Fakulteta za državne in evropske študije

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2014

Dekan: doc. dr. Matej Avbelj
Prodekan za znanstveno raziskovanje in razvoj: prof. dr. Tone Jerovšek
Prodekan za študijske in študentske zadeve: doc. dr. Jernej Letnar Černič
Predsednica UO: mag. Olga Jambrek
PROGRAMA DELA SO PRIPRAVILI:
Tatjana Iliev, računovodja
Kaja Godec, strokovna sodelavka
Urška Jambrek, vodja referata za študentske in študijske zadeve
Sabina Kmetič, tajnik fakultete

Program dela in finančni načrt za leto 2014 je bil sprejet na 7. računovodski seji Upravnega
odbora FDŠ, dne 20.03.2014 in na 5. redni seji Senata FDŠ, dne 21. 2. 2014.
Brdo pri Kranju, februar 2014

Fakulteta za državne in evropske študije

Vizitka visokošolskega zavoda:
Ime zavoda: FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE
Krajše ime zavoda: FDŠ
Ulica: Predoslje 39
Kraj: Brdo pri Kranju, 4000 Kranj
Spletna stran: www.fds.si
Elektronski naslov: brdo@fds.si
Telefonska številka: 04 260 18 56
Številka faksa: 04 260 18 55
Matična številka: 1555057
Identifikacijska številka: SI7414344
Transakcijski račun: 02010-0089873376 pri NLB d.d.

2

Fakulteta za državne in evropske študije

Kazalo
1
1.1

POSLANSTVO IN VIZIJA ........................................................................................................................ 4
Poslanstvo ................................................................................................................................................... 4

1.2
Vizija ............................................................................................................................................................ 4
2 PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA .................................................................................... 5
3 USMERITVE IN CILJI .............................................................................................................................. 20
3.1

Zakonske in druge pravne podlage ........................................................................................................ 20

3.2

Dolgoročni/strateški cilji ......................................................................................................................... 20

3.3
Kratkoročni letni cilji v letu 2014 .......................................................................................................... 23
3.3.1
Izobraževalna dejavnost .................................................................................................................... 23
3.3.2
Raziskovalna in razvojna dejavnost .................................................................................................. 32
3.3.3
Univerzitetni šport ............................................................................................................................. 34
3.3.4
Interesna dejavnost študentov ........................................................................................................... 34
3.3.5
Druga dejavnost visokošolskega zavoda ........................................................................................... 36
4 Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem ............................................................................. 36
4.1

Prostori in zemljišča ................................................................................................................................ 36

4.2

Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin .............................................................................................. 38

4.3

Oprema .................................................................................................................................................... 38

4.4

Investicijsko vzdrževanje ........................................................................................................................ 38

4.5
Drugo ........................................................................................................................................................ 39
5 Kadrovski načrt in kadrovska politika ............................................................................................. 39
5.1

Kadrovska politika .................................................................................................................................. 39

5.2

Kadrovski načrt za študijske programe s koncesijo (redni študij) ..................................................... 40

3

Fakulteta za državne in evropske študije

1 POSLANSTVO IN VIZIJA
1.1

Poslanstvo

Fakulteta deluje skladno s sodobnim evropskim bolonjskim modelom študija in je odprta za povezovanje, ki ga predvideva Lizbonska strategija.
Fakulteta si prizadeva za odlično kakovost pedagoškega dela. Poslanstvo fakultete je izobraziti kvaliteten kader, ki bo s svojim znanjem
prispeval k razvoju javnoupravne znanosti.
(Sprejel UO FDŠ, dne 28.10.2011)
1.2

Vizija

Fakulteta polagoma zaključuje prvo dekado svojega delovanja. Ta je bila, upoštevaje celokupni slovenski kontekst, uspešna. Fakulteta ni več le
podiplomske narave, ampak vpisuje študente na vseh treh nivojih visokošolskega izobraževanja. Programi so polni, študenti pa vsako leto boljši.
To je dobra popotnica za prihodnost, ki jo bo fakulteta zgrabila z obema rokama.
Delovanje fakultete je podčrtano z besedo ambicioznost. Po vzoru tujih fakultet s podobno usmeritvijo, a precej daljšo tradicijo, si prizadevamo
postati središče izobraževanja elite, ki bo tvorila hrbtenico državne uprave v najboljšem pomenu te besede. Fakulteta želi postaviti piko na i k
tistemu, v kar se postopoma razvija: v ustvarjalca ne samo slovenske državniške elite, temveč tudi v vir najboljših slovenskih uradnikov, ki jih
bomo pošiljali tudi na delo v institucije EU. To je slednjič namen državnih in evropskih študij.
Cilj fakultete je vsestranska odličnost, še posebej pa na področjih akademskega izobraževanja, raziskovanja, strokovnega usposabljanja in na
založniškem področju. Fakulteta deluje z roko v roki s prakso; s svojim znanjem v svojstvu profesorjev, alumni in študentov si prizadeva, da
Slovenija res postane tisto, kar ji narekuje njen ustavni red: to je pravna in demokratična država, utemeljena na spoštovanju človekovih pravic.
S tega vidika je fakulteta glasnik družbene odgovornosti.
Fakulteta bo v prihodnje 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
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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.
(Sprejel UO FDŠ, dne 28.10.2011)

