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I.

PROGRAM DELA

1.

POSLANSTVO

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (v nadaljevanju: fakulteta ali FDŠ NU) 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 Gorenjskem, 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.
Izvirna področja študija in znanstvenega raziskovanja so pravo, uprava, mednarodni odnosi, evropske študije, reševanje sporov, varnostne študije, etika v
javnem življenju - v celovitem okviru študija države in še posebej slovenske države kot članice Evropske unije ter drugih mednarodnih povezav. Preko študijskih
programov na navedenih izobraževalnih in znanstvenih področjih je fakulteta vpeta v evropske in širše mednarodne visokošolske prostore tako, da pospešuje
izmenjave študentov in profesorjev s partnerskimi fakultetami in univerzami v tujini, da izvaja s slednjimi skupne študijske programe preko oblik
transnacionalnega visokošolskega izobraževanja in da sodeluje pri mednarodnih znanstvenih projektih.
Fakulteta se kot članica Nove univerze povezuje z Evropsko pravno fakulteto in Fakulteto za slovenske in mednarodne študije. Njen namen je širiti svoja
področja izobraževanja z ustanavljanjem novih študijskih programov, z uvajanjem novih interdisciplinarnih programov, in z internacionalizacijo obstoječih
programov. Sinergijo na ravni univerze ustvarja fakulteta z institucionalnim in disciplinarnim povezovanjem na ravni študijskih programov, raziskovalnega dela
in mednarodnega sodelovanja.

2.

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.
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Fakulteta omogoča in pospešuje na vseh področjih, kjer je to glede na njihovo naravo možno, problemsko naravnanost pouka in njegovo povezanost z
gospodarsko prakso, lokalnim in regionalnim okoljem ter koristmi nacionalne države. Akademski zbor in vodstvo fakultete sta prepričana, da je prav praksa
odlična pot do teorije, in da uporabnost znanj, ki jih fakulteta posreduje svojim študentom, ni ovira na poti do teoretičnih razlag predmetov njihovega študija
in raziskovanja. Fakulteta razume tekmovalnost na področju duhovne ustvarjalnosti in visokošolskega pouka kot dobrodošlo spodbudo za svoj razvoj.
Prizadeva si za komplementarnost svojih programov v primerjavi s programi drugih slovenskih in evropskih primerljivih fakultet in univerz.
FDŠ NU je izrazito vseslovenska visokošolska inštitucija. Čeprav je glede na svoj sedež in delovanje kmalu od ustanovitve dalje zasidrana prav na Gorenjskem,
ima svoja fakultetna študijska središča tudi na Štajerskem v Mariboru in v središču glavnega mesta Ljubljane. Strateški cilj svoje internacionalizacije načrtuje
preko študijskih programov, ki jih že izvaja, ali jih bo izvajala v sodelovanju z univerzami na Kosovem, na Hrvaškem, v Združenih državah Amerike in v Izraelu.
Fakulteta si od svoje ustanovitve dalje prizadeva za celovito vzpostavitev sistema stalnega in sistematičnega izobraževanja in izpopolnjevanja znanj s področij
javne uprave ter mednarodnih in diplomatskih študij. S tem prispeva k izobraževanju visokošolsko izobraženih strokovnjakov, ki samostojno, učinkovito in
kakovostno opravljajo zahtevne delovne naloge v javni upravi, institucijah Evropske Unije, v mednarodnih organizacijah, diplomatskih predstavništvih
Republike Slovenije in drugje. V ta namen fakulteta posreduje prvovrstna znanja in študijske vsebine, ki jih posredujejo študentom vodilni slovenskih in tujih
akademski strokovnjaki. Prispeva tudi k razvoju kritičnega in ustvarjalnega znanja, ki naj služi za napredek v osebnem in poslovnem življenju, in znanja, ki naj
usposablja za razvoj demokratične, pravne in socialne slovenske države ter za pravičneje urejen svet.
Na fakulteti smo prepričani, da je vzpostavitev kakovostnega sistema izobraževanja mogoča le na podlagi sočasnega razvoja znanstvenih disciplin. Se pravi,
da je prvovrstna naloga fakultete razvoj raziskovalne dejavnosti na področjih javne uprave ter mednarodnih in diplomatskih študij ter znanstveni in strokovni
razvoj visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev fakultete.
Internacionalizacija slovenskega visokega šolstva spodbuja fakulteto k mednarodnim izmenjavam študentov, visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev
ter razvijanju mednarodnega sodelovanja s partnerji iz tujine. Ambicije fakultete torej niso omejene zgolj na slovenski prostor. V naslednjih letih želi fakulteta
seči širše: sprva le na področje Jugovzhodne Evrope, kasneje pa tudi na področje celotne Evropske unije in širše mednarodne visokošolske prostore.
Trajni cilj fakultete od njene ustanovitve naprej je uveljaviti se kot vodilna akademska in strokovna inštitucija na področju državnih in evropskih študij. Kot taka
je izobraževalno središče za vse, ki želijo pridobiti prvovrstno znanje s področij javne uprave, upravnega prava, mednarodnih odnosov, Evropske unije,
varnostnih študij in etike v javni upravi. Njeni diplomanti so usposobljeni za izvajanje vodilnih strokovnih, upravnih in političnih funkcij v upravi nacionalne
države, institucijah Evropske unije ter na področju mednarodnih odnosov in diplomacije.
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3.

PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA

3.1. ORGANIZIRANOST ZAVODA
Organi fakultete so: akademski zbor, senat, študentski svet, upravni odbor, dekan in direktor.
Delovna telesa fakultete so: habilitacijska komisija, študijska komisija, disciplinska komisija in komisija za kakovost.
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.
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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:
-

sprejema predloge študijskih programov,
imenuje člane senata univerze, ki zastopajo znanstvene discipline ter strokovna področja, ki jih goji fakulteta,
imenuje visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce v naziv, razen rednega profesorja in znanstvenega svetnika, oziroma
predlaga senatu univerze kandidata za izvolitev v naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika,
imenuje tri člane habilitacijske komisije univerze,
odloča o odvzemu naziva visokošolski učitelj, znanstveni delavec in visokošolski sodelavec,
odloča o odvzemu strokovnega ali znanstvenega naslova diplomanta, razen doktorja znanosti,
v postopku izvolitve v naziv ali odvzema naziva imenuje komisijo treh članov, ki poroča o pedagoški in raziskovalni usposobljenosti kandidata,
sprejema program raziskovalnega in razvojnega dela,
sprejema letni delovni načrt fakultete,
imenuje tričlansko komisijo za zagovor dispozicij doktorskih disertacij in usposobljenost kandidatov za opravljanje doktorskih disertacij,
potrjuje teme in mentorja doktorskih disertacij,
imenuje tričlansko komisijo za oceno, potrdi oceno komisije in imenuje člane za zagovor predloženih doktorskih disertacij,
sprejema strokovno mnenje o mladih raziskovalcih in odloča o njihovi kandidaturi,
razpravlja in odloča o mnenjih študentskega sveta fakultete s področja njegove pristojnosti,
imenuje svoja delovna telesa za opravljanje nalog s posameznega področja,
odloča o pritožbi kandidata v postopku priznavanja tujega izobraževanja,
skrbi za spremljanje kakovosti izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela,
je pristojen za uveljavljanje Evropskega prenosnega kreditnega sistema (v nadaljevanju: ECTS) in usklajevanje s tem povezanih nalog,
odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom, tem statutom in drugimi splošnimi akti fakultete.

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.
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Če mnenje iz prejšnjega odstavka ni upoštevano, lahko študentski svet zahteva, da pristojni organ ponovno obravnava in odloči o posamezni zadevi. V tem
primeru je odločitev sprejeta, če zanjo glasujeta 2/3 vseh članov pristojnega organa.
Študentski svet ima najmanj pet članov, njihov mandat pa traja eno leto. Člane študentskega sveta izvolijo študentje fakultete neposredno na volitvah. Volitve
se izvedejo praviloma v drugi polovici meseca oktobra. Način razpisa volitev, kandidacijski postopek ter postopek izvedbe volitev se natančneje določi v
Pravilniku o volitvah v študentski svet. Pravilnik o volitvah v študentski svet sprejme upravni odbor fakultete po predhodnem mnenju študentskega sveta.

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.
Pristojnosti upravnega odbora so:
-

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,
imenuje glavnega računovodjo,
imenuje disciplinsko komisijo,
senatu predlaga v sprejem odločitve iz njegove pristojnosti, ki zadevajo razpolaganje in uporabo finančnih sredstev,
sprejema sklepe o višini šolnin in cenik drugih storitev,
sprejema načrt za investicijska vlaganja,
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,
odloča o vseh drugih programih ali projektih znanstvene, raziskovalne, svetovalne, založniške ali kakršnekoli druge narave s področij dejavnosti, za
katere je registrirana fakulteta.
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Upravni odbor daje obvezna navodila in nadzoruje delo direktorja in dekana 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.
Dekanat sestavljajo dekan, prodekani in tajnik fakultete.
DIREKTOR:
Direktor je poslovodja in zakoniti zastopnik fakultete.
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Direktor po navodilih predsednika upravnega odbora 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 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 z aktom o ustanovitvi, tem statutom in sklepi upravnega odbora fakultete.

Direktorja imenuje upravni odbor za dobo dveh let in je lahko ponovno imenovan.

