1 0 

 

5.2. IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 
V študijskem letu 2016/2017 sta bila na izrednem študiju doktorskega študijskega programa Javna 

uprava vpisani 2 študenta v 1. letnik, 4 študenti v 2. letnik, 7 študentov v 3. letnik, 48 študentov pa je 

pavziralo. 

 

Tabela št. 35: prehodnost študentov doktorskega študijskega programa Javna uprava po letnikih  

Študijsko leto 1. letnik 2. letnik 3. letnik pavzerji 

2015/2016 5 0 6 47 

2016/2017 2 4 7 48 

 

5.3. ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje univerzitetnega študijskega programa Javna uprava pridobi 

študentov strokovni naslov doktor/doktorica znanosti. V študijskem letu 2016/2017 na FDŠ NU so na 

študijskem program Javna uprava doktorirali 3 študenti. 
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Tabela št. 36: število diplomantov doktorskega študijskega programa Javna uprava po študijskih letih 

Študijsko leto Število doktorandov 

2015/2016 2 

2016/2017 3 

 

5.4. SKLEPNO 
 

Prednosti 

- Celostno preverjanje znanja študenta v 
okviru ti. rigoroza. 
 

Slabosti 

- Samo izredni študij. 

Predlogi za izboljšanje: 

- povečanje marketinških aktivnosti za večjo prepoznavnost študijskega programa,  
- proučiti možnosti pridobitve koncesije za izvajanje programa, 
- ponuditi ugodnejše plačilne pogoje. 
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6. MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE III. STOPNJE 
 

Doktorski študijski program Mednarodne in diplomatske študije III. stopnje se izvaja kot izredni študij. 

  

6.1. VPIS NA ŠTUDIJSKI PROGRAM 

 
V študijskem letu 2016/2017 so bili v program prvič vpisani 4 študenti. 

 

Tabela št. 37:  Razpis in vpis za 1. letnik izrednega doktorskega študijskega programa Mednarodne in 

diplomatske študije 

Študijsko leto 
Izredni študij 

Razpis Vpisani 

2015/2016 20 2 

2016/2017 20 4 

 
V študijskem letu 2016/17 se kljub zanimanju ni vpisal niti en tuji državljan. 

Tabela št. 38: Število domačih in tujih prvič vpisanih študentov na doktorski program Mednarodne in 

diplomatske študije 

Študijsko leto Izredni študij 

Domači Tuji 

2015/2016 2 0 

2016/2017 4 0 

 

6.2. IZVAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 
V študijskem letu 2016/2017 so bili na izrednem študiju doktorskega študijskega programa 

Mednarodne in diplomatske študije vpisani 4 študenti v 1. letnik, noben študent v 2. letnik, 8 študentov 

v 3. letnik, 6 študentov pa je pavziralo. 

 

Tabela št. 39: prehodnost študentov doktorskega študijskega programa  po letnikih  

Študijsko leto 1. letnik 2. letnik 3. letnik pavzerji 

2015/2016 2 0 6 1 

2016/2017 4 0 8 6 

 

6.3. ZAKLJUČEK IN TRAJANJE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 

 
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje doktorskega študijskega programa Mednarodne in diplomatske 

študije pridobi študentov strokovni naslov doktor/doktorica znanosti. V študijskem letu 2016/2017 na 

FDŠ NU sta na študijskem program Mednarodne in diplomatske študije doktorirala 2 študenta. 
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Tabela št. 40: število diplomantov doktorskega študijskega programa Mednarodne in diplomatske študije po 

študijskih letih 

Študijsko leto Število doktorandov 

2015/2016 0 

2016/2017 2 

 

6.4. SKLEPNO 
 

Prednosti 

- Celostno preverjanje znanja študenta v 
okviru ti. rigoroza. 
 

Slabosti 

- Samo izredni študij. 

Predlogi za izboljšanje: 

- povečanje marketinških aktivnosti za večjo prepoznavnost študijskega programa,  
- proučiti možnosti pridobitve koncesije za izvajanje programa, 
- ponuditi ugodnejše plačilne pogoje. 

 