2 PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA
Fakulteta za državne in evropske študije je samostojni in zasebni visokošolski zavod, ustanovljen 17. 8. 2000. Kot izhaja že iz njenega imena, je v
svojem pedagoškem, znanstvenem in raziskovalnem poslanstvu posvečena državnim in evropskim študijam, ki jih konkretizira skozi akreditirana
progama javna uprava (I., II. in III. stopnja) ter mednarodne in diplomatske študije. V tem je prvi vsebinski, in zato najpomembnejši, doprinos
fakultete v slovenski akademski prostor, ki nima fakultete, ki bi se celovito posvečala državnim in evropskim študijam. Program javne uprave je
zato specifika FDŠ in se pomembno loči od drugih bolj upravno-tehničnih (administrativnih) programov javne uprave po tem, da študentom
daje široko pravno znanje. Tega vsak zaposleni v javni upravi, ne le pravniki, nujno potrebuje, če naj bo sposoben samostojnega in zares
odgovornega dela.
Študenti na FDŠ pa ne dobijo le splošnih znanj o državi in njeni upravi, temveč se podrobno seznanijo še z etičnimi, varnostnimi, obrambnimi ter
strateškimi vprašanji, katerih poznavanje je nujno za celovito razumevanje države v današnjem post-modernem svetu. V tem svetu pa, hočeš
nočeš, edini (če ne celo glavni) akter ni več država, temveč številni drugi globalni igralci ter silnice, katerih poznavanje in razumevanje je bistvo
za poznavanje, razumevanje, delovanje in vodenje sodobne države. To dimenzijo znanja na FDŠ zagotavlja program mednarodnih in
diplomatskih študij.
Povedano priča o tem, da je FDŠ edinstvena izobraževalna ustanova v Slovenija, saj nobena druga primerljiva fakulteta ne daje tako široko
interdisciplinarnega znanja, ki ga podajajo prvovrstni strokovnjaki, med katerimi so očetje slovenske države, bivši predsedniki ustavnega
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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. V desetletju njenega obstoja 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 delovnoaktivno slovensko populacijo, ki je željna dodatnega in novega znanja. Študenti fakultete tako običajno nimajo težav z zaposlitvijo, saj jim
pridobljeno znanje omogoča, da svoje obstoječe zaposlitve ne le ohranijo, temveč da lahko napredujejo na bolj zahtevna in odgovorna delovna
mesta. Za vse študente pa fakulteta ponuja ustrezne informacije za njihovo integracijo na trg dela in širše v profesionalne vode. V ta namen je
fakulteta ustanovila karierni center in alumni klub, krepi pa tudi iniciative vseživljenjskega učenja.
Cilj fakultete je namreč vsestranska odličnost, še posebej pa na področjih akademskega izobraževanja, raziskovanja, strokovnega usposabljanja
in na založniškem področju. Fakulteta deluje z roko v roki s prakso; s svojim znanjem v svojstvu profesorjev, alumni in študentov si prizadeva,
da Slovenija res postane tisto, kar ji narekuje njen ustavni red: to je pravna in demokratična država, utemeljena na spoštovanju človekovih
pravic. S tega vidika je fakulteta glasnik družbene odgovornosti.
Za razliko od ostalih fakultet FDŠ svoje študente v veliki večini ne črpa iz osrednje, t.j. ljubljanske regije, temveč iz drugih delov Slovenije,
primarno iz gorenjske ter štajerske regije. S tem fakulteta prispeva tudi k intelektualni regionalizaciji Slovenije, ki je predpogoj, tudi v okviru
uprave, za enakomeren trajnostni razvoj Republike Slovenije kot celote. Fakulteta ima svoj sedež na Brdu pri Kranju in je tako že izvorno vpeta v
gorenjsko okolje.
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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. V študijskem letu
2012/2013 je fakulteta organizirala eno poletno in eno zimsko šolo. Obe sta potekali 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. Fakulteta je v študijskem letu
2012/2013 organizirala tudi posvet »Ali se v Reziji sistematično kršijo človekove pravice?« in simpozij ''Kako mladi koroški Slovenci vidijo svojo
prihodnost?''. Oba dogodka sta bila uspešno izvedena in medijsko odmevna.
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-fds). 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
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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-fds.
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.
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.
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 zaključila prvo dekado 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. 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.
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Delovanje fakultete je podčrtano z besedo ambicioznost. Po vzoru tujih fakultet s podobno usmeritvijo, a precej daljšo tradicijo, si prizadevamo
postati središče izobraževanja elite, ki bo tvorila hrbtenico državne uprave v najboljšem pomenu te besede. Fakulteta želi postaviti piko na i k
tistemu, v kar se postopoma razvija: v ustvarjalca ne samo slovenske državniške elite, temveč tudi v vir najboljših slovenskih uradnikov, ki jih
bomo pošiljali tudi na delo v institucije EU. To je slednjič namen državnih in evropskih študij.
Cilj fakultete je vsestranska odličnost, še posebej pa na področjih akademskega izobraževanja, raziskovanja, strokovnega usposabljanja in na
založniškem področju. Fakulteta deluje z roko v roki s prakso; s svojim znanjem v svojstvu profesorjev, alumni in študentov si prizadeva, da
Slovenija res postane tisto, kar ji narekuje njen ustavni red: to je pravna in demokratična država, utemeljena na spoštovanju človekovih pravic.
S tega vidika je fakulteta glasnik družbene odgovornosti.
Fakulteta bo v prihodnje 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.
Fakulteta izvaja naslednje študijske programe, ki imajo javnopravno veljavo:
NOVI PROGRAMI
-

dodiplomski študij:
triletni univerzitetni študijski program »Javna uprava« 1. stopnje
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-

podiplomski študij:
strokovni magistrski program »Javna uprava« 2. stopnje
strokovni magistrski program »Mednarodne državne in diplomatske študije« 2. stopnje
doktorski program »Javna uprava« 3. stopnje
doktorski študijski program »Mednarodne in diplomatske študije« 3. stopnje
triletni visokošolski študijski program »Upravno pravo« 1. stopnje – v postopku akreditacije na NAKVIS.

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 1. stopnje »Javna uprava« (Odločba Vlade RS, št. 01405-37/2007/5 z dne
27.12.2007). V študijskem letu 2013/2014 je Vlada RS zmanjšala število koncesioniranih vpisnih mest za 20 %, torej iz 70 na 56.
70 vpisnih mest za podiplomski študijski program 2. stopnje »Javna uprava« (Odločba Vlade RS, št. 01405-20/2007/5 z dne 15.5.2007).
70 vpisnih mest za podiplomski študijski program 2. stopnje »Mednarodne in diplomatske študije« (Odločba Vlade RS, št. 0140524/2007/5 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

Organi fakultete so:
- akademski zbor,
- senat,
- upravni odbor,
- dekan,
- prodekan,
- študentski svet.
Delovna telesa fakultete so:
- habilitacijska komisija,
- študijska komisija,
- vpisna komisija 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.
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. Pri njegovem delu
sodelujejo tudi predstavniki študentov pri čemer je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. Študenti sodelujejo tako, da
dajejo predloge glede izvajanja študijskih programov in obveznosti študentov v senatu.
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Akademski zbor:
- izvoli predsednika akademskega zbora, ki sklicuje in vodi njegove seje,
- Izvoli člane senata v skladu z določbami akta o ustanovitvi fakultete in tega statuta,
- obravnava poročila o delu visokošolskega zavoda 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 fakultete
Senat je najvišji strokovni organ fakultete in šteje najmanj devet (9) članov. Sestavljajo ga tisti člani akademskega zbora fakultete, ki so nosilci
ali so-nosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov. V senatu so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline ter strokovna
področja fakultete.
Po svoji funkciji so člani senata fakultete:
- dekan,
- prodekan ali prodekani, če jih je več,
- predstavniki študentskega sveta fakultete; študenti imajo v senatu najmanj petino članov.
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 študijske programe,
- določa merila za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev,
- voli visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce v naziv,
- odloča o odvzemu naziva visokošolski učitelj, znanstveni delavec in visokošolski sodelavec,
- v postopku izvolitve v naziv ali odvzema naziva imenuje komisijo treh (3) članov, ki poroča o pedagoški in raziskovali usposobljenosti
kandidata,
- sprejema program raziskovalnega in razvojnega dela,
- sprejema študijski koledar in letni delovni načrt fakultete,
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-

imenuje komisijo za zagovor magistrskega dela,
potrjuje teme in mentorja doktorskih disertacij,
imenuje tri (3) člansko komisijo za zagovor osnutka dispozicij doktorskih disertacij,
potrjuje dispozicije doktorskih disertacij,
imenuje tri (3) člansko komisijo za oceno in zagovor predloženih doktorskih disertacij,
imenuje člane strokovnega sveta organizacijske enote fakultete,
sprejema strokovno mnenje o mladih raziskovalcih in odloča o njihovi kandidaturi,
imenuje komisijo in odloča o priznavanju in vrednotenju izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja in za namene zaposlovanja,
daje predhodno mnenje upravnemu odboru fakultete o predlogih za sistemizacijo delovnih mest na fakulteti,
razpravlja in odloča o mnenjih študentskega sveta fakultete s področja njegove pristojnosti,
imenuje svoja delovna telesa za opravljanje nalog s posameznega področja,
potrjuje letni delovni program organizacijskih enot in obravnava letna poročila o izvajanju tega programa,
daje predhodno mnenje upravnemu odboru fakultete o predlogih splošnih in posamičnih aktov s področja delovanja fakultete,
odloča o drugih zadevah.