HABILITACIJSKA KOMISIJA:
Habilitacijska komisija je delovno telo senata fakultete. Habilitacijsko komisijo sestavlja najmanj pet članov, ki jih izvoli senat fakultete izmed visokošolskih
učiteljev, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat fakultete.
V habilitacijsko komisijo je vključen tudi predstavnik študentov.
V habilitacijski komisiji so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline ter strokovna področja fakultete.
Habilitacijska komisija daje mnenje v postopku za izvolitev ter zagotavlja enotno uporabo meril za izvolitev v naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavec in
visokošolski sodelavec.
ŠTUDIJSKA KOMISIJA:
Študijsko komisijo in njenega predsednika imenuje upravni odbor za dobo dveh let z možnostjo ponovnega imenovanja. Sestavljajo jo najmanj štirje člani,
izmed katerih mora biti najmanj en predstavnik smeri Javna uprava, en predstavnik smeri Mednarodne in diplomatske študije ter en predstavnik študentov.
Študijska komisija:
- obravnava in potrjuje teme magistrskih nalog in potrdi mentorja,
- imenuje strokovno komisijo za oceno magistrskega dela in predlaga senatu imenovanje komisije magistrskega dela,
- senatu predlaga imenovanje strokovne komisije za zagovor dispozicije doktorske disertacije,
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-

senatu predlaga potrditev teme in mentorja doktorske disertacije,
senatu predlaga imenovanje strokovne komisije za oceno doktorske disertacije,
senatu predlaga potrditev ocen strokovne komisije za oceno doktorske disertacije in imenovanje strokovne komisije za zagovor,
na podlagi prošnje študenta odloča o vpisu študenta v višji letnik, če le-ta ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji
letnik,
na podlagi prošnje študenta izdaja obrazloženo mnenje o hitrejšem napredovanju študenta,
odloča o ponovnem vpisu v višji letnik,
odloča o podaljšanju absolventskega staža,
odloča o priznavanju izpitov ne podlagi dokazil že opravljenih obveznosti na drugih podiplomskih programih ali na podlagi opravljenih strokovnih
izpitov,
odloča o vlogi za predčasno opravljanje izpitov iz višjega letnika,
odloča o vlogi za nadaljevanje študija po prekinitvi, daljši od dveh let,
odloča o vlogi za dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami,
obravnava prošnje za podaljšanje statusa,
potrdi »Learning Agreement« študenta, ki se je prijavil na mednarodno izmenjavo in njegove morebitne spremembe,
odloča o podaljšanju študijske izmenjave v tujini,
odloča o priznavanju formalnega in neformalnega izobraževanja,
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 najmanj trije člani, ki jih imenuje upravni odbor za mandatno dobo dveh let.
V disciplinsko komisijo je vključen tudi predstavnik študentov.
KOMISIJA ZA KAKOVOST:
Člane komisije za kakovost fakultete imenuje senat fakultet na predlog dekana. Sestavlja jo najmanj šest članov, izmed katerih je s strani senata fakultete
imenovan predsednik komisije.
Komisijo sestavljajo predstavniki vseh glavnih interesnih skupin, med katerimi so visokošolski učitelji, raziskovalci, študenti, strokovno osebje, administrativno
osebje in zunanji deležniki.
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Komisija 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 izboljšanje,
druge naloge na področju spremljanja in izboljševanja kakovosti, kot jih opredeljuje poslovnik kakovosti.

Podrobnejše delovanje komisije za kakovost ureja Poslovnik kakovosti Fakultete za državne in evropske študije.

Celotno organiziranost fakultete prikazuje organigram na str. 13.
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Organigram FDŠ:
UPRAVNI ODBOR

AKADEMSKI
ZBOR
KOMISIJA ZA
KAKOVOST

Center za upravne študije

Center za evropske študije
DISCIPLINSKA
KOMISIJA
Raziskovalna skupina fakultete
SENAT

HABILITACIJSKA
KOMISIJA

INŠTITUTI

PRODEKAN ZA
ZNANSTVENORAZISKOVALNO
DEJAVNOST
DEKAN
D

PREDSTOJNIKI
KATEDER

DEKANAT

Katedra za ustavno pravo in
človekove pravice

D

DIREKTOR
PRODEKAN ZA
ŠTUDIJSKE ZADEVE
TAJNIŠTVO

ŠTUDIJSKA
KOMISIJA

REFERAT
ŠTUDENTSKI
SVET
KNJIŽNICA IN
ZALOŽBA
KARIERNI CENTER
IN MEDNARODNA
PISARNA

RAČUNOVODSTVO

Katedra za javno upravo

ALUMNI KLUB

Katedra za mednarodne,
evropske in diplomatske študije

Katedra za teorijo prava in etiko
v javnem življenju

Katedra za nacionalne in
mednarodne varnostne študije
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3.2. OSNOVNI PODATKI O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI
FDŠ NU je skladno z Zakonom o zavodih zasebni zavod in skladno z Zakonom o visokem šolstvu fakulteta, ki je članica Nove univerze. Edini ustanovitelj fakultete
in univerze je Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice, d.o.o. Sedež fakultete je na naslovu: Žanova ulica 3, 4000 Kranj.
Kot Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije je bila fakulteta pri Svetu RS za visoko šolstvo akreditirana 2. 6. 2000 ter septembra 2001 vpisana v
evidenco visokošolskih zavodov pod zaporedno št. 8 (odločba št. 608-01-239/2001). Prvi vpis v magistrske študijske programe je bil izveden v študijskem letu
2001/2002. Fakulteta je v času od svoje ustanovitve dalje postopoma uvajala nove študijske programe, ki so vsi pridobili pozitivno mnenje akreditacijske
agencije Republike Slovenije, tako da so uspešno zagovarjane diplome programov javno veljavne. Fakulteta izvaja naslednjih šest akreditiranih - javno veljavnih
študijskih programov vseh treh stopenj bolonjskega procesa:
1. VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM UPRAVNO PRAVO: 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.
2. UNIVERZITETNI DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM JAVNA UPRAVA: 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.
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.
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.
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 visokošolskih programov pri Ministrstvu
za izobraževanje, znanost in šport, na študij pa so se študentje lahko prvič vpisali v študijskem letu 2009/2010.
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.
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Fakulteta je pridobila koncesijo za izvajanje naslednjih študijskih programov:
1.

UNIVERZITETNI DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM JAVNA UPRAVA: Vlada Republike Slovenije je fakulteti dne 27. 12. 2007 z odločbo št. 0140537/2007/5 podelila državno koncesijo za izvajanje univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa Javna uprava. Na podlagi koncesije je
fakulteta pridobila 70 mest za izvajanje rednega študija.
2. MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM JAVNA UPRAVA II. STOPNJE: Vlada Republike Slovenije je fakulteti dne 15. 5. 2007 z odločbo št. 01405-20/2007/5
podelila državno koncesijo za izvajanje univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa Javna uprava. Na podlagi koncesije je fakulteta pridobila
70 mest za izvajanje rednega študija.
3. MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE II. STOPNJE: Vlada Republike Slovenije je fakulteti dne 15. 5. 2007 z
odločbo št. 01405-24/2007/5 podelila državno koncesijo za izvajanje univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa Javna uprava. Na podlagi
koncesije je fakulteta pridobila 70 mest za izvajanje rednega študija.
Fakulteta je v letu 2012 prejela prvo Erasmus listino (Erasmus University Charter, št. 263076-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE) kar ji je od študijskega leta
2013/2014 dalje omogočalo institucionalno izmenjavo študentov in profesorjev z drugimi sorodnimi evropskimi institucijami. ID koda fakultete je: SI KRANJ
03.
Fakulteta ima akreditirani dve dislocirani enoti, in sicer:
1.
Študijski center v Mariboru, naslov: Črtomirova ulica 10, 2000 Maribor - – študijski center je bil akreditiran dne 21. 5. 2015 z odločbo NAKVIS št. 60321/2015/9, 6032-2/2015/9 ter vpisan v razvid visokošolskih zavodov pri MIZŠ dne 25. 8. 2015 z odločbo št. 6033-264/2015/8.
2.
Študijski center v Ljubljani, naslov: Mestni trg, 1000 Ljubljana – študijski center je bil akreditiran dne 21. 5. 2015 (takrat na naslovu Cankarjevo nabrežje
11, 1000 Ljubljana) z odločbo NAKVIS št. 6032-1/2015/9,6032-2/2015/9 ter vpisan v razvid visokošolskih zavodov pri MIZŠ dne 25. 8. 2015 z odločbo
št. 6033-264/2015/8.

Fakulteta je članica Nove univerze. Fakulteta je postala članica Nove univerze na podlagi odločbe Senata za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo z dne
6.10.2008, s katero je bilo izdano pozitivno strokovno mnenje k ustanovitvi Nove univerze. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je 28.11.2016
Novo univerzo vpisal v Javno evidenco akreditiranih visokošolskih zavodov z naslednjimi pripadajočimi članicami: Evropska pravna fakulteta, Fakulteta za
državne in evropske študije in Fakulteta za slovenske in mednarodne študije. Z ustrezno spremembo akta o ustanovitvi je fakulteta pridobila naslednji uradni
naziv: Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije. Fakulteta za državne in evropske študije namreč z včlanitvijo v Novo univerzo skladno z zakonom
nima več statusa samostojnega visokošolskega zavoda, ampak status članice univerze. Ohranja pa status zasebnega visokošolskega zavoda in pravne osebe
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skladno z Zakonom o zavodih. Fakulteta bo tudi v prihodnje v celoti zasledovala cilje Nove univerze ter skrbela za svojo aktivno integracijo in participacijo pri
razvoju Nove univerze ter se aktivno povezovala z članicama univerze, Evropsko pravno fakulteto in Fakulteto za slovenske in mednarodne študije, ter
pridruženima članicama, Visokošolskim zavodom Fizioterapevtika in Visoko šolo za gradbeno inženirstvo Kranj.
Število študentov in diplomantov na FDŠ NU v študijskem letu 2018/2019 je prikazano v spodnji tabeli (tabela št. 1, str. 15).
Tabela št. 1: Število študentov in diplomantov v študijskem letu 2018/2019

Študijski program
Visokošolski strokovni študijski program Upravno pravo
Univerzitetni dodiplomski študijski program Javna uprava
Magistrski študijski program Javna uprava II. stopnje
Magistrski študijski program Mednarodne in diplomatske študije II. stopnje
Doktorski študijski program Javna uprava III. stopnje
Doktorski študijski program Mednarodne in diplomatske študije III. stopnje

Št. vpisanih študentov
15
264
416
367
57
21

Št. diplomantov
0
13
23
8
1
0
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3.3. OSNOVNI PODATKI O RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI
Na fakulteti je raziskovalna dejavnost organizirana v okviru Raziskovalne skupine FDŠ NU, v katero je vključenih 13 raziskovalcev, ki zastopajo 6 različnih
raziskovalnih področij s področja družboslovnih ved in humanistike. Vodja skupine je izr. prof. dr. Matej Avbelj.
Tabela št. 2: Člani raziskovalne skupine FDŠ

