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Kratka predstavitev visokošolskega zavoda

Fakulteta za državne in evropske študije je samostojni in zasebni visokošolski zavod, ustanovljen 17. 8. 2000. Kot izhaja že iz njenega imena, je v svojem pedagoškem,
znanstvenem in raziskovalnem poslanstvu posvečena državnim in evropskim študijam, ki jih konkretizira skozi akreditirana progama javna uprava (I., II. in III. stopnja) ter
mednarodne in diplomatske študije. V tem je prvi vsebinski, in zato najpomembnejši, doprinos fakultete v slovenski akademski prostor, ki nima fakultete, ki bi se celovito
posvečala državnim in evropskim študijam. Program javne uprave je zato specifika FDŠ in se pomembno loči od drugih bolj upravno-tehničnih (administrativnih) programov
javne uprave po tem, da študentom daje široko pravno znanje. Tega vsak zaposleni v javni upravi, ne le pravniki, nujno potrebuje, če naj bo sposoben samostojnega in zares
odgovornega dela.
Študenti na FDŠ pa ne dobijo le splošnih znanj o državi in njeni upravi, temveč se podrobno seznanijo še z etičnimi, varnostnimi, obrambnimi ter strateškimi vprašanji,
katerih poznavanje je nujno za celovito razumevanje države v današnjem post-modernem svetu. V tem svetu pa, hočeš nočeš, edini (če ne celo glavni) akter ni več država,
temveč številni drugi globalni igralci ter silnice, katerih poznavanje in razumevanje je bistvo za poznavanje, razumevanje, delovanje in vodenje sodobne države. To dimenzijo
znanja na FDŠ zagotavlja program mednarodnih in diplomatskih študij.
Povedano priča o tem, da je FDŠ edinstvena izobraževalna ustanova v Sloveniji, saj nobena druga primerljiva fakulteta ne daje tako široko interdisciplinarnega znanja, ki ga
podajajo prvovrstni strokovnjaki, med katerimi so očetje slovenske države, bivši predsedniki ustavnega sodišča, visokošolski učitelji z dolgo profesionalno kariero v drugih
ključnih institucijah držav ter mladi, večinoma v tujini izobraženi visokošolski kadri.
Fakulteta je v svojem poslanstvu primarno zavezana študentom. Ob spoštovanju pravic in celokupne osebnostne integritete študentov je namen fakultete izobraziti
kvaliteten kader, ki bo s svojim znanjem prispeval k razvoju javnoupravne znanosti. Fakulteta tako izobražuje kader, ki ga ne bo odlikoval birokratski um, temveč kritični in
ustvarjalni razum, ki bo aktivno prispeval k izgradnji resnično pravne in demokratične slovenske države. A naše poslanstvo se ne konča že pri tem, saj želi fakulteta s svojim
delovanjem pozitivno vplivati na razvoj države na vseh področjih. Zlasti je usmerjena v izobraževanje in nadaljevalno izpopolnjevanje strokovnjakov na področju javne
uprave, s čimer neposredno vpliva na kvaliteto delovanja celotnega javnega sektorja. Sodeluje tudi v postopkih pridobivanja strokovnih referenc za upravljanje dejanj v
upravnih postopkih, s čimer vpliva na zakonitost in kvaliteto upravnega odločanja.
Uspeh delovanja fakultete se najbolje meri po uspešnosti njenih diplomantov, magistrov in doktorantov. Od njenega nastanka dalje je diplomiralo, magistriralo in
doktoriralo že več sto posameznikov, ki zasedajo pomembna delovna mesta v državni in javni upravi v širšem smislu, nekateri so celo na najodgovornejših položajih,
vključno z ministrskimi. Za študente FDŠ je tako dolgo veljalo, da gre za tisto že delovno-aktivno slovensko populacijo, ki je željna dodatnega in novega znanja. Študenti
fakultete tako običajno nimajo težav z zaposlitvijo, saj jim pridobljeno znanje omogoča, da svoje obstoječe zaposlitve ne le ohranijo, temveč da lahko napredujejo na bolj
zahtevna in odgovorna delovna mesta. Za vse študente pa fakulteta ponuja ustrezne informacije za njihovo integracijo na trg dela in širše v profesionalne vode. V ta namen
je fakulteta ustanovila karierni center in alumni klub, krepi pa tudi iniciative vseživljenjskega učenja.
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Cilj fakultete je namreč vsestranska odličnost, še posebej pa na področjih akademskega izobraževanja, raziskovanja, strokovnega usposabljanja in na založniškem področju.
Fakulteta deluje z roko v roki s prakso; s svojim znanjem v svojstvu profesorjev, članov alumni kluba in študentov si prizadeva, da Slovenija res postane tisto, kar ji narekuje
njen ustavni red: to je pravna in demokratična država, utemeljena na spoštovanju človekovih pravic. S tega vidika je fakulteta glasnik družbene odgovornosti.
Za razliko od ostalih fakultet FDŠ svoje študente v veliki večini ne črpa iz osrednje, t.j. ljubljanske regije, temveč iz drugih delov Slovenije, primarno iz gorenjske ter štajerske
regije. S tem fakulteta prispeva tudi k intelektualni regionalizaciji Slovenije, ki je predpogoj, tudi v okviru uprave, za enakomeren trajnostni razvoj Republike Slovenije kot
celote. Fakulteta ima svoj sedež na Brdu pri Kranju in je tako že izvorno vpeta v gorenjsko okolje.
Delovanje fakultete je tako nazadnje – čeprav ne z vidika pomembnosti - podčrtano z besedo ambicioznost. Po vzoru tujih fakultet s podobno usmeritvijo, a precej daljšo
tradicijo, si prizadevamo postati središče izobraževanja elite, ki bo tvorila hrbtenico državne uprave v najboljšem pomenu te besede. Fakulteta želi postaviti piko na i k
tistemu, v kar se postopoma razvija: v ustvarjalca ne samo slovenske državniške elite, temveč tudi v vir najboljših slovenskih uradnikov, ki jih bomo pošiljali tudi na delo v
institucije EU. To je slednjič namen državnih in evropskih študij. V skladu z izbrano vizijo bo fakulteta v naslednjih letih pridobila dejanski status elitne slovenske institucije,
kamor se bodo vpisovali študentje, ki bodo želeli pridobiti prvovrstno znanje, utemeljeno na lastnem raziskovalnem delu fakultete in posredovano s strani najboljših
predavateljev. To znanje jim bo v pomoč ne le doma, temveč tudi v naši širši politični skupnosti Evropski uniji, kjer bo fakulteta aktiven partner.
Fakulteta si tako vseskozi prizadeva za ohranjanje in izboljševanje kakovosti pedagoškega dela. Pri tem fakulteta deluje skladno s sodobnim evropskim bolonjskim modelom
