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STRATEGIJA RAZVOJA IN INTERNACIONALIZACIJE FAKULTETE ZA 

DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE DO 2020, 

ki jo je ob predhodnem soglasju Upravnega odbora  

dekan fakultete sprejel 14. 12. 2016  

 

Fakulteta za državne in evropske študije bo skupaj z drugimi članicami Nove 

univerze skrbela za lasten razvoj in internacionalizacijo ter v skladu s svojimi 

zmožnostmi za razvoj in internacionalizacijo Nove univerze. 

Strategija razvoja in internacionalizacije Fakultete za državne in evropske študije v 

obdobju 2016–2020 izhaja iz poslanstva in vizije fakultete. Eden ključnih temeljev 

splošnega razvoja fakultete je internacionalizacija vseh njenih aktivnosti in načinov 

delovanja. Strategija razvoja in internacionalizacije je tako konkretizacija 

mednarodnih aspiracij naše ustanove, od izobraževalnih in znanstvenoraziskovalnih 

do kulturoloških in javnopolitičnih. Splošni razvoj fakultete in internacionalizacija sta 

tako prepletena, da je skupna strategija razvoja in internacionalizacije logičen enoten 

dokument, ki k strateški ravni dodaja tudi načine realizacije te strategije skozi 

konkretne cilje. V poslanstvu fakultete smo med drugim zastavili lastno zavezanost in 

usmerjenost k resnični demokratični in pravni slovenski državi ter pravičnejšemu 

svetu. Vizija fakultete pa poleg ambicioznosti kot jasen cilj postavlja vsestransko 

odličnost doma in v mednarodnem okolju. Od Zahodnega Balkana do evropskega 

prostora v najširšem pomenu besede, na obalah Sredozemlja, na drugi strani 

Atlantika, v Afriki in Aziji, v globaliziranem svetu bomo tudi mi sodelovali ter s 

partnerji izmenjevali svoje izkušnje, znanja, védenja in veščine. 

Strategija internacionalizacije fakultete sledi okviru, ki ga zastavljata vizija in 

poslanstvo fakultete, ter je v sožitju z vsemi strateškimi, razvojnimi in usmerjevalnimi 

dokumenti na nacionalni ravni. 

Strategija internacionalizacije Fakultete za državne in evropske študije v obdobju 

2016–2020 zasleduje doseganje v nacionalni strategiji določenih konkretnih ciljev 

znotraj petih, vsebinsko zaokroženih področij. 
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1. Mednarodna mobilnost predavateljev, študentov in strokovnega osebja 

fakultete 

Fakulteta za državne in evropske študije je od avgusta 2012 do oktobra 2016 svoje 

predavatelje napotila na različne mednarodne dogodke, kot npr. konference in 

simpozije, in sicer 51-krat. Države gostovanja so bile Italija, Belgija, Švedska, 

Norveška, Romunija, Kolorado, Arizona, Irska, Finska in mnoge druge.  

Od marca 2013 do oktobra 2016 je na fakulteti predavalo 44 različnih tujih 

predavateljev. Zadnjih pet v letu 2016 je bilo iz Poljske, Velike Britanije, Portugalske, 

Nizozemske in Južnoafriške republike. 

V okviru ERASMUS + smo v tujino napotili 6 predavateljev, gostili pa 2 tuja 

predavatelja. Do konca leta 2013 je bilo na fakulteti 98 % študentov, ki so že bili 

zaposleni, kar je najverjetneje razlog za to, da fakulteta še nobenega svojega 

študenta ni poslala na mednarodno izmenjavo v tujino. V študijskem letu 2016/17 

napotujemo prvega študenta na mednarodno izmenjavo. Je pa imela fakulteta do 

konca leta 2016 na izmenjavi 5 tujih študentov.  

Fakulteta je imela v študijskem letu 2015/2016 prvič na 3. bolonjski stopnji vpisane 

doktorske študente iz tujine, tudi iz držav jugovzhodne Evrope. 