ZAP. ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

EVIDENČNA ŠTEVILKA
31643
39756
08098
50232
35871
35652
32577
35870
36387
26014
36485
39554
31712

IME IN PRIIMEK
Izr. prof. dr. Matej Avbelj
Izr. prof. dr. Liliana Brožič
Izr. prof. dr. Janez Čebulj
Doc. dr. Laris Gaiser
Prof. dr. Milan Jazbec
Doc. dr. Gorazd Justinek
Izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič
Doc. dr. Breda Mulec
Doc. dr. Jernej Podlipnik
Doc. dr. Vojko Strahovnik
Doc. dr. Dejan Valentinčič
Doc. dr. Katarina Vatovec
Doc. dr. Ines Vodopivec

PODROČJE
Pravo
Politične vede
Upravne in organizacijske vede
Pravo
Politične vede / Mednarodni odnosi
Ekonomija / Poslovne vede
Pravo
Pravo
Upravne in organizacijske vede
Filozofija
Pravo
Pravo
Umetnostna zgodovina

STATUS
Raziskovalec
Raziskovalec
Raziskovalec
Raziskovalec
Raziskovalec
Raziskovalec
Raziskovalec
Raziskovalec
Raziskovalec
Raziskovalec
Raziskovalec
Raziskovalec
Raziskovalec

V obdobju od 1. 1. 2014 – 1. 1. 2019 izkazuje raziskovalna skupina 884 kategoriziranih in ovrednotenih znanstvenih objav ter drugih dosežkov, ki so skupaj
ovrednoteni s 9.448,18 točkami (upoštevane točke – družboslovje). Izmed teh objav je 86 izvirnih znanstvenih člankov. Več podatkov o dosežkih raziskovalne
skupine FDŠ NU je razvidnih iz spodnjih tabel (tabela št. 3 in tabela št. 4, obe na str. 17)
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Tabela št. 3: Dosežki raziskovalne skupine FDŠ NU v obdobju 2014 - 2019

BIBILIOGRAFSKE ENOTE
Izvirni znanstveni članki
Pregledni znanstveni članek
Kratki znanstveni prispevek
Znanstvena monografija
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v
monografski publikaciji
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
KVANTITATIVNE OCENE PO MERILIH ARRS
Izjemni dosežki
Zelo kvalitetni dosežki
Pomembni dosežki

ŠTEVILO
86
8
15
14
44
30
TOČKE
1.107,19
3.924,95
4.957,70

Tabela št. 4: Dosežki raziskovalne skupine FDŠ NU v obdobju 2008 – 2018 – Wos, Scopus

Število objav
Število čistih citatov

WoS
32
61

Scopus
52
92

V obdobju od leta 1. 1. 2014 – 1. 1. 2019 je bila raziskovalna skupina FDŠ NU dejavna na 4 projektih ARRS, in sicer:
1.
2.
3.
4.

Post-moderni izzivi transnacionalnega prava za Evropsko unijo (1. 8. 2013 – 31. 7. 2015)
Obveznosti gospodarskih družb do spoštovanja ekonomskih in socialnih pravic (1. 8. 2013 – 31. 7. 2015)
Reforma demokratične in pravne države v Sloveniji (1. 1. 2016 – 31. 12. 2018)
Ideologija na sodiščih: Vpliv svetovnonazorskih in družbenih stališč sodnikov na njihove odločitve (1. 5. 2017 – 30. 4. 2020)
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3.4. OSNOVNI KADROVSKI PODATKI
Na dan 31. 12. 2018 je bilo na fakulteti zaposlenih 20 oseb na sledečih delovnih mestih: 1 redni profesor, 1 izredna profesorica, 4 docenti, 2 znanstvena
sodelavca, 2 višja znanstvena sodelavca, 1 oseba je bila zaposlena na DM – dekan in na DM – znanstveni sodelavec in ena oseba na DM – prodekan in DM –
znanstveni sodelavec. Poleg navedenega je bil na fakulteti zaposlen tudi 1 tajnik, 1 računovodja, 2 strokovni sodelavki, 1 vodja referata, 2 referentki za
študentske in študijske zadeve, 1 bibliotekarka. Procent zaposlitve je prikazan v spodnji tabeli (Tabela št. 5, str. 17)
Tabela št. 5: Zaposleni na FDŠ na dan 31. 12. 2018

DELOVNO MESTO
Visokošolski učitelj - prodekan
Visokošolski učitelj – redni profesor
Visokošolski učitelj – izredni profesor
Visokošolski učitelj – docent*
Znanstveni delavec – znanstveni sodelavec*
Znanstveni delavec – višji znanstveni sodelavec
Tajnik
Računovodja
Strokovni sodelavec
Vodja referata
Referent za študentske in študijske zadeve
Bibliotekar

ŠTEVILO ZAPOSLITEV
1
1
1
4
3
2
1
1
3
1
1
1

SKUPNI % ZAPOSLITVE
3%
5%
3%
26%
28,5%
200%
100%
100%
300%
100%
100%
100%

V študijski proces je na dan 31. 12. 2018 vključenih 38 sodelujočih visokošolskih učiteljev, ki imajo s fakulteto sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali pa delo
opravljajo na podlagi pogodb civilnega prava.
Tabela št. 6: Visokošolski učitelji in drugi sodelavci vključeni v študijski proces:

Število
VISOKOŠOLSKI UČITELJI
Redni profesor
Izredni profesor

8
6
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Docent
Višji predavatelj
Predavatelj
VISOKOŠOLSKI SODELAVCI
Asistenti
SODELUJOČI BREZ PEDAGOŠKEGA NAZIVA

15
3

SKUPAJ

38

4
2
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3.5. PODATKI O SREDSTVIH IN PREMOŽENJU
Fakulteta ne razpolaga z lastnim stvarnim premoženjem. Podatki o sredstvih so razvidni iz spodnje tabele:
Tabela št. 7: Podatki o sredstvih in premoženju za leto 2019:

Vir
Javna služba skupaj

Oznaka AOP
za prihodke
402

Prihodki
1.153.226

Odhodki
1.157.029

Razlika med
prihodki in
odhodki
-3803

Delež
odhodkov v
prihodkih
(indeks)
100,3

Sestava
prihodkov
(indeks)
98,3

Sestava
odhodkov
(indeks)
99,7

MIZS

404

864.564

901.464

-36.900

104,3

73,7

77,7

ARRS, SPIRIT, JAK

404

126.362

108.287

18075

85,7

10,8

9,3

Druga ministrstva

404

0

0

0 -

0

0

Občinski proračunski viri

407

0

0

0 -

0

0

Sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev
proračuna EU

419

0

0 -

0

0

Cenik storitev univerze:
sredstva od prodaje blaga
in storitev iz naslova
izvajanja javne službe

421

0

0

0 -

0

0

Ostala sredstva iz
proračuna EU: 7. OP,

429

17.840

19.186

1,5

1,7

-1346

107,5
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Cmepius in drugi projekti iz
pror. EU
410+413+418+
422 DO
428+430

144.460

128.092

16368

88,7

12,3

11

Trg

431

20.350

3.200

17150

15,7

1,7

0,3

Skupaj

401

1.173.576

1.160.229

13.347

98,9

100

100

Drugi viri

1. PROSTORI IN ZEMLJIŠČA:
Fakulteta nima lastnih prostorov in zemljišč. Fakulteta za izvajanje svoje dejavnosti najema poslovne prostore.
V letu 2019 fakulteta ne načrtuje gradnje, obnove ali nakupa nepremičnin.

Tabela št. 8: Lastni prostori in zemljišča:

Vrsta prostora oz. zemljišča
/

Lokacija
/

Parcelna št.
/

Bruto etažna površina v m2

Dejavnost

/

/

Bruto etažna površina v m2

Dejavnost

Tabela št. 9: Najem prostorov in zemljišč:

Vrsta prostora oz. zemljišča

Lokacija

Poslovni prostor

Poslovna stavba
LON,
Žanova ulica 3,
4000 Kranj

Parcelna št.

Obdobje

2 pisarni, 2 predavalnici, sejna Pedagoški proces, dekanat, Za nedoločen čas.
soba in 2 arhivska prostora v tajništvo, referat,
skupni izmeri: 296,20 m2
računovodstvo, knjižnica,
arhiv, druga izobraževalna
dejavnost.
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Vrsta prostora oz. zemljišča

Lokacija

Bruto etažna površina v m2

Parcelna št.

Dejavnost

Obdobje

Pedagoški proces

Prva pogodba:

Po potrebi fakulteta najema
tudi predavalnico v 3.
nadstropju poslovne stavbe
(80 sedežev)
Poslovni prostor

Gimnazija
Franceta Prešerna
Kranj, Kidričeva
cesta

P.1.3 (35 sedežev)
P.1.5 (35 sedežev)
P1.7 (35 sedežev)
Pa.5.1. (140 sedežev)

President Maribor
Masarykova 17,
2000 Maribor

Poslovni prostori

Pogodba se
obnavlja vsako
leto sproti.

P.1.9 (35 sedežev)

4000 Kranj 65
Poslovni prostori

01.10.2015 do
30.09.2016

Evropska pravna
fakulteta, Mestni
trg 23, 1000
Ljubljana

Dve predavalnici v izmeri
193,78 m2 in sejno sobo v
izmeri 20,44 m2.

Pedagoški proces

Od 1.9.2015 za
nedoločen čas.

P 1 (70 sedežev)

Pedagoški proces

Od 1. 10. 2018 do
30. 9. 2023, z
možnostjo
podaljšanja.

P 2 (60 sedežev)
P 3 in P 4 (100 sedežev)
P 4 (85 sedežev)
Sejna soba 1 (10 sedežev)
Sejna soba 2 (12 sedežev)

Tabela št. 10: Oddaja prostorov in zemljišč v najem:

Vrsta prostora oz.
zemljišča

Lokacija

Parcelna št.

Bruto etažna
površina v m2

Dejavnost

Obdobje

/

/

/

/

/

/
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2. OPREMA
Tabela št. 11: Načrt nakupa opreme za leto 2019:

Prioriteta Oprema

Namen opreme

Vrednost opreme – načrt za leto 2019

Viri sredstev v letu 2019

1.

Računalniška in druga oprema

Pedagoška oprema, drugo

3.500

Lastni viri

2.