študija in je odprta za povezovanje, ki ga predvideva Lizbonska strategija. Fakulteta je v letu 2012 prejela prvo Erasmus listino, kar ji je v študijskem letu 2013/2014
omogočilo institucionalno izmenjavo študentov in profesorjev z drugimi sorodnimi evropskimi institucijami. S temi pa sodelovanje poteka že sedaj in sicer na osnovi drugih
bilateralnih dogovorov. FDŠ tako vsako leto v sodelovanju z Evropsko pravno fakulteto tradicionalno organizira mednarodno konferenco s področja teorije prava in etike, na
kateri sodelujejo priznani mednarodni strokovnjaki z univerz sosednjih držav Italije, Avstrije in Hrvaške ter mednarodno doktorsko konferenco s področja prava, javne
uprave in nepremičnin. V študijskem letu 2013/2014 je fakulteta organizirala eno spomladansko. Potekala je v angleškem jeziku z mednarodno udeležbo. Tovrstna praksa,
sicer na višji akademski osnovi, je uveljavljena že sedaj v okviru Akademskega foruma fakultete, ki tradicionalno gosti pomembna domača in tuja akademska imena.
Fakulteta poleg omenjenih goji še številne druge oblike mednarodnega sodelovanja, med katerimi bi veljalo še posebej omeniti njeno institucionalno in vsebinsko članstvo v
projektu GLOTHRO, 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. 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, ki so natančno opisani in predstavljeni na spletni strani fakultete (http://www.fds.si/dejavnosti/raziskovanje-in-svetovanje/raziskovalni-projekti). Dodatno se v
raziskovalni skupini izvajajo temeljni, aplikativni, razvojni in drugi projekti ter opravljajo strokovne, svetovalne in druge storitve, ki sodijo zlasti v sklop nacionalnega
programa raziskovalnega dela. Raziskovanje poteka na področjih družboslovja in humanistike ter tako zajema zlasti pravo, upravne in organizacijske vede, sociologijo,
politične vede, ekonomijo in filozofijo (http://www.fds.si/dejavnosti/raziskovanje-in-svetovanje/raziskovalna-skupina).
Člani akademskega zbora fakultete so v zadnjih letih intenzivno objavljali znanstvene ter strokovne prispevke tako doma kot v tujini, in sicer v vodilnih evropskih
znanstvenih revijah, kar je razvidno iz njihovih osebnih bibliografij. Njihova monografska dela so izšla ali pa so v tisku pri priznanih tujih založbah, kot so Europa Publishing,
Hart Publishing Oxford in drugo. Prejeli so tudi več štipendij za podoktorsko ali občasno nadaljevalno izobraževanje ter strokovno usposabljanje v tujini.
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Fakulteta goji tudi močno založniško dejavnost. Ključni znanstveno-založniški doprinos fakultete v slovenski prostor prav gotovo Komentar Ustave Republike Slovenije, ki je
edino delo te vrste v Sloveniji in je kot temeljni znanstveno-strokovni spoznavni vir o slovenski ustavnosti neprecenljive vrednosti. Komentar je zanesljiv in pregleden vodnik
vsem, ki želijo zagotoviti enako varstvo svojih pravic pred sodišči, pred drugimi državnimi organi in pred organi občin ter pred drugimi nosilci javnih pooblastil. Zajema tako
teoretična izhodišča kot tudi pravno prakso in predstavlja nepogrešljiv vir pri izvajanju pravnih dejanj pred državnimi organi. Koristen je tudi pravnim zastopnikom strank v
postopkih in upravnim strokovnjakom, sodnikom, ki so pristojni za odločanje o vlogah, pritožbah in pobudah ter ne nazadnje tudi študentom prava. V letu 2014 je Fakulteta
pričela velik projekt priprave izdaje zbirke 5 knjig prof. dr. Petra Jambreka z naslovom Slovenija 1945-2015: suverenost, ustavnost in prihodnost slovenskega nacionalnega
sistema.
Nenazadnje je tu še svetovalna dejavnost, ki jo izvajata raziskovalna centra fakultete, Center za upravne študije ter Center za evropske študije. Za fakulteto tudi izvajata in
organizirata določene študijsko-izobraževalne programe ter izdelujeta razvojne projekte, na podlagi katerih fakulteta razvija obstoječe in ustanavlja nove programe svojih
dejavnosti.
Fakulteta je v vseh letih svojega obstoja in delovanja, 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. Fakulteta je v letu 2013 prejela odločbo NAKVIS za sedemletno podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda in magistrskih programov Javna uprava 2. stopnje ter
Mednarodne in diplomatske študije 2. stopnje. Evalvacijska komisija, ki jo je imenoval Svet NAKVIS je delo fakultete izjemno pohvalila in ji priznala elemente odločnosti.
Fakulteta je v letu 2013 na novo akreditirala nov doktorski študijski program Mednarodne in diplomatske študije 3. stopnje, ter oddala vlogo za akreditacijo novega
dodiplomskega visokošolskega programa Upravno pravo 1. stopnje.
Fakulteta bo v prihodnje segla tudi prek slovenskih akademskih meja. To je preprosto nuja in na tem področju bomo izstopili iz slovenskega povprečja. Slovenski akademski
prostor je zaznamovan z etatizmom, zaprtostjo in prepogosto z zastarelimi pedagoškimi pristopi. Kot tak je skorajda povsem odsoten z evropskega akademskega zemljevida.
Čas je, da se postavimo nanj, v tej evropski akademski srenji, ki ne more biti omejena le na jugovzhodno Evropo, sprva enakopravno sodelujemo in jo nato tudi aktivno
sooblikujemo. Fakulteta bo zato v prihodnje navezala čim več institucionalnih, raziskovalnih in osebnih stikov s tujimi fakultetami. Vpeljali bomo izmenjavo profesorjev,
študentov ter dobrih praks in tako poskrbeli za našo polnopravno vključitev v evropski akademski in raziskovalni prostor
V skladu z izbrano vizijo bo fakulteta v naslednjih letih pridobila dejanski status elitne slovenske institucije, kamor se bodo vpisovali študentje, ki bodo želeli pridobiti
prvovrstno znanje, utemeljeno na lastnem raziskovalnem delu fakultete in posredovano s strani najboljših predavateljev. To znanje jim bo v pomoč ne le doma, temveč tudi
v naši širši politični skupnosti Evropski uniji, kjer bo fakulteta aktiven partner.
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Fakulteta izvaja naslednje študijske programe, ki imajo javnopravno veljavo:
NOVI PROGRAMI
- dodiplomski študij:
 triletni univerzitetni študijski program »Javna uprava« I. stopnje
 triletni visokošolski študijski program »Upravno pravo« I. stopnje - v postopku vpisa v Razvid visokošolskih zavodov na MIZŠ
-