Upravni odbor
Upravni odbor je poslovodni organ in organ upravljanja fakultete. Poleg nalog, določenih z zakonom, upravni odbor odloča o zadevah
materialne narave, skrbi za nemoteno, zakonito materialno poslovanje fakultete in odobrava uporabo sredstev oziroma razpolaganje s sredstvi,
zlasti pa:
- sprejema merila za oblikovanje načrta financiranja fakultete,
- sprejema načrt financiranja in zaključni račun fakultete,
- imenuje dekana in prodekana oziroma prodekane fakultete,
- imenuje tajnika,
- imenuje glavnega računovodjo,
- imenuje predstojnike organizacijskih enot fakultete,
- imenuje disciplinsko komisijo,
- imenuje vpisno komisijo,
- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest na fakulteti,
- sklepa pogodbe o delovnih razmerjih, podjemne in avtorske pogodbe ter druge pogodbe o pedagoškem sodelovanju,
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imenuje komisijo za varstvo pravic delavcev,
sprejema sklepe o višini šolnin in cenik drugih storitev,
sprejema druge odločitve s področja materialnega poslovanja,
sprejema načrt investicijskih vlaganj,
odloča o uvedbi, organizaciji in financiranju novih študijskih programov fakultete ter o spremembah veljavnih študijskih programov,
odloča o vseh drugih programih in projektih znanstvene, raziskovalne, svetovalne, založniške ali kakršnekoli druge narave s področij
dejavnosti, za katere je registrirana fakulteta,
- sprejema statut in druge akte fakultete.
-

Dekan
Dekan je strokovni vodja zavoda in dekanata fakultete. Dekanat sestavljajo dekan, prodekani in tajnik fakultete.
Za dekana fakultete je lahko imenovan, kdor je na fakulteti zaposlen kot visokošolski učitelj.
Dekan fakultete ima pooblastila in odgovornosti v skladu z zakonom, aktom o ustanovitvi fakultete in s tem statutom. Opravlja zlasti naslednje
naloge:
- vodi, nadzoruje, usmerja in usklajuje pedagoške, študijske, strokovne, svetovalne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti ter skrbi za
zakonitost njihovega izvajanja,
- skrbi in odgovarja za zakonitost dela,
- je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti fakultete, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega ter
strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija fakultete),
- sklicuje in vodi seje senata fakultete,
- sklicuje in vodi seje kolegija dekana, na katere so vabljeni prodekan oziroma prodekani, člana upravnega odbora in tajnik fakultete fakultete,
po potrebi pa tudi predstojniki organizacijskih enot fakultete,
- potrjuje predlagane teme diplomskih del na dodiplomskem študiju in imenuje predsednika in člana komisije za zagovor diplomskega dela,
- potrjuje predlagano temo diplomskega znanstvenega članka,
- najmanj enkrat letno poroča o svojem delu senatu, upravnemu odboru in ustanoviteljema fakultete,
- promovira doktorje znanosti,
- odloča o disciplinski odgovornosti zaposlenih in izreka disciplinske ukrepe, kadar je za to pristojen,
- odloča o pritožbah zoper odločbe študijske komisije
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- odloča o drugih vprašanjih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter z aktom o ustanovitve fakultete in s tem
statutom.
Prodekan
Fakulteta ima enega ali več prodekanov.
Prodekan za študijske in študentske zadeve opravlja naloge, povezane s pedagoškimi, študijskimi in študentskimi zadevami fakultete, po
dogovoru z dekanom pa sodeluje tudi pri opravljanju drugih nalog, določenih s tem aktom.
Prodekan za študijske in študentske zadeve je hkrati tudi predsednik študijske komisije.
Fakulteta ima lahko tudi prodekane za druga področja dejavnosti fakultete.
Študentski svet
Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov.
Upravni odbor glede na število izvajanih študijskih programov in glede na število študijskih centrov fakultete vsaki dve leti določi število članov
študentskega sveta.
Mandat članov študentskega sveta traja dve (2) leti.
Člane študentskega sveta imenujejo študenti fakultete v sodelovanjem s prodekanom za študentske in študijske zadeve.
Delo študentskega sveta vodi predsednik, ki ga izvolijo člani študentskega sveta izmed sebe.
Način delovanja Študentskega sveta ureja Poslovnik Študentskega sveta FDŠ.
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Študentski svet daje pristojnim organom fakultete mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, o statutu fakultete,
lahko pa tudi mnenje o kandidatu za dekana in prodekana fakultete. Študentski svet sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti
študentov fakultete v sodelovanju s skupnostjo študentov.

Habilitacijska komisija
Habilitacijska komisija je delovno telo senata fakultete.
Habilitacijska komisija obravnava vloge za izvolitev v naziv visokošolski učitelj in znanstveni delavec oziroma predloge za odvzem naziva ter
predlaga senatu imenovanje komisije za oceno izpolnjevanja pogojev za izvolitev v naziv.
Naloga habilitacijske komisije je zagotovitev enotne uporabe meril za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in
visokošolskega sodelavca.
Habilitacijsko komisijo sestavlja najmanj pet (5) članov, ki jih izvoli senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev, ki izpolnjujejo pogoje za
izvolitev v senat fakultete.
V habilitacijski komisiji so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline ter strokovna področja fakultete.
Mandat članov traja dve (2) leti in so po preteku te dobe lahko ponovno imenovani na to funkcijo.
Člani habilitacijske komisije izmed sebe na prvi seji izvolijo predsednika, ki vodi in sklicuje seje komisije.
Habilitacijska komisija dela na sejah in je sklepčna, če je na seji prisotna večina članov, svoje odločitve pa sprejema z absolutno večino članov
komisije.
Sej habilitacijske komisije se udeležuje tudi tajnik fakultete, ki pa nima pravice glasovanja.
O seji se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsednik habilitacijske komisije in tajnik fakultete.
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Predsednik habilitacijske komisije lahko skliče korespondenčno sejo habilitacijske komisije, če presodi, da bo na ta način odločanje habilitacijske
komisije v korist njenega hitrejšega in učinkovitejšega dela, ne da bi bila zaradi tega zmanjšana kakovost odločanja habilitacijske komisije.
Študijska komisija
Študijska komisija je strokovno delovno telo znotraj dekanata.
Študijsko komisijo sestavljajo trije člani: po svoji funkciji prodekan za študentske zadeve kot predsednik ter dva člana, ki ju imenuje upravni
odbor.
Študijska komisija izvaja naslednje naloge:
-

ocenjuje ustreznost diplomskega znanstvenega članka in s tem izpolnjenost pogoja za vpis na strokovni magisterij,
obravnava prijavljene teme magistrskih del,
imenuje strokovno komisijo za oceno magistrskega dela,
senatu predlaga potrditev skupne ocene ter komisijo za zagovor magistrskega dela,
senatu predlaga imenovanje komisije za priznavanje in vrednotenje izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja in za namene
zaposlovanja,
obravnava prošnje za podaljšanje statusa,
obravnava prošnje za prepise med študijskimi programi,
obravnava prošnje študentov s posebnimi potrebami,
senatu predlaga potrditev teme in mentorja doktorske disertacije,
senatu predlaga v imenovanje komisijo za zagovor osnutka dispozicije,
senatu predlaga potrditev dispozicije,
senatu predlaga imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije,
priznava kreditne točke na podlagi opravljenih obveznosti na drugih podiplomskih programih ali na podlagi opravljenih strokovnih
izpitov,
potrjuje s strani mentorjev predlagane sezname tem magistrskih del,
opravlja druge naloge, povezane s študijskimi dejavnostmi fakultete, če zanje ni pristojen drug organ fakultete

17

Fakulteta za državne in evropske študije

-

na podlagi intervjujev v tujem jeziku s kandidati izvede izbor študentov za mednarodno izmenjavo,
potrdi »Študijski sporazum« študenta, ki se je prijavil na mednarodno izmenjavo in njegove morebitne spremembe,
odloča o podaljšanju študijske izmenjave v tujini.