Ostala raziskovalna oprema

Raziskovalni projekt

6.000

Raziskovalni projekt -ARRS

3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Tabela 12: Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme za leto 2019

Prioriteta Opis in vrsta del

Obdobje

Vrednost v letu 2019

Viri sredstev v letu 2019
Lastni viri

1.

Vzdrževanje programske opreme 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

15.000,00 EUR

2

Investicije

0 EUR

1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
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3.6. OPIS OKOLJA DELOVANJA ZAVODA
Fakulteta ima sedež v centru Kranja, poleg tega pa ima akreditirana 2 študijska centra: enega v Mariboru, drugega v Ljubljani. Na vseh treh lokacijah fakulteta
izvaja vse študijske programe – od dodiplomskih do doktorskih, s to razliko, da je študij v Kranju organiziran kot redni študij, v Mariboru in Ljubljani pa fakulteta
izvaja izredni način študija. Za razliko od ostalih fakultet FDŠ NU svojih študentov v veliki večini ne črpa iz osrednje, t.j. ljubljanske regije, temveč iz drugih
delov Slovenije, primarno iz gorenjske ter štajerske regije. S tem fakulteta prispeva tudi k intelektualni regionalizaciji Slovenije, ki je predpogoj, tudi v okviru
uprave, za enakomeren trajnostni razvoj Republike Slovenije kot celote. Fakulteta je zaradi sedeža v Kranju že izvorno vpeta v gorenjsko okolje, kjer izobražuje
posameznike iz javnega sektorja v najširšem smislu, kakor tudi posameznike iz gospodarstva.
Fakulteta se aktivno povezuje z okoljem na državni, lokalni in mednarodni ravni. Z nenehnim povezovanjem z javnim in zasebnim sektorjem skrbi za promocijo
svojih študentov in išče nadaljnje možnosti za konkurenčno vključevanje svojih študentov v raziskovalno delavnost ter širši trg dela. S tem namenom ima
fakulteta trenutno podpisanih 22 sporazumov za praktično usposabljanje študentov na raznih organizacijah (Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj,
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Upravna enota Ljutomer, Gimnazija Franceta Prešerna, Upravna enota Jesenice, Upravna enota Radovljica, Mestna
občina Kranj, Upravna enota Kranj, Agencija RS za okolje, Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Odvetnik Miha Ozimek, Študijski center za narodno spravo,
Odvetniška družba Čeferin o.p., d.o.o., World Courier, d.o.o., GV Založba, d.o.o., Ustanova Modra reka, Društvo za razvoj človekovih sposobnosti, IPAK Inštitut
za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij, Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje, Andragoški zavod Ljudska univerza
Velenje, Šaleška pokrajinska zveza društva upokojencev Velenje, Integra inštitut) število podpisanih sporazumov pa bomo tudi stalno nadgrajevali. Fakulteta
sodeluje tudi v konzorciju mediteranske univerze EMUNI, posebne odnose pa ima vzpostavljene tudi z Diplomatsko akademijo na Dunaju ter partnersko
fakulteto FDEŠ v Črni Gori.
Onkraj mednarodnih institucionalnih stikov pa svoje individualne stike s tujimi institucijami gojijo tudi člani akademskega zbora vsak zase ter v okviru
raziskovalne skupine FDŠ NU. Člani akademskega zbora so redno vabljeni na predavanja ter konference v tujino, sodelujejo v okviru Beneške komisije Sveta
Evrope ter so člani številnih mednarodnih projektov.
Vpetost v okolje onkraj neposrednega pedagoškega dela bo fakulteta še naprej zagotavljala s pomočjo aktivnosti študentskega sveta, alumni kluba, kariernega
centra, vseživljenjskega izobraževanja, raziskovalne skupine ter akademskega foruma.
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3.7. KLJUČNI POUDARKI IZ PROGRAMA DELA ZA LETO 2019
Fakulteta bo pri svojem delovanju v letu 2019 dosledno sledila strateškim ciljem fakultete, kot sledi:
1. Izboljšanje kakovosti študija ter kakovosti študijskih programov fakultete
Fakulteta bo redno pregledovala in vrednotila kakovost študijskih programov, predmetnikov in učnih načrtov ter jih sproti spreminjala in na tak način
zagotavljala aktualnost in znanstveno raven učnih vsebin. V izvajanje študijskih programov bo vključila več strokovnjakov iz prakse, tako slovenskih kot tudi
tujih, ki bodo študentom predstavili konkretne primere, s katerimi se uradniki, sodniki ter diplomati srečujejo med vsakodnevnim opravljanjem dela.
Fakulteta se bo dejavno usmerila v uporabo modernih tehnologij na področju študija, kot na primer uvedba e-predavanj, nabava podatkovnih baz ter
povečanje e-gradiva, ki je na voljo študentom. Dodatna sredstva bodo investirana v modernizacijo fakultetne in univerzitetne knjižnice. Knjižnica bo
opremljena z večjim številom računalnikov, ki bodo na voljo vsem študentom. Z navedeno dejavnostjo se bo fakulteta približala priznanim tujim fakultetam in
univerzam, ki že omogočajo e-študij. Na podlagi metod in tehnik digitalizacije bo študij približala mladim generacijam.
Za izboljšanje kakovosti študija si bo prizadevala z izborom in znanstvenim ter pedagoškim usposabljanjem članov svojega akademskega zbora. Visokošolske
učitelje ter strokovne sodelavce bo usmerjala na mednarodne izmenjave in izobraževanja. Spodbujala bo raziskovalno dejavnost zaposlenih. Osebje, ki se ves
čas strokovno izobražuje, krepi svoje znanje ter spoznava nove metode poučevanja, je bistven element izboljšanja kakovosti študija.
Izboljšanje kakovosti bo fakulteta ves čas spremljala, skladno z določbami Poslovnika kakovosti, ter rezultate beležila v poročilih o samoevalvaciji.
2. Internacionalizacija fakultete
Strateški cilj internacionalizacije fakultete bo zasledovan v okviru štirih, vsebinsko zaokroženih področij:
a) Spodbujanje mednarodne mobilnosti v okviru programa Erasmus+: fakulteta si bo prizadevala v projekte mobilnosti Erasmus+ vključiti čim večje
število študentov, visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev fakultete. V ta namen bo fakulteta sklenila nova strateška partnerstva z drugimi
fakultetami širom Evrope, skrbela bo za strokovno usposobljenost in izobraževanje zaposlenih v mednarodni pisarni ter za učinkovito izvedbo
postopkov priznavanja v tujini opravljenih obveznosti.
b) Vključevanje tujih strokovnjakov v študijske procese fakultete: fakulteta bo povečala število strokovnjakov, ki se bodo vključevali v dele študijskega
procesa fakultete, kot gostujoči tuji strokovnjaki, ki bodo pri posameznem predmetu izvedli določeno št. ur predavanj, poleg tega pa bo povečala št.
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tujih strokovnjakov, ki bodo izključni nosilci in izvajalci posameznih študijskih predmetov. Na ta način bo fakulteta internacionalizirala študijski proces,
izboljšala kvaliteto študija ter omogočila mednarodno izkušnjo vsem študentom fakultete.
c) Krepitev mednarodnega znanstvenoraziskovalnega in razvojnega sodelovanja: fakulteta si bo prizadevala sodelovanje njenih raziskovalcev pri
raziskavah na tujih raziskovalnih inštitutih, na visokošolskih institucijah kot tudi v zasebnem sektorju – gospodarstvu v tujini. Poleg navedenega bo
fakulteta na lokaciji svojih študijskih centrov organizirala različne mednarodne konference ter poletne in spomladanske šole, vse z namenom
povezovanja raziskovalcev iz različnih okolji ter vzpostavitvi stikov za nadaljnje medsebojno sodelovanje.
d) razvoj in ohranjanje slovenščine, kot jezika stroke: postopno uvajanje e-predavanj v slovenskem jeziku bo močno pripomoglo k razvoju in ohranjanju
slovenščine, kot jezika stroke. E-predavanja v slovenskem jeziku bodo namenjena tudi tujim študentom, saj fakulteta ocenjuje, da bo poslušanje
predavanj v slovenskem jeziku, ob sočasnem obiskovanju tečaja slovenščine, močno pripomoglo k ohranjanju slovenščine, kot jezika stroke. V praksi
je opaziti, da se tuji študentje rednih predavanj v slovenščini ne udeležujejo, saj jim težko sledijo. Zaradi prednosti, ki jih e-posnetki prinašajo: možnost
večkratnega ogleda, prevrtavanje določenih nerazumljenih segmentov ipd., bodo učinkovito sredstvo za izvajanje študijskega programa kot tudi za
ohranjanje slovenščine, kot jezika stroke.

3. Krepitev raziskovalne dejavnosti
Fakulteta si prizadevala za krepitev raziskovalne dejavnosti predvsem z vključevanjem novih članov v raziskovalno skupino FDŠ NU ter z vključevanjem
študentov v raziskave. Poleg vsakoletne doktorske konference, bo fakulteta v letu 2019 organizirala tudi konferenco na kateri bodo svoje prispevke lahko
predstavljali dodiplomski in magistrski študenti. Člani raziskovalne skupine bodo dejavni pri pridobivanju sredstev iz projektov Agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, dodatna sredstva za financiranje raziskovalne dejavnosti pa bo namenila tudi fakulteta. Člani raziskovalne skupine FDŠ NU bodo
aktivno pripravljali izvirne znanstvene članke ter pri raziskavah sodelovali s kolegi iz tujine.