podiplomski študij:
 strokovni magistrski program »Javna uprava« II. stopnje
 strokovni magistrski program »Mednarodne državne in diplomatske študije« II. stopnje
 doktorski program »Javna uprava« III. stopnje
 doktorski študijski program »Mednarodne in diplomatske študije« III. stopnje

STARI PROGRAMI





specialistični študijski program »Državne študije«
znanstveni magistrski program »Državne in evropske študije«
znanstveni magistrski program »Mednarodne, primerjalne in evropske študije«
doktorski študijski program »Državne in evropske študije«.

KONCESIONIRANI PROGRAMI
Fakulteta je pridobila državno koncesijo za naslednje študijske programe:
- 70 vpisnih mest za dodiplomski univerzitetni študijski program I. stopnje »Javna uprava« (Odločba Vlade RS, št. 01405-37/2007/5 z dne 27. 12. 2007).
- 70 vpisnih mest za podiplomski študijski program II. stopnje »Javna uprava« (Odločba Vlade RS, št. 01405-20/2007/5 z dne 15. 5. 2007).
- 70 vpisnih mest za podiplomski študijski program II. stopnje »Mednarodne in diplomatske študije« (Odločba Vlade RS, št. 01405-24/2007/5 z dne 15.5.2007).
Poleg zgoraj naštetih študijskih programov, fakulteta izvaja tudi založniško dejavnost, strokovne seminarje ter znanstveno-raziskovalno in svetovalno dejavnost.
Fakulteta nima lastnih poslovnih prostorov, dejavnost izvaja v najetih prostorih.
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Organiziranost fakultete
UPRAVNI
ODBOR

AKADEMSKI
ZBOR

KOMISIJA ZA
KAKOVOST
Center za upravne študije

VPISNA
KOMISIJA

Center za evropske študije
DISCIPLINSKA
KOMISIJA
Raziskovalna skupina
fakultete
SENAT

INŠTITUTI

HABILITACIJSKA
KOMISIJA
PRODEKAN ZA
ZNANSTVENORAZISKOVALNO
DEJAVNOST

DEKAN

PREDSTOJNIKI
KATEDER

DEKANAT

PRODEKAN ZA
ŠTUDIJSKE
ZADEVE
TAJNIŠTVO

ŠTUDIJSKA
KOMISIJA

Katedra za ustavno pravo in
človekove pravice

Katedra za javno upravo

REFERAT
ŠTUDENTSKI
SVET
KNJIŽNICA IN
ZALOŽBA

ALUMNI KLUB

KARIERNI
CENTER IN
MEDNARODNA
PISARNA

Katedra za mednarodne,
evropske in diplomatske
študije

Katedra za teorijo prava in
etiko v javnem življenju

Katedra za nacionalne in
mednarodne varnostne
študije

RAČUNOVODST
VO
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Organi fakultete so:
- akademski zbor,
- senat,
- upravni odbor,
- dekan,
- prodekan
- študentski svet.
Delovna telesa fakultete so:
- habilitacijska komisija,
- študijska komisija,
- vpisna komisija,
- komisija za kakovost in
- disciplinska komisija.
Strokovna opravila za delo fakultete opravlja tajništvo fakultete, ki ga vodi tajnik fakultete.
Fakulteta ima lahko tudi druge organe v skladu s statutom in na podlagi sklepa upravnega odbora.
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2

Analiza kakovosti študija in raziskovalnega dela za leto 2014

Fakulteta je v letu 2014 realizirala večino zastavljenih ciljev, kar je razvidno iz pregleda realizacije ciljev za leto 2014.

2.1

Izobraževalna dejavnost
2.1.1 Visokošolsko izobraževanje

Kratkoročni letni cilj za leto
2014

100% izvedljivost
predvidene študijske
dejavnosti (predavanj in
vaj) na dodiplomskem in
podiplomskem študiju.