Zoper odločitve študijske komisije je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema odločitve. O pritožbi odloči dekan.
Vpisna komisija
Vpisna komisija ugotavlja izpolnjevanje pogojev in odloča o vpisu kandidatov za vpis v posamezni študijski program. V primeru omejitve vpisa,
odloča o izboru kandidatov na podlagi kriterijev, ki so določeni v posameznem študijskem programu.
Vpisno komisijo imenuje upravni odbor in ga sestavljajo trije člani, in sicer prodekan za študentske in študijske zadeve in oba člana upravnega
odbora.
Zoper odločitev vpisne komisije je dopustna pritožba na senat fakultete.
Disciplinska komisija
Disciplinska komisija obravnava primere kršitev izpitnega reda in odloča o izreku sankcije.
Disciplinsko komisijo sestavljajo dva člana in predsednik. Disciplinsko komisijo imenuje upravni odbor za mandatno obdobje dveh (2) let.
Dekan odloča o uvedbi disciplinskega postopka. Zoper odločitev disciplinske komisije je dopustna pritožba na senat fakultete.
Katedre
Katedre združujejo sorodne znanstveno-raziskovalne in pedagoške discipline, ki jih goji fakulteta, in skrbijo za njihov razvoj.
Fakulteta ima naslednje katedre:
- Katedra za ustavno pravo in človekove pravice,
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-

Katedra za javno upravo,
Katedra za mednarodne, evropske in diplomatske študije,
Katedra za teorijo prava in etiko v javnem življenju,
Katedra za nacionalne in mednarodne varnostne študije.

Raziskovalna organizacija
Fakulteta je raziskovalna organizacija in ima lahko naslednje organizacijske enote za izvajanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti:
- Center za upravne študije,
- Center za evropske študije,
- Raziskovalna skupina fakultete.
Zgoraj navedene OE lahko izvajajo znanstveno-raziskovalno in svetovalno dejavnost na področjih dejavnosti fakultete. Za fakulteto izvajajo in
organizirajo določene študijsko-izobraževalne programe ter izdelujejo razvojne projekte, na podlagi katerih fakulteta razvija obstoječe in
ustanavlja nove programe svojih dejavnosti.
Raziskovalna centra imata status organizacijske enote fakultete, ki ni pravna oseba. Raziskovalna centra poleg svojega naziva uporabljata ime in
znak fakultete. Vsak raziskovalni center ima v okviru fakultete samostojni položaj z ozirom na izvajanje svoje dejavnosti, notranjo organizacijo,
upravljanje in razpolaganje z dohodkom in s presežkom dohodka nad odhodki. Raziskovalna centra imata v mejah svoje avtonomije pooblastila
v pravnem prometu, ki jih izvršujeta v imenu in za račun fakultete. Raziskovalna centra imata vsak svoje računovodsko-stroškovno mesto,
katerega sredstva so deponirana na enem od transakcijskih bančnih računov fakultete.
Predstojnika Centra za upravne študije imenuje upravni odbor fakultete na predlog Inštituta za pravno svetovanje, d.o.o, predstojnika Centra za
evropske študije pa na predlog Inštituta za ustavno ureditev in človekove pravice, d.o.o.
Knjižnica in založba
Za izvajanje izdajateljske in založniške dejavnosti ima fakulteta svojo založbo.
Knjižnica z informacijskim in dokumentacijskim centrom služi za študijske in raziskovalne potrebe študentov in profesorjev fakultete.
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Alumni klub in karierni center
Alumni klub je prostovoljno združenje diplomantov vseh generacij in programov fakultete z namenom ohranjanja in krepitve stikov med
diplomanti ter fakulteto na vseh družbeno koristnih področjih.
Znotraj Alumni kluba deluje karierni center, ki pomaga bodočim in obstoječim študentom pri odločanju za študij, koordinira mednarodne
izmenjave, svetuje pri načrtovanju kariere ter spremlja karierne poti svojih diplomantov. Delovanje alumni kluba in kariernega centra ureja
pravilnik.

3 USMERITVE IN CILJI

3.1

Zakonske in druge pravne podlage

Fakulteta pri svojem delovanju upošteva vse veljavne zakone in podzakonske akte na področju visokega šolstva, ki jih je sprejel Državni zbor RS oziroma
pristojni državni organ. Na podlagi predmetnih splošnih aktov in Akta o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za državne in evropske
študije je Upravni odbor fakultete sprejel Statut fakultete. Fakulteta je na podlagi Statuta sprejela več pravilnikov, ki podrobneje urejajo delovanje fakultete.

3.2

Dolgoročni/strateški cilji

Dolgoročni/strateški
cilj
Zapolniti vsa razpisana
mesta za redni študij na
prvi in drugi stopnji ter
vsaj polovico mest za
izredni študij.

Ukrepi (naloge) za
uresničitev
dolgoročnega cilja
Ustrezno oglaševanje
razpisanih vpisnih mest,
priprava letnega načrta
promocije, izvedba
sestankov s srednjimi
šolami..

Ime kazalnika

Vpis.

20

Izhodiščna vrednost kazalnika
(leto in vrednost)

Ciljna vrednost kazalnika v letu
2016

Razpisana koncesionirana
mesta na II. stopnji je fakulteta v
letu 2013 72 % zapolnila, na
dodiplomskem študiju pa 48 %.

Do leta 2016 fakulteta namerava
napolniti vsa razpisana mesta za
redni študij na I. in II. stopnji ter
tretjino razpisanih mest za izredni
študij. S študijskim letom
2015/2016 načrtuje izvedbo
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novega visokošolskega
študijskega programa Upravno
pravo 1. stopnje, ki je še v
postopku akreditacije na NAKVIS.

Zagotavljanje visoke
kakovosti ponudbe
fakultete.

Povečati vpis čim
boljših študentov na
doktorski študijski
program

Izvesti nov
program.

doktorski

Ustrezno oglaševanje
razpisanih vpisnih mest.
Zagotavljanje visoke
kakovosti ponudbe
fakultete.
Promoviranje doktorandov
FDŠ v Sloveniji in svetu.
Vpis v razvid programov
visokošolskih zavodov in
razpis programa ter
ustrezno oglaševanje.

Okrepiti akademski
zbor in kontinuirana
skrb za njegovo
nadaljnje izobraževanje
Okrepiti metodološko

Obnova obstoječih
programov.
Uvedba ustreznih
postopkov za prenovo
obstoječih vsebin.
Oglaševanje,
zagotavljanje privlačnosti
fakultete z študijskim,
obštudijskimi in
raziskovalnimi
dejavnostmi.
Izvajanje predmetov,

Do leta 2016 fakulteta namerava
napolniti vsaj 20 mest na
doktorskem študijskem programu
Javna uprava.

Fakulteta trenutno izvaja
doktorski program Javna uprava.
Akreditiran je bil tudi nov
doktorski program »Mednarodne
in diplomatske študije«, ki bo
omogočil diplomantom
magistrskega programa
»Mednarodne in diplomatske
študije« nadaljevanje študija na
najvišji stopnji.
Obstoječe obvezne in izbirne
vsebine se nanašajo na trenutno
veljavno zakonodajo.

Fakulteta pričakuje, da bo v
akademskem letu 2014/2015
vpisala prvo generacijo študentov
na doktorskem programu
Mednarodne in diplomatske
študije.

Fakulteta trenutno sodeluje s 45
sodelavci, med katerimi je 9
redni profesorjev, 9 izrednih
profesorjev, 15 docentov, 10
asistentov in 2 učitelja tujega
jezika
Fakulteta je uvedla izbirni

Do leta 2016 fakulteta načrtuje
pritegnitev 5 novih sodelavcev,
zlasti asistentov, docentov in
raziskovalcev.

Doktorski študij.

Nov doktorski študij.

Prenoviti obstoječe
obvezne in izbirne
vsebine.

Na doktorskem študijskem
programu Javna uprava III.
stopnje je v letu 2013 zasedenih
6 od 60 razpisanih mest.

Prenova učnih načrtov.

Okrepitev akademskega
zbora.
Okrepitev metodološke
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Fakulteta bo na podlagi prejetih
predlogov nosilcev, vsako leto
posebej ažurirala obstoječe
obvezne in izbirne vsebine.

S spremembo in potrditvijo

Fakulteta za državne in evropske študije

pismenost študentov.

preverjanje znanja.

Okrepiti povezavo med
teorijo in prakso.

Poizvedba med študenti
pri katerih predmetih
pogrešajo več informacij iz
prakse.