4. Spodbujanje vsestranskega razvoja zaposlenih
Fakulteta bo zaposlene visokošolske učitelje in strokovne sodelavce usmerjala na izobraževanja doma in v tujini, ki bodo pripomogla k njihovi profesionalni
rasti. Poleg navedenega bo fakulteta sredstva namenjala tudi izobraževanjem in delavnicam, ki bodo pripomogli k oblikovanju ekipnega duha in bodo
povečevali kreativnost zaposlenih ter njihovo zadovoljstvo na delovnih mestih. Profesionalni in osebni razvoje zaposlenih na fakulteti pa bo pomembno vplival
tudi na izboljšanje kakovosti študijskega procesa.
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5. Sodelovanje z okoljem
Fakulteta želi tvorno prispevati k razvoju znanosti in stroke na področjih javne uprave in mednarodnih in diplomatskih študij ter spodbuditi posameznike k
kritičnemu razmišljanju o aktualnih temah. V ta namen bo fakulteta organizirala različna srečanja – akademske forume, ki bodo odprti za vso javnost, na
katerih bodo visokošolski učitelji in ugledni strokovnjaki iz prakse, razpravljali o aktualnih družbenih temah iz matičnih področij fakultete. Poleg navedenega
bo fakulteta organizirala različne konference, spomladanske in poletne šole ter dodatno okrepila založniško dejavnost fakultete. Pri pripravi novih študijskih
programov se bo fakulteta posvetovala z delodajalci iz gospodarstva in negospodarstva ter upoštevala njihove predloge.
Sodelovanje z okoljem bo fakulteta krepila tudi z usmerjanjem študentov na opravljanje prakse pri organih in institucijah državne uprave ter v gospodarstvu.
Karierni center fakultete bo aktivno sodeloval ter nudil pomoč udeležencem tekom celotnega postopka – od uvodnih razgovorov med študenti in institucijami,
v katerih se bo praksa izvajala, do uspešnega zaključka opravljanja prakse. Študentje fakultete bodo na ta način dobili nove delovne izkušnje ter v praksi
uporabili znanje, ki so ga pridobili tekom študija.

6. Promocija fakultete in povečanje števila vpisanih
Promocija se bo v obdobju 2017-2022 izvajala predvsem z udeležbo na različnih sejmih doma in v tujini. Poleg uspešnih sejmov v tujini, ki se jih je fakulteta
udeležila v preteklosti, bo fakulteta aktivnosti usmerila predvsem na področje zahodnega Balkana, ter na ta način okrepila prepoznavnost v navedeni regiji.
Na sejmih bo fakulteta promovirala lastne programe in raziskovalne projekte, z željo po povečanju vpisa tujih študentov na študijske programe fakultete.
Glavno in najpomembnejše sredstvo promocije fakultete pa ostaja kvalitetno delo, raziskovalni dosežki in zadovoljstvo študentov, ki fakulteto prepoznajo kot
dobro kakovostno institucijo, kjer pridobijo obsežno znanje, ki jim bo koristili na nadaljnji profesionalni poti.

7. Doseganje raznovrstnih virov financiranja
Sredstva za izvajanje študijske dejavnosti se pridobivajo s strani MIZŠ na podlagi vsakoletnega podpisa koncesijske pogodbe. Poleg tega fakulteta svojo
dejavnost in aktivnosti financira tudi iz sredstev, ki jih pridobiva na podlagi uspešne kandidature na javnih razpisih, ter iz tržnih virov (pravna mnenja,
organizacija konferenc, poletnih šol…). Pridobljena sredstva se razporejajo na posamezne dejavnosti skladno z letnim programom dela FDŠ NU in finančnim
načrtom glede na posamezni vir financiranja. V ta namen je fakulteta razvila vodenje stroškov po stroškovnih mestih. Računovodstvo redno spremlja porabo
pridobljenih sredstev in kvartalno poroča upravnemu odboru uspešnost porabe.
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4.

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Pri pripravi Programa dela za leto 2019 so bili upoštevani:
-

Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ
in 65/17),
Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (Uradni list RS, št. 41/11),
Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020,
Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru,
Strategija Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast,
Evropska digitalna agenda,
Strategija razvoja Slovenije 2030,
Digitalna Slovenija 2020 – Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020,
Akt o ustanovitvi Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze,
Statut fakultete za državne in evropske študije Nove univerze.
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5.

DOLGOROČNI/STRATEŠKI CILJI
cilj št. 1: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŠTUDIJA TER KAKOVOSTI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV FAKULTETE
Ukrepi (naloge) za uresničitev Ime kazalnika
strateškega cilja
Posodobitev študijskih programov

Razvoj študijskih programov
fakultete

Vključitev domačih strokovnjakov
iz prakse v študijski proces
Vzpostavitev na študenta
osredinjenega učenja in
poučevanja

Razvoj novih študijskih programov

Število sodelujočih domačih
strokovnjakov iz prakse

Aplikacija kreativnih industrij v
študijski proces

Dostop do podatkovnih baz
Zagotavljanje primernih in lahko
dostopnih učnih virov za študente
1. Spremljanje kakovosti

Izhodiščna vrednost kazalnika
(leto in vrednost)
Posodobitev študijskih programov
pred začetkom študijskega leta
2018/2019
Usklajevanje glede akreditacije
študijskih programov Mednarodne
varnostne in diplomatske študije II.
in Mednarodne varnostne in
diplomatske študije III. stopnje
V št. letu 2018/2019 sta pri izvedbi
rednih predavanj aktivno
sodelovala 2 domača strokovnjak iz
prakse
Aplicirane kreativne industrije v 1.
letniku dodiplomskega študijskega
programa Javna uprava I. st.

Sistem tutorstva

Oddaljen dostop do virov za vse
študente FDŠ: IUS info, Spinger,
Scopus, MGC
V letu 2018 se tutorstvo ne izvaja

Zbiranje in analiza ključnih
informacij o študijskih programih in
študentih

Zbiranje ključnih informacij o
študijskih programih in študentih v
št. letu 2017/18 in 2018/2019

Končna vrednost kazalnika v 2021
Posodabljanje študijskih programov
na podlagi vsakoletne evalvacije in
poročila o samoevalvaciji
Akreditirana študijska programa
Mednarodne varnostne in
diplomatske študije II. in
Mednarodne varnostne in
diplomatske študije III. stopnje
Povečanje števila sodelujočih
domačih strokovnjakov iz prakse za
1 na posamezno študijsko leto
Aplicirane kreativne industrije na
celotnem
dodiplomskem
študijskem programu Javna uprava
I. st.
Oddaljen dostop do virov za vse
študente FDŠ: IUS info, Spinger,
Scopus, MGC – cilj je dosežen
Izvajanje tutorstva pri najmanj 2
študijskih predmetih
Analiza ključnih informacij o
študijskih programih in študentih
za obdobje 2017-2021
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Spremljanje kakovosti v skladu s
poslovnikom kakovosti

Stalno spremljanje kakovosti v letu
2018

Utečeni postopki delovanja skladno
s poslovnikom kakovosti

cilj št. 2: INTERNACIONALIZACIJA FAKULTETE
Ukrepi (naloge) za uresničitev Ime kazalnika
strateškega cilja
Število podpisanih
medinstitucionalnih
sporazumov
Število študentov, ki odhajajo
na mobilnost
Število visokošolskih učiteljev,
Spodbujanje mednarodne
ki odhajajo na mobilnost
mobilnosti v okviru programa
Erasmus+
Organizacija mobilnosti za
strokovne sodelavce fakultete
Nadgradnja spletne strani za
tuje študente

Vključevanje tujih
strokovnjakov v študijske
procese fakultete

Število gostujočih tujih
strokovnjakov, ki bodo
sodelovali pri izvedbi
posameznih predmetov
Vključitev tujih strokovnjakov
kot nosilcev posameznih
predmetov
Izvedba spomladanskih šol,
okroglih miz in akademskih

Izhodiščna vrednost kazalnika
(leto in vrednost)
Do leta 2018 je fakulteta podpisala
34 medinstitucionalnih sporazumov

Končna vrednost kazalnika v 2021

V študijskem letu 2017/2018 so na
mobilnost odšle 3 študentke
V študijskem letu 2017/18 sta na
mobilnost odšla 2 visokošolska
učitelja
V študijskem letu 2017/2018 so na
mobilnost odšle 3 strokovne
sodelavke fakultete
V letu 2018 je mednarodna pisarna
ažurno objavljala vse informacije v
zvezi z mednarodnimi mobilnostmi
V študijskem letu 2017/18 so na
fakulteti gostovali 4 gostujoči tuji
strokovnjaki

Organizacija mobilnosti študenta – cilj je
dosežen
Povečanje št. visokošolskih učiteljev, ki
odhajajo na mobilnost za 50%

Pred začetkom študijskega leta
2018/19 tuji strokovnjaki niso nosilci
posameznih predmetov
V študijskem letu 2016/17 so tuji
strokovnjaki sodelovali na 8
dogodkih fakultete

Povečanje št. podpisanih
medinstitucionalnih sporazumov za 15%.

Organizacije mobilnosti strokovnega
sodelavca - cilj je dosežen
Stalno nadgrajevanje spletne strani z
informacijami, ki se nanašajo na
mednarodno mobilnost.
Povečanje št. gostujočih tujih
strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri
izvedbi posameznih predmetov, za 1 na
posamezno študijsko leto
Vključitev 1 tujega strokovnjaka kot nosilca
predmeta
Povečanje št. tujih strokovnjakov, ki bodo
sodelovali pri spomladanskih šolah,
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forumov, na katerih bodo
sodelovali tuji gostje
Sodelovanje v mednarodnem
projektu oz. raziskavi
Organizacija mednarodne
konference
Krepitev mednarodnega
znanstvenoraziskovalnega in
razvojnega sodelovanja

Delež objav v soavtorstvu s
tujimi državljani
Delež objav v mednarodnih
revijah indeksirane v Web of
Science in Scopus
Uvedba e-predavanj v
slovenskem jeziku

Skrb za razvoj in ohranjanje
slovenščine, kot jezika stroke
Tutorstvo za tuje študente, v
slovenskem jeziku

V letu 2018 fakulteta sodeluje pri 1
mednarodnem raziskovalnem
projektu
V študijskem letu 2017/18 je
fakulteta organizirala mednarodno
konferenco LegArg
Leta 2018 so člani raziskovalne
skupine FDŠ objavili 3 dela v
soavtorstvu s tujimi državljani
Leta 2018 so člani raziskovalne
objavili 7 del v revijah indeksiranih v
Web of Science in Scopus
V letu 2018 so bila posneta in
objavljena predavanja pri vseh
obveznih predmetih 1. letnika
dodiplomskega študijskega
programa Javna uprava
V letu 2018 se tutorstvo za tuje
študente se ne izvaja

okroglih mizah in akademskih forumih, za
30%.
Vsaj 1 mednarodni projekt oz.
mednarodna raziskava letno
Organizacija vsaj 1 mednarodne
konference letno
Delež objav v soavtorstvu s tujimi
državljani bomo povečali za 20 %
Delež objav v soavtorstvu s tujimi
državljani bomo povečali za 20 %
Dostopna e-predavanja v slovenskem
jeziku za dodiplomski študijski program
Javna uprava I. st.