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

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Razpisana bodo vsa
predavanja in vaje. V
kolikor bo katero izmed
njih odpadlo, bodo
zanje razpisani
nadomestni termini.

Tudi v letu 2013 so bila
vsa predavanja in vaje
izvedena v skladu z
veljavno akreditacijo.

V letu 2014 so bila vsa
predavanja in vaje v celoti
izvedene v skladu z
akreditiranimi načini
izvajanja.

Prehodnost v letu 2013
je bila 36 % na
dodiplomskem
programu, in 59 % na
magistrskih programih.

Prehodnost študentov v
letu 2014 je bila na
magistrskem študiju
43,12%, na
dodiplomskem študiju pa
67,86%.

V letu 2012 je študij na
dodiplomskem

Število diplomantov je
bilo v letu 2014 naslednje:

Povečanje
prehodnosti Zagotavljanje visoke
študentov v višji letnik na kakovosti izvedenih
dodiplomskem
in predavanj in vaj.
magistrskih programih.
Spodbujanje študentov
k sprotnemu delu.
Povečanje števila
diplomantov in

Spodbujanje študentov
za čimprejšnje
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Ciljna vrednost kazalnika v
letu 2014
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doktorandov.

dokončanje študija in
omogočanje
nadaljevanja študija na
višji stopnji.

programu končala prva
generacija študentov. V
letu 2013 je diplomiralo
14 dodiplomskih
študentov, 43
magistrskih študentov
druge stopnje in 17
študentov starih
znanstvenih
magistrskih programov.

23 diplomantov
dodiplomskega študija, 48
magistrskih diplomantov
druge stopnje in 13
diplomantov starih
znanstvenih magistrskih
programov ter 1
doktorand.

Habilitacija novih kadrov.

Spodbujanje
diplomantov fakultete
za sodelovanje v
pedagoškem procesu
fakultete.

Habilitacijska komisija
je v št. l. 2012/2013
izvedla 5 sej. Na sejah
je obravnavala:
- 1 vlogo za ponovno
izvolitev v naziv izredni profesor (v
postopku)
- 3 vloge za izvolitev
v naziv – docent –
(1 pozitivna, 1 v
postopku, 1
negativna),
- 1 vloga za izvolitev
v naziv – asistent
(pozitivna)
SKUPAJ: 5 VLOG

Habilitacijska komisija je v
letu 2014 izvedla 4 seje.
Na sejah je obravnavala:
- 3 vloge za imenovanje
v naziv asistent,
- 2 vlogi za imenovanje
v naziv docent (1
vloga še v postopku),
- 3 vloge za imenovanje
v naziv izredni
profesor (1 vloga še v
postopku),
- 1 vloga za imenovanje
v naziv višji
predavatelj.

Spodbujanje že
habilitiranih sodelavcev
in visokošolskih
učiteljev za
izpolnjevanje pogojev
za pridobitev višjega
naziva.
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Izvedba predavanj
gostujočih profesorjev iz
sosednjih držav.

Vabila profesorjem k
sodelovanju in ustrezna
administrativna
podpora za izvedbo
gostujočih predavanj.

Fakulteta je v letu 2013
sodelovala z
štiridesetimi
gostujočimi
predavatelji iz
evropskih držav, Hong
Konga in Združenih
držav Amerike.

Cilj je bil v celoti
realiziran.

Organizacija mednarodne
konference iz pravne
argumentacije

Organizacija omenjenih
konferenc.

Fakulteta je v letu 2013
že petič izvedla
mednarodno
konferenco iz pravne
argumentacije in
filozofije prava.
Prav tako je soorganizirala doktorsko
znanstvenoraziskovalno
mednarodno
konferenco, katere
povzetki so bili
objavljeni v elektronski
zbirki.

Fakulteta je tudi v letu
2014 izvedla mednarodno
konferenco iz pravne
argumentacije ter
doktorsko konferenco.

Fakulteta je v letu 2013
uspešno izvedla dve
poletni šoli. Več o tem

Fakulteta je izvedla eno
spomladansko šolo v letu
2014.

Prijava na razpis za
pridobitev sredstev.

Organizacija dveh poletnih
šol.

Organizacija poletnih
(zimskih) šol s temami,
ki so aktualne in so
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povezane s študijskim
programom, ki ga izvaja
fakulteta.

www.fds.si. Obeh šol se
je skupno udeležilo 144
študentk in študentov.

Izvedba študentske
ankete.

Izvedba ankete prek
VIS-a.

V letu 2012/2013 je
fakulteta izvedla po
vsakem predavanju
anketo o izvajanju
pedagoškega dela, na
koncu študijskega leta
pa anketo o
zadovoljstvu študentov
s fakulteto.

Cilj je bil v celoti
realiziran.

Izdelava letnega poročila
samoevalvacije.

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

Fakulteta je v letu 2013
pripravila
samoevalvacijsko
poročilo.

Cilj je bil v celoti
realiziran.

Spodbujati in podpirati
študente pri izvedbi
interesnih dejavnosti.

Sodelovanje s
predstavniki pri
aktivnostih
študentskega sveta.

V letu 2013 je fakulteta
sodelovala na sejah
Študentskega sveta FDŠ
in pozvala študente, da
pripravijo program
interesnih obštudijskih
dejavnosti za naslednje
študijsko leto.
Sodelovala je tudi pri
organizaciji in izvedbi

Prodekan za študentske in
študijske zadeve je
sodeloval pri organizaciji
oz. izvedbi programa
interesnih dejavnostih, ki
so jih študenti želeli
izvesti.
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programa interesnih
dejavnosti za l. 2013.
Založniška dejavnost:
samozaložništvo
učbenikov.