Do leta 2020 si bomo prizadevali, da se mednarodna izmenjava študentov poveča, 

tako domačih, ki bodo napoteni v tuje izobraževalne ustanove, kot tudi tujih 

študentov na naši fakulteti v okviru programa mednarodne izmenjave ERASMUS +. 

Cilji  

1. Delež izmenjave domačih in tujih študentov bomo povečali za 100 %. 

2. Delež izmenjave med domačimi in tujimi predavatelji bomo povečali za 50 %. 

3. Delež vpisanih študentov z Zahodnega Balkana bomo povečali za 70 %. 
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2. Nadgradnja in krepitev mednarodnega znanstvenoraziskovalnega in 

razvojnega sodelovanja 

Fakulteta se bo še bolj kot do sedaj umestila v mednarodno okolje in pridobila na 

prepoznavnosti. Na ta način bo pridobila več tujih študentov in uspešno nastopila pri 

prijavah na mednarodne projekte. Da bomo študij na fakulteti omogočili več tujim 

študentom izven Evropske unije, bomo uvedli nove študijske programe na vseh 

ravneh v angleškem jeziku. 

V ta namen bomo večino obveznosti za tuje študente organizirali po načelu e-

izobraževanja ali študija na daljavo. Vse podporne funkcije na fakulteti bodo tak 

način študija podpirale.  

Kandidirali bomo za financiranje magistrskih študijskih programov s strani Evropske 

komisije (Erasmus Mundus). Obstoječe programe na vseh ravneh bomo prek 

različnih oblik sodelovanja (denimo dvostranskih dogovorov in franšiz s tujimi 

partnerji) ponudili na evropskem in globalnem trgu.  

Dodatno bomo okrepili mednarodno sodelovanje pedagoških učiteljev (npr. 

izmenjava profesorjev in raziskovalcev, skupne poletne šole, konference, projekti), 

kar naj bi prispevalo k večji mednarodni prepoznavnosti fakultete. V ta namen je 

fakulteta leta 2016 nekoliko modificirala doktorski program Mednarodne in 

diplomatske študije 3. stopnje za izvajanje v tujem jeziku tujim študentom.  

Fakulteta je bila leta 2016 uspešna na javnem razpisu za izboljšanje procesa 

internacionalizacije slovenskega visokega šolstva. Prijavili smo se tudi na javni razpis 

za krajša gostovanja tujih visokošolskih učiteljev, v okviru katerega bomo v letih 2017 

in 2018 gostili skupaj 6 tujih visokošolskih učiteljev (eden od predvidenih gostujočih 

profesorjev je s področja Balkana). 

Fakulteta ima trenutno sklenjenih več kot 30 institucionalnih sporazumov o 

sodelovanju v okviru programa ERASMUS +. Poleg tega je bila fakulteta med letoma 

2010 in 2015 članica projekta GLOTHRO (Globalisation and Transnational Human 

Rights Obligations). Od 1. 9. 2016 fakulteta z Univerzo v Helsinkih sodeluje v 

konzorciju Jean Monnet na temo mehkega prava v EU in državah članicah. Konzorcij 

poleg FDŠ in Univerze v Helsinkih sestavljajo še Univerza v Maastrichtu, Univerza 

Aix en Prevance, King's College London in Univerza v Leipzigu. 
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Fakulteta je pridobila novo ERASMUS + listino, s katero bo lahko izvajala 

mednarodne izmenjave v obdobju 2014–2020. Število novih partnerstev v okviru 

programa se povečuje na podlagi promocije zaposlenih pri partnerskih institucijah ter 

v okviru izvajanja same promocije fakultete ne le v Sloveniji, temveč tudi v tujini.  