Vzpostavitev sistema tutorjev za tuje
študente, ki bodo s tujimi študenti govorili
v slovenskem jeziku

cilj št. 3: KREPITEV RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI FAKULTETE
Ukrepi (naloge) za uresničitev Ime kazalnika
strateškega cilja
Vključevanje novih članov v
Člani raziskovalne skupine FDŠ
raziskovalno skupino FDŠ

Izhodiščna vrednost kazalnika
(leto in vrednost)
V letu 2018 raziskovalna skupina
FDŠ šteje 13 članov

Končna vrednost kazalnika v 2021
Vključitev 1 novega člana raziskovalne
skupine na vsaki 2 leti
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Povečevanje št. izvirnih
znanstvenih člankov, izdanih s
strani članov raziskovalne
skupine FDŠ
Okrepitev znanstvene
odmevnosti raziskovalne
skupine
Udeležba na domačih in tujih
konferencah

Izdani izvirni znanstveni članki

Leta 2018 so člani raziskovalne
skupine FDŠ izdali 16 izvirnih
znanstvenih člankov

Povečanje št. izdanih izvirnih znanstvenih
člankov za 10% na leto

Citiranost članov raziskovalne
skupine FDŠ

Raziskovalna skupina FDŠ v obdobju
zadnjih petih let dosega dosega 61
čistih citatov v Wos in
96 čistih citatov v Scopus.
Zaposleni na FDŠ so se v letu 2018
aktivno udeleževali domačih in tujih
konferenc

Povečanje št. citatov raziskovalne skupine
FDŠ za 10%

Udeležba na domačih in tujih
konferencah

Zaposleni na FDŠ se aktivno udeležujejo
domačih in tujih konferenc

cilj št. 4: SPODBUJANJE VSESTRANSKEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH
Ukrepi (naloge) za uresničitev Ime kazalnika
strateškega cilja
Izobraževanje na temo Zakona
o splošnem upravnem
postopku ter opravljanje izpita
ZUP II. stopnje
Udeležba na seminarjih, ki jih
organizira MIZŠ, NAKVIS ter
Cmepius
Spodbujanje zaposlenih k
nadaljnjemu izobraževanju

Izhodiščna vrednost kazalnika
(leto in vrednost)
V letu 2018 ima opravljen izpit ZUP
II. stopnje 75% strokovnih sodelavk
fakultete

Končna vrednost kazalnika v 2021

V letu 2018 se najmanj ena
strokovna sodelavka udeležuje
izobraževanj, ki jih organizira MIZŠ,
NAKVIS ter CMEPIUS

Udeležba zaposlenih na tečajih
tujih jezikov

V letu 2018 se strokovne sodelavke
niso udeleževale tečajev tujih
jezikov
Zaposleni se v letu 2018 seminarjev
udeležujejo. Število seminarjev ni
jasno določeno.

Udeležba najmanj ene strokovne
sodelavke na izobraževanjih, ki jih
organizira MIZŠ, NAKVIS ter CMEPIUS in
priprava strokovnega poročila za vse ostale
zaposlene na fakulteti.
Udeležba zaposlenih na najmanj enem
tečajih tujih jezikov vsaka 3 leta

Sodelovanje zaposlenih na
seminarjih za izboljšanje
retoričnih sposobnosti,

Vse strokovne sodelavke fakultete imajo
opravljen izpit ZUP II. stopnje

Udeležba zaposlenih na seminarjih za
izboljšanje retoričnih sposobnosti,
komunikacije s strankami, organizacije
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Spodbujanje zaposlenih k
napredovanju pri imenovanju
v naziv visokošolskih učiteljev

komunikacije s strankami,
organizacije delovnega procesa
in drugih podobnih seminarjih
Spodbujanje formalnega
izobraževanja zaposlenih
(študijski dopust …)
Natančno določena merila za
napredovanje visokošolskih
učiteljev v višje nazive
Napredovanje visokošolskih
učiteljev pri imenovanju v naziv

delovnega procesa in drugih, najmanj
enkrat na vsaki dve leti
Fakulteta zaposlene spodbuja pri
nadaljevanju formalnega
izobraževanja
Revidirana Merila za imenovanje v
nazive visokošolskih učiteljev,
postopki potekajo redno
V letu 2018 je fakulteta sodelovala z
visokošolskimi učitelji, med katerimi
je: 8 rednih profesorjev, 6 izrednih
profesorjev, 15 docentov,
4 asistentov,2 učitelja tujega jezika,
1 višja predavateljica in 2
strokovnjakinja iz prakse

Fakulteta zaposlene spodbuja pri
nadaljevanju formalnega izobraževanja

Izhodiščna vrednost kazalnika
(leto in vrednost)
V študijskem letu 2017/2018 je
fakulteta uspešno sodelovala pri
organizaciji študentske prakse za
enega študenta

Končna vrednost kazalnika v 2021

Ustaljeno tečejo postopki za volitve v
naziv, skladno z novimi Merili
V višji naziv bo napredovalo vsaj 10%
visokošolskih učiteljev FDŠ

cilj št. 5: SODELOVANJE Z OKOLJEM
Ukrepi (naloge) za uresničitev Ime kazalnika
strateškega cilja
Nudenje pomoči pri sklepanju
Učinkovito sodelovanje z
dogovorov o opravljanju
delodajalci pri opravljanju
študentske prakse
študentske prakse

Vsakoletna uspešna organizacija več
študentskih praks za študente fakultete.
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Organizacija strokovnih
dogodkov namenjenih širši
javnosti na območjih vseh treh
študijskih centrov fakultete
Razprava z delodajalci o
načrtovanih spremembah in
izvedbi študijskih programov
fakultete

Organizacija dogodkov na
območjih vseh treh študijskih
centrov fakultet

V letu 2018 fakulteta organizira
raznovrstne dogodke v Kranju in
Ljubljani, organizirala pa je tudi 2
dogodka v Mariboru

Poleg dogodkov v Kranju in Ljubljani bo
fakulteta vsako leto organizirala vsaj 2
dogodka v Mariboru.

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

Neformalni pogovori s predstavniki Organizacija delovnega sestanka med
delodajalcev pred akreditacijo novih predstavniki fakultete in delodajalci pred
študijskih programov ter pred
pripravo nove strategije fakultete
pripravo nove štiriletne strategije
fakultete

cilj št. 6: PROMOCIJA FAKULTETE IN POVEČANJE ŠTEVILA VPISANIH
Ukrepi (naloge) za uresničitev Ime kazalnika
strateškega cilja
Objave v različnih medijih –
Obveščanje javnosti o
časopis, radio, e-objave
dejavnosti fakultete ter o
študijskih programih

Organizacija informativnih dni

Informativni dan za
dodiplomski študij in
podiplomski študij

Udeležba na sejmih v Sloveniji
Udeležba na sejmih v Sloveniji

Izhodiščna vrednost kazalnika
(leto in vrednost)
V letu 2018 fakulteta obvešča
javnost o svojih dejavnostih preko
dveh večjih medijev: časopisov in
interneta
Vsakoletna organizacija
informativnih dni na lokacijah vseh
treh študijskih centrov fakultete, in
sicer v mesecu februarju
(dodiplomski študij) ter mesecu
maju (podiplomski študij)
Leta 2018 se je fakulteta udeležila
petih sejmov v Sloveniji
(Informativa, Študentska arena,
Karierni sejem v Ljubljani in Velenju,
Knjižni sejem v Mariboru

Končna vrednost kazalnika v 2021
Sprotno obveščanje javnosti o dejavnosti
ter študijskih programih fakultete v vseh
večjih medijih.
Vsakoletna uspešna organizacija
informativnih dni in posledična
informiranost bodočih študentov.

Stalna prisotnost na sejmih, ki se jih
fakulteta trenutno udeležuje
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Promocija v ciljni regiji – Z
Balkan

Povečanje števila vpisanih

Udeležba na visokošolskih
sejmih na Hrvaškem, Srbiji,
Bosni in Hercegovini ter
Makedoniji
Oglaševanje fakultete v tujih
medijih

Leta 2018 se je fakulteta udeležila
dveh visokošolskih sejmov na
Hrvaškem: Zagreb in Reka

Udeležba na visokošolskih sejmih v vseh 4
državah: Hrvaška, Srbija, Bosna in
Hercegovina ter Makedonija

V letu 2018 se fakulteta v tujih
medijih ne oglašuje

Št. prvič vpisanih na
dodiplomskem programu
Upravno pravo
Št. prvič vpisanih na
dodiplomskem programu Javna
uprava I. stopnje
Št. prvič vpisanih na magistrskih
programih

V štud. letu 2018/19 se je na
dodiplomski program Upravno
pravo prvič vpisalo 7 študentov
V štud. letu 2018/19 se je na
dodiplomski program Javna uprava
I. stopnje prvič vpisalo 21 študentov
V štud. letu 2018/19 se je na
magistrska študijska programa prvič
vpisalo 81 študentov
V štud. letu 2018/19 se je na
doktorska študijska programa prvič
vpisalo 12 študentov

Vzpostavljeno oglaševanje v hrvaških,
srbskih, bosanskih ter makedonskih
medijih
Povečanje števila prvič vpisanih za 100%

Št. prvič vpisanih na doktorskih
programih

Povečanje št. prvič vpisanih študentov za
100%
Zapolnitev vseh rednih razpisanih mest na
magistrskih študijskih programih
Povečanje št vpisanih za 50%

cilj št. 7: DOSEGANJE RAZNOVRSTNIH VIROV FINANCIRANJA
Ukrepi (naloge) za uresničitev Ime kazalnika
strateškega cilja
Pridobivanje sredstev iz javnih Pridobljeni javni razpisi
razpisov
Pridobljena sredstva iz tržnih
Pridobivanje sredstev iz tržnih
virov financiranja
virov financiranja

Izhodiščna vrednost kazalnika
(leto in vrednost)
V letu 2018 fakulteta uspešno izvaja
4 pridobljena javna razpisa
V letu 2018 fakulteta pridobiva
sredstva z organizacijo seminarjev,
poletnih in jesenskih šol

Končna vrednost kazalnika v 2021
Vsakoletna uspešna kandidatura na javnih
razpisih
Poleg organizacije dogodkov bo fakulteta
pridobivala sredstva tudi s pripravo
pravnih mnenj in trženjem prostorov
fakultete, namenjenim izobraževanju
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6.