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

Fakulteta je v letu 2013
izdal eno dvojno
številko revije Dignitas,
brošuro Informacije o
študijskih programih za
leto 2013/2014 in eučbenik. Vsak mesec
fakulteta izda tudi enovice.

Pridobitev nove Erasmus
univerzitetne listine in
sklepanje novih
bilateralnih sporazumov.

Navezovanje stikov s
tujimi fakultetami in
univerzami ter
sklepanje sporazumov.

V letu 2012 je fakulteta Cilj je bil v celoti
pridobila Erasmus
realiziran.
univerzitetno listino in
sklenila prve bilateralne
sporazume ter zaposlila
akademskega
koordinatorja..

Prijava na razpis za
novo univerzitetno
listino.
Posodobitev knjižničnega
gradiva.

Poziv profesorjem, da
sporočijo predloge za
nakup nove literature.

Pošiljanje prošenj za

Fakulteta je v letu 2013
pozvala pedagoške
sodelavce, da
posodobijo literaturo v
učnih načrtih in
nabavila novo
literaturo. Knjižnica
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Cilj je bil v celoti
realiziran.

Cilj je bil v celoti
realiziran, knjižnica je
dokupila 65 enot gradiva.

Fakulteta za državne in evropske študije

Priprava program a in
izvedba seminarjev in
delavnic v okviru
vseživljenjskega učenja.

donacije knjig.

izvaja tudi
medknjižnično
izposojo. Prejela je
tudi dotacije knjig.

Organizacija seminarjev
in delavnic.

Vseživljenjsko učenje je Program vseživljenjskega
nov razvojni koncept, ki učenja je bil izveden v
nadgrajuje formalno
obliki spomladanske šole.
izobraževanje za
potrebe napredka na
osebnem ali poklicnem
področju bodisi v obliki
posamičnih formalnih
oblik bodisi v obliki
neformalnih
seminarjev, delavnic,
okroglih miz in
podobno.
Vseživljenjsko učenje
omogoča fleksibilen
študij, ki z uradnim
potrdilom prinaša
kreditne točke.
Namenjen je tudi
zaključenim skupinam,
izvedba seminarjev,
okroglih miz in delavnic
pa je usmerjena v
specifična področja in
aktualne tematike, ki so
skupini še posebej
14
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zanimive.
Karierni center.

Povezovanje članov
Alumni kluba s študenti
FDŠ, organizacija
delavnice na temo prve
zaposlitve.

V letu 2011 je fakulteta
vzpostavila Karierni
center, ki je upravna
vez med alumni in
fakulteto ter
referenčna točka
bodočih in obstoječih
študentov.

V letu 2014 je fakulteta v
okviru Kariernega centra
nudila pomoč pri
odločanju za študij na
fakulteti, svetovala pri
načrtovanju kariere ter
spremljala kariero
diplomantov fakultete.

Izvedba progama dela
Raziskovalne skupine za
študijsko leto 2013/2014.

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

Raziskovalna skupina je
v letu 2013 sprejela
program dela za leto
2013/2014.

Program raziskovalne
skupine je bil v celoti
realiziran.

Akademski forum

Na vsakem srečanju bo
sodeloval vsaj en
govornik in moderator.
Srečanja bodo trajala 2
uri. V skladu z odprto
naravo foruma bodo na
njem sodelovali
akademski člani FDŠ,
gostje z drugih
slovenskih fakultet,
kakor tudi strokovnjaki
iz tujine. Srečanja bodo
potekala na Brdu pri
Kranju. Udeležba na
Akademskem forumu je

Akademski forum FDŠ
je v akademskem letu
2013-2014 v globalu
posvečen vprašanju
krize in soočanju z
njenimi izzivi.
Posamezna predavanja
pa se bodo dotaknila
tudi drugih aktualnih
vprašanj z akademskih
področij, ki jih pokriva
fakulteta.

Cilj je bil v celoti
realiziran.

15

Fakulteta za državne in evropske študije

odprta za vse, še
posebej pa je
priporočljiva za
študente FDŠ, kakor
tudi drugih fakultet.

Kazalniki:

Kazalnik
Prehodnost študentov iz 1. v 2.
letnik v študijskih programih
prve stopnje, sprejetih po 11. 6.
2004, v %
Odstotek ponavljavcev v
visokošolskih študijskih
programih, sprejetih pred 11. 6.
2004
Odstotek ponavljavcev v
univerzitetnih študijskih
programih, sprejetih pred 11. 6.
2004
Odstotek ponavljavcev v
študijskih programih prve
stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004
Povprečno število let trajanja
študija na študenta – v

Študijsko leto 2013/2014
(Leto 2014)
Redni študij Izredni študij
53,57%
0%

/

/

/

/

3,7%

50%

/

/

16

Fakulteta za državne in evropske študije

visokošolskih študijskih
programih, sprejetih pred 11. 6.
2004
Povprečno število let trajanja
/
študija v univerzitetnih
študijskih programih, sprejetih
pred 11. 6. 2004
Povprečno število let trajanja
4,5%
študija v študijskih programi
prve stopnje, sprejetih po 11. 6.
2004

/

4 leta

Vpis v 1. letnik študija I., II. in II. stopnje v študijskem letu 2014/2015
Ime visokošolskega
zavoda, ki bo
program izvajal oz.
opustil

Število vpisanih v
študijskem letu
2014/2015*
Redni
Izredni

Ime novega
Ime opuščenega
študijskega programa študijskega programa
I. stopnja

FDŠ

Javna uprava**

27

2

61
45

0
1

/
/

5
1

II. stopnja
FDŠ

FDŠ

Javna uprava
Mednarodne in
diplomatske študije
III. stopnja
Javna uprava
Mednarodne in
diplomatske študije
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Opomba:
* Vpis v 1. letnik posameznega programa.
** Razpisana mesta vključujejo tudi mesta, predvidena za vzporedni študij in za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva.