Fakulteta do leta 2017 načrtuje organizacijo nekaj konferenc, domačih in 

mednarodnih, poletnih šol, akademskih forumov, simpozijev ter drugih znanstvenih in 

strokovnih dogodkov. Fakulteta se bo še naprej intenzivno prijavljala na domače in 

mednarodne razpise, za katere bo izpolnjevala pogoje za prijavo. 

Raziskovalna skupina fakultete bo leta 2017 med drugim izvedla nekaj srečanj 

Akademskega foruma, 2. mednarodno konferenco z naslovom »How to Resolve the 

Crisis of Constitutional Democracy in Central Europe?«, mednarodno konferenco o 

pravni teoriji in argumentaciji, različne okrogle mize ter prijave na nove raziskovalne 

projekte (domače in tuje). 

Cilji 

1. Delež objav v soavtorstvu s tujimi državljani bomo povečali za 30 %. 

2. Delež udeležbe in organizacije mednarodnih dogodkov bomo povečali za 30 

%. 

3. Delež prijav na mednarodne raziskovalne projekte bomo povečali za 30 %. 

 

3. Krepitev in vzpodbujanje medkulturne izmenjave izkušenj, mnenj in praks 

Od ustanovitve fakultete do danes smo pridobili veliko izkušenj na področju javne 

uprave. Akademski zbor sestavljajo predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami na 

področju vodenja javne uprave, nekdanji ministri, ustavni sodnik in drugi z bogato 

akademsko kariero, ki so veliko svojih izkušenj in znanja prenesli študentom, ki 

aktivno ustvarjajo novo prihodnost na teh področjih in širše. 

Verjamemo, da lahko raznolike dolgoletne izkušnje delimo in prenesemo na druge 

fakultete v sredozemski regiji, Srednji Evropi, na Zahodnem Balkanu ter v širši regiji 

Jugovzhodne Evrope. Statistika fakultete na področju mednarodnih izmenjav kaže na 

intenzivno dinamiko različnih akademskih dogodkov, ki nedvomno prispevajo k 

vzpodbujanju medkulturnosti ter izmenjavi izkušenj, mnenj in dobrih praks. K temu 
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prispeva tudi aktivna udeležba na dogodkih in projektih predavateljev na fakulteti 

doma in v tujini ter tujih predavateljev na naši fakulteti. Z res dobro medkulturno 

izkušnjo ter izmenjavo praks in mnenj pa se bomo lahko še posebej pohvalili, ko 

bodo tuji študentje na doktorskem študiju doktorirali. 

Internacionalizacijo in kakovost fakultete želimo preveriti s pomočjo zunanje 

evalvacije evalvatorjev iz tujine. 

Cilji 

1. Do leta 2020 bodo na FDŠ zaposleni tuji predavatelji izvedli 8 % vseh 

pedagoških obveznosti. 

2. Delež sodelovanja z izobraževalnimi institucijami v regiji Zahodnega Balkana 

bomo povečali za 30 %. 

 

4. Usmerjenost v prednostne regije in države 

Raziskovalni projekti po evropskem programu Obzorja 2020 (Horizon 2020) so že do 

sedaj vzpodbujali k sodelovanju na relaciji med državami članicami EU in državami 

nečlanicami EU. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

(ARRS) je sledila usmeritvam EU na tem področju. Fakulteta za državne in evropske 

študije je bila do sedaj uspešna pri prijavah na razpise in namerava v prihodnje svoja 

prizadevanja na tem področju še okrepiti. Naša ambicija je tudi sodelovanje v vseh 

projektih in programih, ki jih ponuja ERASMUS MUNDUS. 

Cilji 

1. Aktivno sodelovati v ERASMUS MUNDUS. 

2. Prioritetno vzpostaviti nove možnosti sodelovanja v regiji Zahodnega Balkana, 

regiji Jugovzhodne Evrope ter sredozemski regiji. 
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5. Skozi dejavnost fakultete zasledovanje ciljev nacionalne Strategije 

internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 

Fakulteta bo v celoti zasledovala cilje Nacionalne strategije internacionalizacije 

slovenskega visokega šolstva in cilje Nove univerze. 