Uvajanje E-študija

Okrepiti mednarodno
sodelovanje fakultete z
drugimi fakultetami v
okviru pedagoškega
sodelovanja (npr.
izmenjava profesorjev
in raziskovalcev,
skupne poletne šole),
kar naj bi prispevalo k
večji mednarodni
prepoznavnosti
fakultete.

Okrepiti raziskovalno
dejavnosti.

Pripraviti in poslati vabila
potencialnim gostom iz
prakse.
Oglaševanje,
organizacijske in
akademske priprave.
Izvedba potrebnih ukrepov
in postopkov za pridobitev
nove Erasmus listine za
obdobje 2014-2020, za
pridobitev novih
dotacij ter sklenitev novih
bilateralnih sporazumov.
Oglaševanje mednarodne
izmenjave ter informiranje
študentov o dodani
vrednosti mobilnosti v
času študija.
Organizacija dogodkov,
prijava na razpise, krepitev
raziskovalne skupine in
njene tehničnoorganizacijske podprtosti.

pismenosti študentov.

predmet metodologija
družboslovnega raziskovanja na
dodiplomskem in obvezni
predmet metodološki seminar na
podiplomskem nivoju.
Fakulteta v pedagoški proces
vključuje goste iz prakse.

akreditacije Fakulteta v letu 2013
že lahko izvaja navedene
metodološke predmete na vseh
nivojih izobraževanja.

Fakulteta v akademskem letu
2013/14 poskusno uvaja uvodna
predavanja iz E-študija.

V prihodnjih letih bo fakulteta na
temelju dobrih praks krepila
navzočnost e-študija na vseh
nivojih izobraževanja.
Načrtujemo, da bo fakulteta do
leta 2016 podpisala nove
bilateralne sporazume in izpeljala
načrtovane izmenjave študentov
ter profesorjev. Fakulteta je že
pridobila novo Erasmus + listino,
s katero bo lahko izvajala
mednarodne izmenjave v obdobju
2014 – 2020.

Do leta 2016 fakulteta namerava
povabiti na predavanja vsaj še 5
dodatnih gostov iz prakse.

Povezava med teorijo in
prakso.

E- študij.

Mednarodno sodelovanje.

Raziskovalna dejavnost.
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Fakulteta je v letu 2012 pridobila
Erasmus univerzitetno listino, s
katero je bilo omogočeno
izvajanje mobilnosti študentov in
profesorjev s tujimi fakultetami.
Leta 2013 so bili podpisani prvi
bilateralni sporazumi in izvedena
prva izmenjava.

Fakulteta se je v letu 2012 in
2013 prijavila na več razpisov
ARRS, JAK, Javnega sklada RS
za razvoj kadrov in štipendije ter
MIZŠ. Uspešna je bila pri
sedmih razpisih, rezultate treh
pa še čaka.

Fakulteta načrtuje do leta 2016
organizirati čim več konferenc,
poletnih šol, akademskih forumov,
konferenc, simpozijev in drugih
znanstvenih ter strokovnih
dogodkov. Fakulteta se bo še
naprej intenzivno prijavljala na

Fakulteta za državne in evropske študije

Krepiti razpoznavnost
fakultete in njen položaj
v lokalnem okolju in tudi
širše v slovenski družbi

Okrepiti delovanje
lastne knjižnične
dejavnosti s
povečanjem fonda
knjižnih enot in razširiti
njeno domače in
mednarodno
povezovanje.

3.3

Oglaševanje, družbeno
udejstvovanje
akademskega zbora,
organizacija okroglih miz v
Kranju, krepitev alumni
kluba, poskus vzpostavitve
sodelovanja z Mestno
občino Kranj, pojavljanje v
lokalnih medijih s
prispevki, odgovori na
vprašanja ipd.
Zagotovitev finančnih
sredstev za nakup
knjižničnega gradiva.
Posredovanje prošenj
založbam za dotacijo
knjig.

Trenutno nizka razpoznavnost
fakultete celo v lokalnem okolju.

domače in mednarodne razpise,
za katere bo izpolnjevala pogoje
za prijavo..
Fakulteta bo do leta 2016
nadaljevala s številnimi
aktivnostmi za krepitev
razpoznavnosti.

Razpoznavnost fakultete.

Knjižnična in založniška
dejavnost

Fakulteta je v letu 2011 otvorila
prenovljeno knjižnico in zaposlila
knjižničarko za polni delovni čas.
Kupila je vso literaturo, ki je
navedena v učnih načrtih
predmetov, ki jih fakulteta izvaja.
Prejela je tudi donacije knjig.

Do leta 2016 namerava fakulteta
nabaviti dodatne izvode knjig, ki
so najbolj izposojane. Skladno s
posodabljanjem učnih načrtov,
namerava fakulteta posodabljati
tudi knjižnični fond.

Kratkoročni letni cilji v letu 2014

3.3.1

Izobraževalna dejavnost

Dolgoročni/strateški
cilj

Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Izboljšati kakovost

100% izvedljivost

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

Ime kazalnika

Izhodiščna
vrednost kazalnika
(leto in vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2014

Predvideni viri
financiranja

Izvedba

Že v študijskem letu

Tudi v študijskem letu

MIZŠ, drugi viri.
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študija.

predvidene študijske
dejavnosti (predavanj
in vaj) na
dodiplomskem in
podiplomskem študiju;

Izboljšati kakovost
študija.

Povečanje
prehodnosti študentov
v višji letnik na
dodiplomskem in
magistrskih
programih;

Izboljšati kakovost
študija.

Povečanje števila
diplomantov in
doktorandov.

Izboljšati kakovost
študija.

Habilitacija novih
kadrov.

predavanja in vaje v
skladu z akreditacijo.
V kolikor bo katero
izmed njih odpadlo,
bodo zanje razpisani
nadomestni termini.
Zagotavljanje visoke
kakovosti izvedenega
pedagoškega
procesa.
Spodbujanje
študentov k
sprotnemu delu.
Spodbujanje
študentov za
čimprejšnje
dokončanje študija in
omogočanje
nadaljevanja študija
na višji stopnji.

Spodbujanje
diplomantov fakultete
za sodelovanje v
pedagoškem procesu
fakultete.

študijskega
procesa.

2012/2013 so bila
vsa predavanja in
vaje polno izvedene
v skladu z veljavno
akreditacijo.

2013/2014 načrtujemo
izvedbo vseh
predavanj in vaj, v
skladu z akreditiranimi
načini izvajanja.

Prehodnost.

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

Prizadevali si bomo,
da bomo prehodnost v
letu 2014 na
dodiplomskem
programu povečali za
10 % in za 5 % na
magistrskih programih.

MIZŠ, drugi viri.

Diplomanti.

V letu 2012 je študij
na dodiplomskem
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.
Habilitacijska
komisija je v št. l.
2012/2013 izvedla 5
sej. Na sejah je
obravnavala:
1 vlogo za
ponovno
izvolitev v naziv

Prizadevali si bomo,
da bo število
diplomantov in
doktorandov v letu
2014 naraslo vsaj za
10%

MIZŠ, drugi viri.

V študijskem letu
2013/2014 se načrtuje
zaključiti postopke, ki
so v teku iz
študijskega leta
2012/2013 in tekoče
obravnavati prejete
vloge.

MIZŠ, drugi viri.

Habilitacije.

Spodbujanje že
habilitiranih
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sodelavcev in
visokošolskih učiteljev
za izpolnjevanje
pogojev za pridobitev
višjega naziva.

- 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

Okrepiti mednarodno
sodelovanje.

Izvedba predavanj
gostujočih profesorjev
iz sosednjih držav.

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

Gostujoči
predavatelji.

Okrepiti povezavo
med teorijo in prakso.

Organizacija
mednarodne
konference iz pravne
argumentacije

Organizacija
omenjenih konferenc.

Raziskovalna
dejavnost.