2.1.2 Oblike neformalnega učenja
Fakulteta je izvedla eno zimsko in eno spomladansko šolo.

2.2

Raziskovalna in razvojna dejavnost

Kratkoročni prednostni cilji
Sprejem programa dela za leto 2013/2014.

Pričakovani rezultati v letu 2014
Raziskovalna skupina je v letu 2014 sprejela
program dela za leto 2013/2014.

Izvedba projekta »Uresničevanje EKČP v
upravnem in ustavnopravnem varstvu
človekovih pravic v hrvaškem in slovenskem
pravnem redu« (bilateralni projekt Slovenija
– Hrvaška 2014-2015)«
So-organizacija in udeležba na mednarodni
doktorski konferenci.
So-organizacija in udeležba na mednarodni
konferenci, posvečeni teoriji prava in pravni
argumentaciji.
Izvedba dveh podoktorskih projektov
(temeljnih).

V letu 2014 smo načrtovali obiskov
raziskovalcev v Zagrebu in obratno.

Realizacija v letu 2014 z obrazložitvijo razlik
Izvedba programa dela za leto 2013/2014 v
celoti in sprejem programa dela za leto
2014/2015.
Cilj je bil v celoti realiziran.

Uspešna izvedba mednarodne doktorske
konference.
Uspešna izvedba mednarodne konference o
pravu in argumentaciji.

Cilj je bil v celoti realiziran (maj 2014).

Podpis pogodbe za izvajanje v obdobju 20132015 in izvajanje nalog skladno s pogodbo.

Oba prijavljena podoktorska projekta se
izvajata skladno s pogodbo v letih 2013-2015.
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Konferenca je bila uspešno izvedena v
novembru 2014.
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Prijava na razpis za razpisno področje A v letu V letu 2013 se je podpisala
2013: Finančna podpora avtohtoni slovenski pogodba,organiziral simpozij, v letu 2014 pa je
narodni skupnosti v zamejstvu.
bil pričakovan izid monografije.

Izvedba predavanj v okviru Akademskega V študijskem letu 2013-2014 bo organiziranih
foruma FDŠ.
9 predavanj po dve uri.
Razširitev raziskovalne skupine z novimi člani. Fakulteta bo v letu 2014 zaposlila enega
asistenta in enega izrednega profesorja.
2.3

Pogodba je bila podpisana maja 2013, simpozij
pa izveden decembra 2013. Monografija
»Rezija – pravni položaj in življenje slovenske
jezikovne manjšine v dolini po Kaninom« je
izšla v letu 2014.
Cilj je bil v celoti realiziran. Napovedniki so
objavljeni na spletni strani www.fds.si.
Fakulteta je zaposlila izrednega profesorja, ni
pa zaposlila asistenta.

Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih

Kratkoročni prednostni cilji
Izvedba mednarodne konference.

Pričakovani rezultati v letu 2014
Objava člankov, uspešna izvedba mednarodne
konference.

Izvedba dveh Jean Monnet modulov.

Izvedba vseh načrtovanih predavanj v
študijskem letu 2013/2014.
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Realizacija v letu 2014 z obrazložitvijo razlik
V sodelovanju z Evropsko pravno fakulteto
smo novembra 2014 izvedli šesto mednarodno
konferenco, posvečeno teoriji prava in pravni
argumentaciji ter tretjo mednarodno
doktorsko konferenco v Novi Gorici, maja
2014. Članki, predstavljeni na doktorski
konferenci, so bili tudi objavljeni v
znanstvenem zborniku.
Cilj je bil v celoti realiziran pri obeh modulih.

Fakulteta za državne in evropske študije

2.4

Knjižnična dejavnost

Kratkoročni prednostni cilji
Dokup ustrezne literature na podlagi
prenovljenih učnih načrtov.
Dokup učne literature za nov visokošolski
študijski program.

Pričakovani rezultati v letu 2014
Kratkoročni prednosti cilji so bili izpolnjeni v
celoti.

Uporabniki knjižnice
Kategorije uporabnikov
Študenti – dodiplomski,
redni
Študenti – dodiplomski,
izredni
Študenti – podiplomski
Srednješolci
Zaposleni
Upokojenci
Tuji državljani
Drugi uporabniki

Število v letu 2013

Načrt za leto 2014

Realizacija 2014

19

21

26

19

0

1

74
0
14
0
0
1

100
0
14
0
0
0

160
0
19
0
0
5
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Realizacija v letu 2014 z obrazložitvijo razlik
Kratkoročni prednosti cilji so bili izpolnjeni v
celoti.

Fakulteta za državne in evropske študije

Kazalniki
Kazalnik
Število aktivnih
uporabnikov knjižnice
Delež aktivnih
uporabnikov z univerz
(študenti, visokošolski
učitelji in sodelavci,
raziskovalci in strokovni
sodelavci)
Letni prirast tiskanih
enot gradiva in število
zakupljenih ali
nabavljenih
elektronskih enot
Število pregledanega
gradiva v elektronski
obliki
Število organiziranih
izobraževanj za
uporabnike

Število v letu 2013

Načrt za leto 2014

Realizacija 2014

173

190

212

173

190

212

Prirast tiskanih enot Prirast tiskanih enot Prirast tiskanih enot
234
50
65

0

0

0

0

1

1

Komentar:
Knjižnica Fakultete za državne in evropske študije je dobila nove prostore v oktobru 2011, od takrat dalje se celotno delo izvaja na COBISS 3
programu. Katalogizacija gradiva se v knjižnici izvaja na COBISS 2 programu in bo v letu 2015 prešla na COBISS 3 katalogizacijo.
V knjižnici je gradivo v prostem pristopu, študentom nudimo po en izvod čitalniškega gradiva za vso obvezno literaturo pri posameznih
predmetih. Prav tako imajo v knjižnici študenti na voljo čitalniška mesta, možnost uporabe računalnikov, brezžične povezave, možnost
fotokopiranja in skeniranja. Uporabniki lahko v knjižnici dostopajo do različnih podatkovnih baz.
Uradne ure knjižnice so: ponedeljek in sredo med 8.30 in 15.30 uro, torek in četrtek med 11.00 in 18.00 uro, ter petek med 8.30 in 14.30 uro.
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2.5