KRATKOROČNI CILJI ZA LETO 2019
cilj št. 1: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŠTUDIJA TER KAKOVOSTI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV FAKULTETE
Ukrepi (naloge) za uresničitev Ime kazalnika
strateškega cilja
Posodobitev študijskih
programov
Razvoj študijskih programov
fakultete

Vključitev domačih
strokovnjakov iz prakse v
študijski proces
Vzpostavitev na študenta
osredinjenega učenja in
poučevanja
Zagotavljanje primernih in
lahko dostopnih učnih virov za
študente
2. Spremljanje kakovosti

Razvoj novih študijskih
programov

Število sodelujočih domačih
strokovnjakov iz prakse

Aplikacija kreativnih industrij v
študijski proces

Sistem tutorstva

Zbiranje in analiza ključnih
informacij o študijskih
programih in študentih

Izhodiščna vrednost kazalnika
(leto in vrednost)
Posodobitev študijskih programov
pred začetkom študijskega leta
2018/2019
V letu 2018 je delovna skupina za
akreditacijo študijskih programov
Javne finance II. stopnje in Javne
finance III. Stopnje pripravila
osnutek akreditacijske vloge,
določila predmetnik in nosilce
V št. letu 2017/2018 sta pri izvedbi
rednih predavanj in vaj aktivno
sodelovala 2 domača strokovnjaka
iz prakse
Aplicirane kreativne industrije pri
obveznih predmetih 1. letnika
dodiplomskega študijskega
programa Javna uprava I. st.
V letu 2018 je bilo izvedenih več
delovnih sestankov glede
organizacije tutorstva, tutorstvo pa
se še ne izvaja
Zbiranje ključnih informacij o
študijskih programih za leto 2018

Ciljna vrednost kazalnika v letu 2019
Posodabljanje študijskih programov pred
začetkom študijskega leta 2018/2019
Oddana vloga za akreditacijo študijskih
programov:
- Mednarodne varnostne in migracijske
študije II. stopnje,
- Mednarodne varnostne in migracijske
študije III. stopnje
V št. letu 2017/2018 bodo pri predavanjih
sodelovali 3 strokovnjako iz prakse

Aplicirane kreativne industrije pri obveznih
predmetih 2. letnika dodiplomskega
študijskega programa Javna uprava I. st.
Izvajanje tutorstva pri enem od obveznih
predmetov na FDŠ

Zbiranje ključnih informacij o študijskih
programih za leto 2019
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Spremljanje kakovosti v skladu
s poslovnikom kakovosti

Utečeni postopki delovanja skladno
s poslovnikom kakovosti

Utečeni postopki delovanja skladno s
poslovnikom kakovosti

cilj št. 2: INTERNACIONALIZACIJA FAKULTETE
Ukrepi (naloge) za uresničitev Ime kazalnika
strateškega cilja
Število podpisanih
medinstitucionalnih
sporazumov
Število študentov, ki odhajajo
na mobilnost
Spodbujanje mednarodne
Število visokošolskih učiteljev,
mobilnosti v okviru programa
ki odhajajo na mobilnost
Erasmus+
Organizacija mobilnosti za
strokovne sodelavce fakultete
Nadgradnja spletne strani za
tuje študente

Vključevanje tujih
strokovnjakov v študijske
procese fakultete

Število gostujočih tujih
strokovnjakov, ki bodo
sodelovali pri izvedbi
posameznih predmetov
Vključitev tujih strokovnjakov
kot nosilcev posameznih
predmetov
Izvedba spomladanskih šol,
okroglih miz in akademskih
forumov, na katerih bodo
sodelovali tuji gostje

Izhodiščna vrednost kazalnika
(leto in vrednost)
Do leta 2018 je fakulteta podpisala
35 medinstitucionalnih sporazumov

Ciljna vrednost kazalnika v letu 2019

V letu 2018 sta na izmenjavo odšli 2
študentki
V letu 2018 sta na mobilnost odšla 2
visokošolska učitelja
V letu 2018 so na mobilnost odšle 3
strokovne sodelavke
V letu 2018 je mednarodna pisarna
ažurno objavljala vse informacije v
zvezi z mednarodnimi mobilnostmi
V študijskem letu 2017/18 so na
fakulteti gostovali 4 gostujoči tuji
strokovnjaki

V letu 2019 bosta na izmenjavo odšli 2
študentki
V letu 2019 bodo na mobilnost odšli 3
visokošolski učitelji
V letu 2019 bodo na mobilnost odšle 3
strokovne sodelavke
Stalno nadgrajevanje spletne strani z
informacijami, ki se nanašajo na
mednarodno mobilnost.
V študijskem letu 2018/2019 bodo na
fakulteti gostovali 4 tuje strokovnjaki

Pred začetkom študijskega leta
2018/19 tuji strokovnjaki niso nosilci
posameznih predmetov

V letu 2019 bodo aktivno potekali pogovori
s tujimi strokovnjaki, s ciljem izbrati
strokovnjaka, ki bi bil nosilec enega izmed
predmetov na FDŠ NU
V študijskem letu 2018/2019 bod tuji
strokovnjaki sodelovali na 10 dogodkih
fakultete

V študijskem letu 2018/19 so tuji
strokovnjaki sodelovali na 8
dogodkih fakultete

Fakulteta ima podpisanih 36
medinstucionalnih sporazumov
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Sodelovanje v mednarodnem
projektu oz. raziskavi
Organizacija mednarodne
konference
Krepitev mednarodnega
znanstvenoraziskovalnega in
razvojnega sodelovanja

Delež objav v soavtorstvu s
tujimi državljani
Delež objav v mednarodnih
revijah indeksirane v Web of
Science in Scopus
Uvedba e-predavanj v
slovenskem jeziku

3.

Skrb za razvoj in ohranjanje
slovenščine, kot jezika stroke
Tutorstvo za tuje študente, v
slovenskem jeziku

V letu 2018 fakulteta sodeluje pri 1
mednarodnem raziskovalnem
projektu
V študijskem letu 2018/19 je
fakulteta organizirala mednarodno
konferenco LegArg
Leta 2018 so člani raziskovalne
skupine FDŠ objavili 3 dela v
soavtorstvu s tujimi državljani
Leta 2018so člani raziskovalne
objavili 7 del v revijah indeksiranih v
Web of Science in Scopus
V letu 2018 so bila posneta in
objavljena predavanja pri vseh
obveznih predmetih 1. letnika
dodiplomskega študijskega
programa Javna uprava
V letu 2018 se tutorstvo za tuje
študente se ne izvaja

Vsaj 1 mednarodni projekt oz.
mednarodna raziskava letno
Organizacija vsaj 1 mednarodne
konference letno
Leta 2019 bodo člani raziskovalne skupine
FDŠ objavili 5 del v soavtorstvu s tujimi
državljani
Leta 2019 bodo člani raziskovalne objavili
10 del v revijah indeksiranih v Web of
Science in Scopus
Dostopna e-predavanja v slovenskem
jeziku za obvezne predmete 1. letnika
dodiplomski študijski program Javna
uprava I. st.
Izvajanje tutorstva za tuje študente

cilj št. 3: KREPITEV RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI FAKULTETE
Ukrepi (naloge) za uresničitev Ime kazalnika
strateškega cilja
Vključevanje novih članov v
Člani raziskovalne skupine FDŠ
raziskovalno skupino FDŠ
Povečevanje št. izvirnih
Izdani izvirni znanstveni članki
znanstvenih člankov, izdanih s
strani članov raziskovalne
skupine FDŠ

Izhodiščna vrednost kazalnika
(leto in vrednost)
V letu 2018 raziskovalna skupina
FDŠ šteje 13 članov
Leta 2018 so člani raziskovalne
skupine FDŠ izdali 16 izvirnih
znanstvenih člankov

Ciljna vrednost kazalnika v letu 2019
Vključitev 1 novega člana v raziskovalno
skupino FDŠ
Leta 2019 bodo člani raziskovalne skupine
FDŠ izdali 5% več izvirnih znanstvenih
člankov.
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Okrepitev znanstvene
odmevnosti raziskovalne
skupine
Udeležba na domačih in tujih
konferencah

Citiranost članov raziskovalne
skupine FDŠ

Udeležba na domačih in tujih
konferencah

Raziskovalna skupina FDŠ v obdobju
zadnjih petih let dosega 61
čistih citatov v Wos in
96 čistih citatov v Scopus.
Zaposleni na FDŠ so se v letu 2018
aktivno udeleževali domačih in tujih
konferenc

Povečanje št. citatov raziskovalne skupine
FDŠ za 5%

Zaposleni na FDŠ se aktivno udeležujejo
domačih in tujih konferenc

cilj št. 4: SPODBUJANJE VSESTRANSKEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH
Ukrepi (naloge) za uresničitev Ime kazalnika
strateškega cilja
Izobraževanje na temo Zakona
o splošnem upravnem
postopku ter opravljanje izpita
ZUP II. stopnje
Udeležba na seminarjih, ki jih
organizira MIZŠ, NAKVIS ter
Cmepius
Spodbujanje zaposlenih k
nadaljnjemu izobraževanju

Udeležba zaposlenih na tečajih
tujih jezikov
Sodelovanje zaposlenih na
seminarjih za izboljšanje
retoričnih sposobnosti,
komunikacije s strankami,
organizacije delovnega procesa
in drugih podobnih seminarjih

Izhodiščna vrednost kazalnika
(leto in vrednost)
V letu 2018 ima opravljen izpit ZUP
II. stopnje 75% strokovnih sodelavk
fakultete

Ciljna vrednost kazalnika v letu 2018

V letu 2018 se najmanj ena
strokovna sodelavka udeležuje
izobraževanj, ki jih organizira MIZŠ,
NAKVIS ter CMEPIUS

Udeležba najmanj ene strokovne
sodelavke na izobraževanjih, ki jih
organizira MIZŠ, NAKVIS ter CMEPIUS in
priprava strokovnega poročila za vse ostale
zaposlene na fakulteti.
Spodbujanje zaposlenih k obiskovanju
jezikovnih tečajev

V letu 2018 se strokovne sodelavke
niso udeleževale tečajev tujih
jezikov
Zaposleni se v letu 2018 seminarjev
udeležujejo. Število seminarjev ni
jasno določeno.