Prijava na razpis za
pridobitev sredstev.
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Fakulteta je v letu
2013 sodelovala z
štiridesetimi
gostujočimi
predavatelji iz
evropskih držav,
Hong Konga in
Združenih držav
Amerike.
Fakulteta je v letu
2013 že petič izvedla
mednarodno
konferenco iz pravne
argumentacije in
filozofije prava.
Prav tako je soorganizirala
doktorsko
znanstvenoraziskova
lno mednarodno
konferenco, katere

Fakulteta bo v letu
2014 predvidoma
sodelovala z vsaj
sedmimi gostujočimi
profesorji iz različnih
evropskih držav.

MIZŠ, ARRS,
drugi viri.

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

ARRS, MIZŠ,
drugi viri.

Fakulteta za državne in evropske študije

povzetki so bili
objavljeni v
elektronski zbirki.
Fakulteta je v letu
2013 uspešno
izvedla dve poletni
šoli. Več o tem
www.fds.si. Obeh šol
se je skupno
udeležilo 144
študentk in
študentov.
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.

Okrepiti povezavo
med teorijo in prakso.

Organizacija dveh
poletnih šol.

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

Vseživljenjsko
učenje.

Prenoviti obstoječe
obvezne in izbirne
vsebine.
Izboljšati kakovost
študija.

Izvedba študentske
ankete.

Izvedba ankete prek
VIS-a.

Študentske
ankete.

Prenoviti obstoječe
obvezne in izbirne
vsebin.
Izboljšati kakovost
študija.

Izdelava letnega
poročila
samoevalvacije.

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

Poročilo o
samoevalvaciji.

Fakulteta je v letu
2012 pripravila
samoevalvacijsko
poročilo.

Okrepiti povezavo
med teorijo in prakso.

Spodbujati in podpirati
študente pri izvedbi
interesnih dejavnosti.

Sodelovanje s
predstavniki pri
aktivnostih
študentskega sveta.

Študentski svet.

V letu 2013 je
fakulteta sodelovala
na sejah
Študentskega sveta
FDŠ in pozvala
študente, da
pripravijo program
interesnih
obštudijskih
dejavnosti za
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Fakulteta načrtuje
izvedbo ene
spomladanske in ene
zimske šole v letu
2014.

Drugi viri.

V letu 2013/2014 bo
fakulteta izvedla
anketo ob koncu
vsakega predavanja in
enkrat letno o delu
fakultete. Ankete bodo
služile k pripravi
samoevalvacijskega
poročila.

MIZS, drugi viri.

Fakulteta bo v letu
2014 pripravila
samoevalvacijsko
poročilo in pričela s
projektom razvoja
sistema kakovosti na
fakulteti.
V kolikor bodo
študenti prosili za
pomoč, jim bo
fakulteta tudi v letu
2014 pomagala pri
organizaciji oz. izvedbi
programa interesnih
obštudijskih
dejavnosti.

MIZŠ, drugi viri.

MIZŠ, drugi viri.

Fakulteta za državne in evropske študije

naslednje študijsko
leto. Sodelovala je
tudi pri organizaciji in
izvedbi programa
interesnih dejavnosti
za l. 2013.
Okrepiti delovanje
lastne knjižnične
dejavnosti s
povečanjem fonda
knjižnih enot in
razširiti njeno
domače in
mednarodno
povezovanje.

Založniška dejavnost:
samozaložništvo
učbenikov.

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

Založniška
dejavnost.

Okrepiti mednarodno
sodelovanje fakultete
z drugimi fakultetami
v okviru
pedagoškega
sodelovanja.

Pridobitev nove
Erasmus univerzitetne
listine in sklepanje
novih bilateralnih
sporazumov.

Navezovanje stikov s
tujimi fakultetami in
univerzami ter
sklepanje
sporazumov.

Erasmus
pedagoške
izmenjave.

Prijava na razpis za
novo univerzitetno
listino.

Okrepiti delovanje
lastne knjižnične
dejavnosti s
povečanjem fonda
knjižnih enot in
razširiti njeno
domače in
mednarodno
povezovanje.

Posodobitev
knjižničnega gradiva.

Poziv profesorjem, da
sporočijo predloge za
nakup nove literature.

Knjižnična
dejavnost.

Pošiljanje prošenj za
donacije knjig.
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Fakulteta je v letu
2013 izdal eno
dvojno številko revije
Dignitas, brošuro
Informacije o
študijskih programih
za leto 2013/2014 in
e-učbenik. Vsak
mesec fakulteta izda
tudi e-novice.
V letu 2012 je
fakulteta pridobila
Erasmus
univerzitetno listino
in sklenila prve
bilateralne
sporazume ter
zaposlila
akademskega
koordinatorja..

Fakulteta je v letu
2013 pozvala
pedagoške
sodelavce, da
posodobijo literaturo
v učnih načrtih in
nabavila novo
literaturo. Knjižnica
izvaja tudi
medknjižnično

Fakulteta bo v letu
2014 predvidoma
izdala vsaj 1 učbenik,
brošuro Informacije o
študijskih programih
2014/2015 ter
morebitno drugo
spremljajoče učno
gradivo.

MIZŠ, JAK,
ARRS, drugi viri.

V letu 2014
predvideva
nadgradnjo
navezovanja stikov s
tujino z namenom
sklenitve novih
dodatnih bilateralnih
sporazumov ter
prijavo na razpis za
pridobitev nove
Erasmus listine za
obdobje 2014 - 2020.
V letu 2014 namerava
posodobiti knjižnični
fond skladno s
prenovljenimi učnimi
načrti in posredovati
prošnje založbam za
dotacijo knjig.

CMEPIUS, drugi
viri.

MIZŠ drugi viri.

Fakulteta za državne in evropske študije

Okrepiti povezavo
med teorijo in prakso.

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

Organizacija
seminarjev in
delavnic.

Vseživljenjsko
učenje.

Okrepiti povezavo
med teorijo in prakso.

Karierni center.

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

Karierni center.
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izposojo. Prejela je
tudi dotacije knjig.
Vseživljenjsko učenje
je nov razvojni
koncept, ki
nadgrajuje formalno
izobraževanje za
potrebe napredka na
osebnem ali
poklicnem področju
bodisi v obliki
posamičnih formalnih
oblik bodisi v obliki
neformalnih
seminarjev, delavnic,
okroglih miz in
podobno.
Vseživljenjsko učenje
omogoča fleksibilen
študij, ki z uradnim
potrdilom prinaša
kreditne točke.
Namenjen je tudi
zaključenim
skupinam, izvedba
seminarjev, okroglih
miz in delavnic pa je
usmerjena v
specifična področja
in aktualne tematike,
ki so skupini še
posebej zanimive.
V letu 2011 je
fakulteta vzpostavila
Karierni center, ki je
upravna vez med
alumni in fakulteto ter
referenčna točka
bodočih in obstoječih

V letu 2014 namerava
fakulteta izvesti več
seminarjev in
delavnic, v skladu z
zanimanjem in
povpraševanjem
študentov.

ARRS, MIZŠ,
ESS, drugi viri.

V letu 2014 namerava
fakulteta v okviru
Kariernega centra
nuditi pomoč pri
odločanju za študij na
fakulteti, svetovati pri
načrtovanju kariere ter

MIZŠ, drugi viri.

Fakulteta za državne in evropske študije

študentov.
Okrepiti raziskovalno
dejavnost.

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

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

Raziskovalna
dejavnost

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

Okrepiti raziskovalno
dejavnost.

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.