Upravne, pravne in druge naloge

Komentar oziroma obrazložitev posameznih podpoglavij, tabel, kazalnikov, ipd. dodajte tam, kjer je to potrebno.
Kratkoročni prednostni cilji
Odločanje o prošnjah študentov v zakonitih
rokih.
Zagotovitev dodatnih ustreznih prostorov za
izvajanje pedagoške dejavnosti.
Promocija fakultete v slovenskem prostoru.

Pričakovani rezultati v letu 2014
100 % uspešnost

Realizacija v letu 2014 z obrazložitvijo razlik
100 % uspešnost

Sklenitev novih pogodb z najemodajalci.

Cilj realiziran.

Prepoznavnost fakultete.

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

Kazalniki:

Število študentov na računalnik*

67,25

Načrt za
študijsko
leto
2014/2015
57,5

Odstotek elektronskih prijav na izpite

100

100

Kazalniki

Študijsko
leto
2013/2014

Realizacija
za študijsko
leto
2014/2015
100
100
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* Fakulteta razpolaga s štirimi računalniki, ki jih lahko uporabljajo študenti v knjižnici FDŠ. Študenti se na izpite prijavljajo preko spletne strani
fakultete oz. visokošolskega informacijskega sistema, kjer so objavljeni tudi vsi izpitni roki in druge informacije, ki jih potrebujejo študenti.

2.6 Interesna dejavnost študentov
Študentski svet Fakultete za državne in evropske študije (v nadaljevanju: ŠS FDŠ) na podlagi 44. člena statuta FDŠ in 11. člena Poslovnika
Študentskega sveta FDŠ sprejema, usklajuje in izvaja program interesnih dejavnosti študentov na FDŠ za tekoče mandatno obdobje 2013/2014.
Oblikovan je bil uravnotežen program aktivnosti na način, ki zajame čim širši krog potreb in interesov študentov FDŠ.
Realizacija v letu 2014 z
obrazložitvijo razlik

Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v letu 2014

SODELOVANJE PRI PREDSTAVITVI
ŠS FDŠ NA 6. INFORMATIVI
SODELOVANJE PRI SIMPOZIJU
»POLITIČNA ZASTOPANOST
SLOVENSKE MANJŠINE V AVSTRIJI
IN ITALIJI«
PRIPRAVA IN SPREJEM LETNEGA
POROČILA DELA ŠS ZA LETO 2013

Predstavitev ŠS na 6. Informativi v
mesecu februarju 2014.
Izvedeno.
Sodelovanje predsednice ŠS pri
organizaciji simpozija v februarju
2014.
Izvedeno.
Priprava in sprejem Letnega
poročila dela ŠS FDŠ za leto 2013 –
februar 2014.
Izvedeno.
Priprava in sprejem Programa dela
ŠS FDŠ za študijsko leto
2013/2014.
Izvedeno.
- seznanitev študentov s procesom
mednarodne mobilnosti
- srečanje s študenti vključenimi v
mobilnost
Izvedeno.

PRIPRAVA IN SPREJEM
PROGRAMA DELA ZA ŠT. L.
2013/2014
INFORMIRANJE O MEDNARODNI
MOBILNOSTI TER IZBOLJŠANJE
MEDNARODNE IZMENJAVE
ŠTUDENTOV
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SODELOVANJE Z DRUGIMI ŠS
SSVZ

DELO V ORGANIH FAKULTETE

ČASOVNI OKVIR:Marec 2013 –
december 2013
- pobuda za ustanovitev
Študentske organizacije
samostojnih visokošolskih zavodov
- promoviranje študentov
samostojnih visokošolskih zavodov
- povezava s Študentsko
organizacijo Slovenije
ČASOVNI OKVIR: študijsko leto
2013/2014
Izvedeno.
- zastopati interese študentov v
organih fakultete
- soodločanje v zadevah, ki
obravnavajo pravice in dolžnosti
študentov
- aktivno sodelovanje pri pripravi
samoevalvacijskega poročila,
poročila o delu fakultete in
programa dela za novo koledarsko
leto
- informirati študente o delu
organov fakultete
- informirati študente o sprejetih
odločitvah
- dajanje pobud, sugestij, pripomb
o izvedbi pedagoškega procesa in
delovanja fakultete
ČASOVNI OKVIR: permanentna
naloga
Izvedeno.
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STROKOVNA EKSKURZIJA V
BRUSELJ
ORGANIZACIJA ŠPORTNEGA
DNEVA FAKULTETE

MREŽENJE

- seznanitev študentov z
mednarodnimi institucijami
ČASOVNI OKVIR: 2014
- povezovanje študentov FDŠ
- promocija telesne aktivnosti
- neformalno druženje
ČASOVNI OKVIR: maj ali junij 2014
- vzpostavitev sodelovanja z
lokalnimi, nacionalni in
neprofitnimi organizacijami
- promocija aktivnega življenja in
dela
ČASOVNI OKVIR: Tekom
študijskega leta 2013/2014

Nerealizirano, ker ni bilo
interesa

športni dan (50. Zlata LISICA in
Pokal Vitranc)

Organizacija in udeležba na
športnih dnevih

SKLIC PREDSEDNIKOV
ŠTUDENTSKIH SVETOV
SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH
ZAVODOV

pobuda za ustanovitev Študentske
organizacije samostojnih
visokošolskih zavodov
Izvedeno.