Pri tem si bo še dodatno kratkoročno in srednjeročno prizadevala za razpršitev svojih 

finančnih prihodkov iz različnih virov, s čimer bo omejila svojo odvisnost od 

koncesijskih sredstev. Prihodke bo pridobivala iz naslednjih virov: 

 koncesija, 

 raziskovalna sredstva, 

 šolnine iz programov v angleškem in slovenskem jeziku, 

 prihodki iz tržnih dejavnosti, svetovanja in založništva. 

 

Raznolikost in različnost bomo ugotavljali s sprotnimi evalvacijami, s katerimi bomo 

preverjali aktualnost in uporabnost obstoječih študijskih programov ter stremeli k 

nenehnemu izpopolnjevanju in aktualiziranju vsebin. 

Študentom bomo zagotavljali domače in tuje predavatelje, ki imajo veliko znanstvenih 

in strokovnih kompetenc, so visoko motivirani in imajo veliko izkušenj s področij dela, 

ki so vsebina predmetnikov na fakulteti. To se je z izkušnjami iz preteklih let izkazalo 

kot konkurenčna prednost pred drugimi fakultetami, kar je bilo ugotovljeno v 

evalvacijah. Ugotovitve iz evalvacij so objavljene na spletnih straneh fakultete, kjer 

bomo sproti objavljali vse novosti na področju evalvacij kakovosti fakultete. 

Pedagoško odličnost bomo nadgrajevali z uvajanjem novih metod poučevanja ter 

novih tehnologij in programov ter s povečanjem deleža učenja na daljavo ali e-

izobraževanja. Organizirali bomo različne delavnice in seminarje za predavatelje, 

študente, zaposlene in zunanje sodelavce. Aktualne vsebine bomo ponudili tudi 

drugim zainteresiranim, domačim in tujim, v: javni upravi, študentom drugih fakultet, 

gospodarstvu, raziskovalnim institucijam in zasebnemu sektorju. 

Vzpodbujali bomo objavljanje članov akademskega zbora in študentov v reviji 

Dignitas ter okrepili sodelovanje s tujimi avtorji in znanstveno-strokovnimi 

publikacijami. 
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Fakultetna knjižnica se bo razvijala v smer vzpostavitve skupne univerzitetne 

knjižnice Nove univerze. Svojo knjižno zbirko bo nenehno bogatila s pridobivanjem 

novih izvodov literature, po katerih študenti najpogosteje posegajo, ter jo razširila za 

izobraževalne in raziskovalne namene. Skladno s posodabljanjem učnih načrtov 

namerava fakulteta posodabljati tudi knjižnični fond. Knjižnica bo zagotavljala dostop 

do novih baz podatkov. V okviru založniške dejavnosti je fakulteta leta 2016 začela 

prenovo Komentarja Ustave Republike Slovenije kot žive enciklopedije slovenske 

ustavnosti. Vzpostavila bo spletni portal, elektronsko obliko komentarja k Ustavi 

Republike Slovenije, ki se bo sprotno nadgrajevala. 

Fakulteta bo skrbela za svojo aktivno integracijo in participacijo pri razvoju in 

internacionalizaciji Nove univerze, v skladu z njenim poslanstvom in vizijo. 

 

Cilj 

1. Pri uresničevanju razvoja in strategije internacionalizacije bomo poleg lastnih 

ciljev zasledovali tudi cilje nacionalne Strategije internacionalizacije 

slovenskega visokega šolstva ter budno pazili na slovenski jezik, kulturo in 

tradicijo. 

2. Fakulteta za državne in evropske študije bo na vseh področjih sodelovala in 

aktivno prispevala k razvoju Nove univerze.  

 

izr. prof. dr. Damir Črnčec 

DEKAN 

 

Brdo pri Kranju, 14. 12. 2016 

 