Raziskovalna
dejavnost

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,
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spremljati kariere
diplomantov fakultete.
Izvedba programa
dela za leto
2013/2014:
1. Organizacija
srečanj Akademskega
foruma
2. Izvajanje dveh
podoktorskih
programov
3. Izvajanje bilaterale
z Univerzo v Zagrebu
4. Izvedbe
znanstvenih
simpozijev na temo
manjšinskega varstva
5. Izvedbe okroglih
miz v okviru Jean
Monnet modulov
6. Razširitev
raziskovalne skupine z
novimi člani.
Akademski forum se
bo v akademskem letu
2013/2014 odvil skozi
več srečanj, v katerem
bodo člani
akademskega zbora,
raziskovalne skupine
in gostujoči
predavatelji predstavili
svoje aktualne
raziskave s področij,

ARRS, MIZŠ.
Drugi viri.

Drugi viri.

Fakulteta za državne in evropske študije

Srečanja bodo
potekala na Brdu pri
Kranju. Udeležba na
Akademskem forumu
je odprta za vse, še
posebej pa je
priporočljiva za
študente FDŠ, kakor
tudi drugih fakultet.

ki jih pokriva
fakulteta.

na katerih delujejo.

ŠTUDIJSKA PODROČJA, NA KATERIH SE BODO IZVAJALI ŠTUDIJSKI PROGRAMI V ŠTUDIJSKIH LETIH 2013/2014 DO 2017/2018 – PROGRAMI 1.
IN 2. STOPNJE

Študijsko
leto

Študijsko
področje
KLASIUS
(2 mesti)

(Načrtovana)
stopnja
študijskega
programa (1.,
2.)

Študijski program

Pričakovano
število
Koncesija
študentov na
(DA/NE/izkazu letnik (redni
jemo interes)
študij)

2013/2014

34

1.

Javna uprava

DA

70

2013/2014

34

2.

Javna uprava

DA

70

2013/2014

34

2.

Mednarodne in
diplomatski študije

DA

70

2014/2015

34

1.

Javna uprava

DA

70

2014/2015

34

2.

Javna uprava

DA

70

2014/2015

34

2.

Mednarodne in
diplomatski študije

DA

70

2015/2016

34

1.

Javna uprava

DA

70
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2015/2016

34

1.

Upravno pravo (VS)

DA

2015/2016

34

2.

Javna uprava

DA

70

2015/2016

34

2.

Mednarodne in
diplomatski študije

DA

70

2016/2017

34

1.

Javna uprava

DA

70

2016/2017

34

1.

Upravno pravo (VS)

DA

2016/2017

34

2.

Javna uprava

DA

70

2016/2017

34

2.

Mednarodne in
diplomatski študije

DA

70

2017/2018

34

1.

Javna uprava

DA

70

2017/2018

34

1.

Upravno pravo (VS)

DA

2017/2018

34

2.

Javna uprava

DA

70

2017/2018

34

2.

Mednarodne in
diplomatski študije

DA

70

Načrt vpisa v 1. letnik študija 3. stopnje v študijskem letu 2014/2015 na študijski program brez koncesije

Ime študijskega programa

Predvideno število
razpisanih mest v 1.
letniku v študijskem
letu 2014/2015

Sprememba glede na leto 2013/2014
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redni

izredni

/

20

/

20

3. stopnja
Javna uprava
Mednarodne in diplomatske
študije

3.3.2

Št. razpisanih mest ostaja enako
Študijski program se bo začel izvajati v študijskem letu
2014/2015

Raziskovalna in razvojna dejavnost

Ukrepi (naloge), ki
so potrebni za
uresničitev oz.
ohranitev
Izvedba projekta
skladno z načrtom.

Dolgoročni/strateški
cilj

Kratkoročni letni cilj
za leto 2014

Okrepiti mednarodno in
raziskovalno dejavnost.

Izvedba bilateralnega
projekta Slovenija –
Hrvaška

Okrepiti raziskovalno
dejavnost.

Izvedba projekta
skladno z načrtom.

Izvajanje nalog
skladno s pogodbo.

Podoktorski projekt
(temeljni).

Okrepiti raziskovalno
dejavnost.

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

Organizacija
dogodkov; objavljanje
člankov, monografij in
prijave na domače in

Raziskovalna
dejavnost.

Ime kazalnika
Bilateralni projekt
med Slovenijo in
Hrvaško v l. 2014 in
2015.
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Izhodiščna
vrednost
kazalnika (leto
in vrednost)
V l. 2013 smo
se prijavili na
omenjeni razpis
in s strani
ARRS še nismo
prejeli obvestila
o sofinanciranju
projekta.
V l. 2011 smo
se prijavili na
razpis za
izvajanje dveh
podoktorskih
projektov
(temeljnih).
Raziskovalna
skupina je v
letu 2013
sprejela

Ciljna vrednost
kazalnika v letu
2014

Predvideni viri
financiranja

V letu 2014
načrtujemo izvedbo
projekta skladno z
načrtom.

ARRS, drugi viri.

Izvajanje nalog
skladno s pogodbo.

ARRS.

Izvedba programa
dela za leto
2013/2014:
1. Organizacija

ARRS, drugi viri.

Fakulteta za državne in evropske študije

mednarodne razpise.

Okrepiti raziskovalno
dejavnost.

Izvedba predavanj v
okviru Akademskega
foruma FDŠ.

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

program dela
za leto
2013/2014.

Akademski forum.

33

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

srečanj
Akademskega
foruma
2. Izvajanje dveh
podoktorskih
programov
3. Izvajanje
bilaterale z
Univerzo v Zagrebu
4. Izvedbe
znanstvenih
simpozijev na temo
manjšinskega
varstva
5. Izvedbe okroglih
miz v okviru Jean
Monnet modulov
6. Razširitev
raziskovalne
skupine z novimi
člani.
Akademski forum
se bo v
akademskem letu
2013/2014 odvil
skozi več srečanj, v
katerem bodo člani
akademskega
zbora, raziskovalne
skupine in gostujoči
predavatelji
predstavili svoje
aktualne raziskave
s področij, na
katerih delujejo.

ARRS, MIZŠ,
drugi viri.

Fakulteta za državne in evropske študije

Kranju. Udeležba na
Akademskem forumu
je odprta za vse, še
posebej pa je
priporočljiva za
študente FDŠ, kakor
tudi drugih fakultet.

3.3.3

vprašanj z
akademskih
področij, ki jih
pokriva
fakulteta.

Univerzitetni šport

Fakulteta v letu 2013 nima programa za univerzitetni šport.

3.3.4

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.
Kratkoročni prednostni cilji
ORGANIZACIJA OGLEDA POSESTVA BRDO IN PROSTOROV FDŠ
ORGANIZACIJA SPOZNAVNEGA VEČERA VSEH ŠTUDENTOV
FDŠ
SODELOVANJE ŠS NA 14. ŠTUDENTSKI ARENI
SODELOVANJE ŠS NA OKROGLI MIZI NEODVISNIH AKADEMSKIH
STROKOVNJAKOV »KRITIČNA ANALIZA PREDLOGA ZVIS-1«
SODELOVANJE ŠS V DS RS GLEDE UVEDBE PREDLOGA
NOVEGA ZVIS-1
ORGANIZACIJA IN MODERIRANJE OKROGLE MIZE:
»OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE«
SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI SIMPOZIJA »SLOVENCI NA
AVSTRIJSKEM ŠTAJERSKEM: DEASIMILIRANA MANJŠINA«
SODELOVANJE PRI PREDSTAVITVI ŠS FDŠ NA 6. INFORMATIVI
SODELOVANJE PRI SIMPOZIJU »POLITIČNA ZASTOPANOST