IUS-INFO v knjižnici FDŠ

nova znanja

Dodatno-Izvedeno.

ŠPORTNI DAN NA BLEDU

Športni dan je potekal na Bledu, v
petek, 12.9. 2014 ob 15:30 uri.
Organizirana je bila hoja okoli
jezera ali vožnja s Pletno do
Blejskega otoka in nazaj.

Izvedeno.
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POSVET "EDVARD KOCBEK OB
110-LETNICI ROJSTVA".

Posvet "Edvard Kocbek ob 110letnici rojstva" je potekal v dvorani
Državnega sveta, Šubičeva 4,
Ljubljana, v ponedeljek, 29.
septembra 2014 ob 10. uri.
Dodatno-Izvedeno.

ŠS FDŠ je v mandatnem obdobju 2013/2014 razpolagal s sredstvi, ki jih bo dobil na podlagi načrta dela za tekoče študijsko leto od MIZŠ.
Pridobljena sredstva so smiselno razporejena med vse aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru ŠS FDŠ. V letu 2014 je Študentski svet za svoje
delovanje porabil 343,43 EUR.
2.7

Druga dejavnost

Kratkoročni prednostni cilji
Izdaja novega študijskega gradiva.

Pričakovani rezultati v letu 2014
Fakulteta je v letu 2014 pripravljala izdajo 5
knjig zbirke Slovenija 1945-2015

26

Realizacija v letu 2014 z obrazložitvijo razlik
Knjige v zbirki Slovenija 1945-2015 so izšle v
začetku leta 2015.
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VISOKOŠOLSKI ZAVOD V ŠTEVILKAH
Tabela 1: Novi študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2014/2015, v primerjavi z letom 2013/2014

Novi študijski programi - realizacija
Visokošolski
strokovni
študijski
programi I.
stopnje za
študijsko leto
2013/2014
-

-

Visokošolski
Univerzitetni
strokovni
študijski
študijski
programi I.
programi I.
stopnje za
stopnje za
študijsko leto
študijsko leto
2013/2014
2014/2015
Dodiplomski
univerzitetni
študijski
program
»Javna
uprava« I.
stopnje
-

Univerzitetni
študijski
programi I.
stopnje za
študijsko leto
2014/2015
Dodiplomski
univerzitetni
študijski
program
»Javna
uprava« I.
stopnje
-

Študijski
programi II.
stopnje
študijsko leto
2013/2014

Študijski
programi II.
stopnje
študijsko leto
2014/2015

Strokovni
magistrski
program »Javna
uprava« II.
stopnje

Strokovni
magistrski
program »Javna
uprava« II.
stopnje

Bolonjski
doktorski
program »Javna
uprava« III.
stopnje

Bolonjski
doktorski
program
»Javna
uprava« III.
stopnje

Strokovni
magistrski
program
»Mednarodne
in diplomatske
študije« II.
stopnje

Strokovni
magistrski
program
»Mednarodne
in diplomatske
študije« II.
stopnje

-

Bolonjski
doktorski
program
»Mednarodne
in diplomatske
študije« III.
stopnje
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Študijski
programi III.
stopnje za
študijsko leto
2013/2014

Študijski
programi III.
stopnje za
študijsko leto
2014/2015

Fakulteta za državne in evropske študije

Tabela 2: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2013/2014 in 2014/2015:
primerjava med leti

Visokošolski
strokovni študijski
programi I. stopnje
Redni
študij
13/14
-

Redni
študij
14/15
-

Visokošolski
strokovni študijski
programi I. stopnje
Izredni
študij
13/14
-

Novi študijski programi - realizacija
Univerzitetni
Univerzitetni
Študijski programi
študijski programi I. študijski programi I.
II. stopnje
stopnje
stopnje

Izredni Redni študij Redni
študij
13/14
študij
14/15
14/15
56
58

Izredni
študij
13/14
2

Izredni
študij
14/15
3

Redni
študij
13/14
190

Redni
študij
14/15
153

Študijski
programi II.
stopnje
Izredni
študij
13/14
2

Upoštevani so podatki, poslani na MIZŠ - prvič vpisani študenti in ponavljavci, brez absolventov.
Tabela 3: Število diplomantov, ki so končali stare študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2013 in 2014

Visokošolski
strokovni
programi –
redni študij
Leto Leto
2013 2014
-

Visokošolski
strokovni
programi –
izredni študij
Leto Leto
2013 2014
-

Stari študijski programi - realizacija
Univerzitetni Univerzitetni Specialistični
programi –
programi –
programi
redni študij
izredni študij
Leto Leto
2013 2014
-

Leto
2013
-

Leto Leto Leto
2014 2013 2014
0
0
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Magistrski
programi

Doktorski
programi

Leto Leto Leto
2013 2014 2013
18
13
0

Leto
2014
0

Izredni
študij
14/15
1

Študijski programi
III. stopnje

Štud.
leto
13/14
20

Štud.
leto
14/15
15
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Tabela 4: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2013 in 2014

Visokošolski
strokovni
študijski
programi I.
stopnje – redni
študij
Leto
Leto
2013
2014
-

Visokošolski
strokovni študijski
programi I.
stopnje – izredni
študij
Leto
2013
-

Leto
2014
-

Novi študijski programi - realizacija
Univerzitetni
Univerzitetni
Študijski programi
študijski programi
študijski
II. stopnje – redni
I. stopnje – redni
programi I.
študij
študij
stopnje –
izredni študij
Leto
2013
15

Leto
2014
22

Leto
2013
0

Leto
2014
1
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Leto
2013
44

Leto
2014
41

Študijski
programi II.
stopnje – izredni
študij

Leto
2013
5

Leto
2014
7

Študijski
programi III.
stopnje

Leto
2013
1

Leto
2014
1