V letu 2019 bodo vse strokovne sodelavke
imele opravljen izpit iz splošnega
upravnega postopka

Udeležba zaposlenih na seminarjih za
izboljšanje retoričnih sposobnosti ter
komunikacije s strankami
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Spodbujanje zaposlenih k
napredovanju pri imenovanju
v naziv visokošolskih učiteljev

Spodbujanje formalnega
izobraževanja zaposlenih
(študijski dopust …)
Natančno določena merila za
napredovanje visokošolskih
učiteljev v višje nazive
Napredovanje visokošolskih
učiteljev pri imenovanju v naziv

Fakulteta zaposlene spodbuja pri
nadaljevanju formalnega
izobraževanja
Revidirana Merila za imenovanje v
nazive visokošolskih učiteljev,
postopki potekajo redno
V letu 2018 je fakulteta sodelovala z
visokošolskimi učitelji, med katerimi
je: 8 rednih profesorjev, 6 izrednih
profesorjev, 15 docentov,
4 asistentov,2 učitelja tujega jezika,
1 višja predavateljica in 2
strokovnjakinja iz prakse

Fakulteta zaposlene spodbuja pri
nadaljevanju formalnega izobraževanja

Izhodiščna vrednost kazalnika
(leto in vrednost)
V študijskem letu 2017/2018 je
fakulteta uspešno sodelovala pri
organizaciji študentske prakse za
enega študenta
V letu 2018 fakulteta organizira
raznovrstne dogodke v Kranju in
Ljubljani, organizirala pa je tudi 2
dogodka v Mariboru

Ciljna vrednost kazalnika v letu 2019

Ustaljeno tečejo postopki za volitve v
naziv, skladno z novimi Merili
Fakulteta bo zaposlene spodbujala pri
imenovanju v višji naziv

cilj št. 5: SODELOVANJE Z OKOLJEM
Ukrepi (naloge) za uresničitev Ime kazalnika
strateškega cilja
Nudenje pomoči pri sklepanju
Učinkovito sodelovanje z
dogovorov o opravljanju
delodajalci pri opravljanju
študentske prakse
študentske prakse
Organizacija strokovnih
dogodkov namenjenih širši
javnosti na območjih vseh treh
študijskih centrov fakultete

Organizacija dogodkov na
območjih vseh treh študijskih
centrov fakultet

Vsakoletna uspešna organizacija več
študentskih praks za študente fakultete.

Fakulteta bo na sedežu in v obeh študijskih
centrih organizirala več dogodkov –
minimalno 2 na študijski center.
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cilj št. 6: PROMOCIJA FAKULTETE IN POVEČANJE ŠTEVILA VPISANIH
Ukrepi (naloge) za uresničitev Ime kazalnika
strateškega cilja
Objave v različnih medijih –
Obveščanje javnosti o
časopis, radio, e-objave
dejavnosti fakultete ter o
študijskih programih

Organizacija informativnih dni

Informativni dan za
dodiplomski študij in
podiplomski študij

Udeležba na sejmih v Sloveniji
Udeležba na sejmih v Sloveniji

Promocija v ciljni regiji – Z
Balkan

Povečanje števila vpisanih

Udeležba na visokošolskih
sejmih na Hrvaškem, Srbiji,
Bosni in Hercegovini ter
Makedoniji
Oglaševanje fakultete v tujih
medijih
Št. prvič vpisanih na
dodiplomskem programu
Upravno pravo
Št. prvič vpisanih na
dodiplomskem programu Javna
uprava I. stopnje

Izhodiščna vrednost kazalnika
(leto in vrednost)
V letu 2018 fakulteta obvešča
javnost o svojih dejavnostih preko
dveh večjih medijev: časopisov in
interneta
Vsakoletna organizacija
informativnih dni na lokacijah vseh
treh študijskih centrov fakultete, in
sicer v mesecu februarju
(dodiplomski študij) ter mesecu
maju (podiplomski študij)
Leta 2018 se je fakulteta udeležila
petih sejmov v Sloveniji
(Informativa, Študentska arena,
Karierni sejem v Ljubljani in Velenju,
Knjižni sejem v Mariboru
Leta 2018 se je fakulteta udeležila
dveh visokošolskih sejmov na
Hrvaškem: Zagreb in Reka

Ciljna vrednost kazalnika v letu 2018

V letu 2018 se fakulteta v tujih
medijih ne oglašuje
V štud. letu 2018/19 se je na
dodiplomski program Upravno
pravo prvič vpisalo 7 študentov
V štud. letu 2018/19 se je na
dodiplomski program Javna uprava
I. stopnje prvič vpisalo 21 študentov

Vzpostavljeno oglaševanje v hrvaških
medijih
Povečanje števila prvič vpisanih za 20%

Sprotno obveščanje javnosti o dejavnosti
ter študijskih programih fakultete v vseh
večjih medijih.
Uspešna organizacija informativnih dni in
posledična informiranost bodočih
študentov.

Stalna prisotnost na sejmih, ki se jih
fakulteta trenutno udeležuje

Fakulteta se udeležuje sejmov v Republiki
Hrvaški

Povečanje št. prvič vpisanih študentov za
10%
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Št. prvič vpisanih na magistrskih V štud. letu 2018/19 se je na
programih
magistrska študijska programa prvič
vpisalo 81 študentov
Št. prvič vpisanih na doktorskih V štud. letu 2018/19 se je na
programih
doktorska študijska programa prvič
vpisalo 12 študentov

Povečanje št. prvič vpisanih študentov na
magistrski študij za 10%
Povečanje št vpisanih študentov na
doktorske programe za 10%

cilj št. 7: DOSEGANJE RAZNOVRSTNIH VIROV FINANCIRANJA
Ukrepi (naloge) za uresničitev Ime kazalnika
strateškega cilja
Pridobivanje sredstev iz javnih Pridobljeni javni razpisi
razpisov
Pridobljena sredstva iz tržnih
Pridobivanje sredstev iz tržnih
virov financiranja
virov financiranja

Izhodiščna vrednost kazalnika
(leto in vrednost)
V letu 2018 fakulteta uspešno izvaja
4 pridobljena javna razpisa
V letu 2018 fakulteta pridobiva
sredstva z organizacijo seminarjev,
poletnih in jesenskih šol

Ciljna vrednost kazalnika v letu 2019
Uspešna kandidatura na primernih javnih
razpisih
Poleg organizacije dogodkov bo fakulteta
pridobivala sredstva tudi s pripravo
pravnih mnenj in trženjem prostorov
fakultete, namenjenim izobraževanju

43

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije

7.

NAČRT IZVAJANJA ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

Fakulteta bo koncesionirane študijske programe izvajala skladno z naslednjim načrtom izvajanja študijskih dejavnosti:
Program

Študijska
področja po
Klasius-P-16

Št. razpisanih
mest za redni
študij v št. letu
2018/2019

Št. prvič vpisanih
na redni študij v
št. letu
2018/2019

Javna uprava I.
stopnje

04 – poslovne in
upravne vede,
pravo
04 – poslovne in
upravne vede,
pravo
03 - Družbene
vede,
novinarstvo in
informacijska
znanost

70

Javna uprava II.
stopnje
Mednarodne in
diplomatske
študije II. stopnje

20

Načrtovano št.
razpisanih mest
za redni študij v
št. letu
2019/2020
70

Načrtovano št.
razpisanih mest
za redni študij v
št. letu
2020/2021
70

Načrtovano št.
razpisanih mest
za redni študij v
št. letu
2021/2022
70

70

61

70

70

70

70

20

70

70

70

Morebitni novi študijski programi za naslednja štiri leta:
Fakulteta bo v naslednjih letih akreditirala študijska programa: Mednarodne varnostne in migracijske študije II. stopnje ter Mednarodne varnostne in
migracijske študije III. stopnje.
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8.

NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

Načrt ravnanja fakultete je razviden iz Priloge št. 1: Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019.

9.

LETNI PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI

Študentski svet fakultete je v skladu z 44. členom Statuta in 11. členom Poslovnika študentskega sveta FDŠ NU sprejel naslednji načrt dela za leto 2019:
JANUAR 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Redna seja ŠS FDŠ NU
FEBRUAR 2019
Nefiks, vpisovanje pridobljenih znanj in kompetenc
Sodelovanje na informativnih dnevih FDŠ NU – predstavitev ŠS NU, FDŠ
Smučarski športni dan
MAREC 2019
Druženje študentov spomladanski piknik
Akademski forum v organizaciji ŠS FDŠ NU – tema tutorstvo
Krvodajalska akcija
APRIL 2019
Ogled evropskih in mednarodnih inštitucij (Dunaj, Strasbourg, Haag…)
NUŠKA – tekmovanje študentov NU
MAJ 2019
Ogled inštitucij v Sloveniji (UPRS, DS, DZ, US, …)
Usposabljanje na temo javnega nastopanja
JUNIJ 2019
Seminar pred diplomiranjem
JULIJ 2019 – počitnice
AVGUST 2019 - počitnice
SEPTEMBER 2019
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13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Izmenjava zapiskov
Natečaj naj profesor naj študent – podelitev nagrad ob zaključku
koledarskega leta
OKTOBER 201
Razpis volitev v ŠS
Imenovanje študentov v organe in delovna telesa FDŠ NU
Ogled inštitucij v Sloveniji, (MJU, MNZ)
NOVEMBER 2019
Kostanjev piknik
Krvodajalska akcija FDŠ NU
DECEMBER 2019
Tradicionalna večerja študentov in profesorjev FDŠ NU

Iz proračunskih sredstev se financira le dejavnost pod št. 11 – Usposabljanje na temo javnega nastopanja, in sicer v višini 191,00 EUR. Vse preostale
aktivnosti se financirajo iz lastnih sredstev fakultete, in sicer do višine 1.000,00 EUR.
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II. FINANČNI NAČRT
Finančni načrt fakultete je prikazan v prilogi št. 2 – Finančni načrt FDŠ NU za leto 2019.

III. KADROVSKI NAČRT
Kadrovski načrt fakultete je prikazan v prilogi št. 3 – Kadrovski načrt FDŠ NU za leto 2019.
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