Pričakovani rezultati v letu 2014
Organizacija dogodka v mesecu oktobru 2013.
Organizacija dogodka v mesecu oktobru 2013.
Predstavitev ŠS na 14. Študentski areni v mesecu oktobru 2013.
Sodelovanje predsednice ŠS na okrogli mizi v novembru 2013.
Sodelovanje predsednice ŠS na predstavitvi javnih mnenj v DS RS glede
uvedbe predloga novega ZVIS-1.
Predsednica ŠS v decembru 2013 organizira in moderira okroglo mizo z
naslovom: »Osamosvojitev Slovenije«, katere gost je prof. dr. Dimitrij Rupel.
Sodelovanje pri organizaciji simpozija v decembru 2013.
Predstavitev ŠS na 6. Informativi v mesecu februarju 2014.
Sodelovanje predsednice ŠS pri organizaciji simpozija v februarju 2014.
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SLOVENSKE MANJŠINE V AVSTRIJI IN ITALIJI«
PRIPRAVA IN SPREJEM LETNEGA POROČILA DELA ŠS ZA LETO
2013
PRIPRAVA IN SPREJEM PROGRAMA DELA ZA ŠT. L. 2013/2014
INFORMIRANJE O MEDNARODNI MOBILNOSTI TER IZBOLJŠANJE
MEDNARODNE IZMENJAVE ŠTUDENTOV
SODELOVANJE Z DRUGIMI ŠS SSVZ

DELO V ORGANIH FAKULTETE

STROKOVNA EKSKURZIJA V BRUSELJ
ORGANIZACIJA ŠPORTNEGA DNEVA FAKULTETE

MREŽENJE

Priprava in sprejem Letnega poročila dela ŠS FDŠ za leto 2013 –februar
2014.
Priprava in sprejem Programa dela ŠS FDŠ za študijsko leto 2013/2014.
- seznanitev študentov s procesom mednarodne mobilnosti
- srečanje s študenti vključenimi v mobilnost
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
- 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
- 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
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3.3.5

Druga dejavnost visokošolskega zavoda

Druga dejavnost je dejavnost, ki ni opredeljena v drugih poglavjih npr. tržna dejavnost.

Dolgoročni/strateški
cilj

Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Okrepiti založniško
dejavnost.

Izdaja novega
študijskega gradiva.

Okrepiti založniško
dejavnost.

Izdaja monografije.

Ukrepi (naloge), ki
so potrebni za
uresničitev oz.
ohranitev
Priprava in izdaja
novega študijskega
gradiva.
Priprava monografije,
podpis pogodbe,
lektoriranje, prevod,
prelom in tisk.

Izhodiščna
vrednost
kazalnika (leto
in vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu
2014

Predvideni viri
financiranja

Založniška dejavnost.

Izid študijskega
gradiva.

Lastni, MVZT.

Založniška dejavnost

Izid monografije.

Urad RS za
zamejce po svetu.

Ime kazalnika

4 Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
Fakulteta za državne in evropske študije ne razpolaga z lastnim stvarnim premoženjem.

4.1

Prostori in zemljišča

Tabela 1: Lastni prostori in zemljišča
Vrsta prostora oz.
zemljišča
/

Lokacija

Parcelna št.

/

/

Bruto etažna
2
površina v m
/
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/
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Fakulteta nima lastnih prostorov in zemljišč.

Tabela 2: Najem prostorov in zemljišč
Fakulteta za izvajanje svoje dejavnosti najema poslovne prostore.
Vrsta prostora oz.
zemljišča
Poslovni prostor

Lokacija
JGZ
Predoslje 39, 4000
Kranj

Poslovni prostor

ESIC Ekonomska
gimnazija Kranj,
Kidričeva cesta
4000 Kranj 65

Poslovni prostori

President Maribor
Masarykova 17, 2000
Maribor

Parcelna št.

Bruto etažna
2
površina v m
Štiri pisarne v Hotelu
Kokra,
4 pisarne v pritličju
Oranžerije,
2 pisarni v 2.
nadstropju
Oranžerije,
Arhiv v 2. nadstropju
Oranžerije,
Knjižnica v 2.
nadstropju
Oranžerije
Predavalnice:
V pritličju Oranžerije.
P.1.3 (35 sedežev)
P.1.5 (35 sedežev)
P1.7 (35 sedežev)
P.1.9 (35 sedežev)
Pa.5.1. (140
sedežev)
Dve predavalnici v
izmeri 193,78 m2

Tabela 3: Oddaja prostorov in zemljišč v najem
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Dejavnost

Obdobje

Pedagoški proces, dekanat, tajništvo, referat, Za nedoločen čas.
računovodstvo, knjižnica, arhiv, druga
izobraževalna dejavnost.

Pedagoški proces

01.09.2013 do
31.08.2014
Pogodba se
obnavlja vsako leto
sproti.

Pedagoški proces

Od 03.11.2008
dalje.
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Vrsta prostora oz.
zemljišča

4.2

Parcelna št.

Lokacija

Bruto etažna
2
površina v m

Dejavnost

Obdobje

Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin

Tabela 1: Načrt izvedbe investicij v gradnjo, obnovo ali nakup nepremičnin za leto 2014

Objekt

Investicija (kaj se bo
delalo)

Obdobje
investicije

/

/

/

4.3

Celotna
vrednost
investicije v
EUR
/

Viri sredstev pri investiciji v letu 2013 (v
Vrednost
EUR)
investicije v letu
2013 v EUR
/

/

/

Oprema

Tabela 1: Načrt nakupa opreme za leto 2014:
Priori
teta

4.4

Oprema

Namen opreme

Vrednost opreme v
letu 2013 v EUR

Viri sredstev v letu 2013 (v EUR)

Investicijsko vzdrževanje

Tabela 1: Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme za leto 2014
Prioriteta

Opis in vrsta del

Obdobje

Vrednost v
letu 2013 v
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Viri sredstev v letu 2014 (v EUR)
Lastni viri
Skupaj

/

/

/

Fakulteta za državne in evropske študije

Vzdrževanje programske
opreme

1.

4.5

1.1.201431.12.2014

EUR
19.000 EUR

19.000 EUR

19.000 EUR

Drugo

Fakulteta nima obremenitev premoženja s stvarnimi pravicami oziroma drugih posebnosti.

5 Kadrovski načrt in kadrovska politika

5.1

Kadrovska politika

Dolgoročni/strateški
cilj
Kratkoročni
letni cilj za leto
2013

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

Ime kazalnika

Izhodiščna
vrednost
kazalnika
(leto in
vrednost)
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Ciljna
vrednost
kazalnika v
letu 2013

Predvideni
viri
financiranja
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5.2

Kadrovski načrt za študijske programe s koncesijo (redni študij)

Glej tabele »Kadrovski načrt za leto 2014«.
Tabela 1: Izvolitve v naziv v letu 2014
Načrtovano
število
izvajalcev v
letu 2014

Naziv

Redni profesor
Znanstveni svetnik
Izredni profesor
Višji znanstveni sodelavec
Docent
Znanstveni sodelavec
Višji predavatelj
Predavatelj
Asistent
Učitelj veščin
Strokovni svetnik
Višji strokovni sodelavec
Strokovni sodelavec
Bibliotekar

Od tega število
izvajalcev, ki
jim bo v letu
2014 potekla
izvolitev v
naziv

Načrtovano število
izvolitev v naziv v letu
2014

9

1

2

15

1

1

10
2

1

1

9

Tabela 2: Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih vključno s tehničnimi sodelavci (laboranti), ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2014

Leto 2013
Načrt 2014

Pridobivanje formalne
izobrazbe

Strokovno
usposabljanje

Krajša usposabljanja in
tečaji

/
/

/
/

3
3
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Daljša usposabljanja
(več kot 1 mesec) v
tujini
/
1

Fakulteta za državne in evropske študije

Tabela 3: Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2014

Leto
2013
Načrt
2014

Pridobivanje
formalne
izobrazbe
/

Podoktorsko
Krajša
Strokovno
izobraževanje
usposabljanja Sobotno leto
usposabljanje
in tečaji
2
/
2
/

/

2

/

3

/

Tabela 4: Število registriranih raziskovalcev

Stanje 31. 10. 2013
Načrt 31. 12. 2014

Št. vseh visokošolskih
učiteljev,
visokošolskih
sodelavcev,
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev
45
45
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