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1 UVOD
Fakulteta za državne in evropske študije (v nadaljevanju: fakulteta ali FDŠ NU) je skladno z Zakonom o
zavodih zasebni zavod in skladno z Zakonom o visokem šolstvu fakulteta, ki je članica Nove univerze.
Edini ustanovitelj fakultete je Inštitut za človekove pravice, d.o.o.. Sedež fakultete je na naslovu:
Žanova ulica 3, 4000 Kranj.
Kot Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije je bila fakulteta pri Svetu RS za visoko
šolstvo akreditirana junija 2000 ter septembra 2001 vpisana v evidenco visokošolskih zavodov pod
zaporedno št. 8 (odločba št. 608-01-239/2001). Prvi vpis v magistrske študijske programe je bil
izveden v študijskem letu 2001/2002, ko se je na fakulteto vpisalo skupaj 464 študentov. Svet RS za
visoko šolstvo je novembra 2007 izdal pozitivno mnenje k spremembi imena visokošolskega zavoda
(sklep št. 1/4-2007), od takrat naprej pa se fakulteta imenuje Fakulteta za državne in evropske
študije.
Fakulteta je v času od svoje ustanovitve dalje postopoma uvajala nove študijske programe, ki so vsi
pridobili pozitivno mnenje akreditacijske agencije Republike Slovenije, tako da so uspešno
zagovarjane diplome programov javno veljavne. Fakulteta izvaja šest študijskih programov na vseh
treh stopnjah bolonjskega procesa:
-

maj 2005: akreditacija magistrskih študijskih programov Javna uprava II. stopnje in
Mednarodne in diplomatske študije II. stopnje,
november 2007: akreditacija univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa Javna
uprava I. stopnje,
julij 2009: akreditacija doktorskega študijskega programa Javna uprava III. stopnje
junij 2013: akreditacija doktorskega študijskega programa Mednarodne in diplomatske
študije III. stopnje,
december 2014: akreditacija visokošolskega strokovni programa Upravno pravo I. stopnje.

Za izvajanje rednega študija na treh od zgoraj navedenih študijskih programov je fakulteta leta 2007
pridobiti javna sredstva preko koncesije, ki študentom omogoča vpis brez šolnine in brezplačni študij.
Fakulteta je v letu 2012 prejela prvo Erasmus listino (Erasmus University Charter, št. 263076-LA-12014-1-SI-E4AKA1-ECHE), kar ji je od študijskega leta 2013/2014 dalje omogočalo institucionalno
izmenjavo študentov in profesorjev z drugimi sorodnimi evropskimi institucijami. ID koda fakultete je:
SI KRANJ 03.
Fakulteta ima akreditirani dve dislocirani enoti, in sicer:
1.
2.

Študijski center v Mariboru, naslov: Črtomirova ulica 10, 2000 Maribor
Študijski center v Ljubljani, naslov: Mestni trg 23, 1000 Ljubljana
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2 SPLOŠNO O FAKULTETI ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE
FDŠ NU ima jasno oblikovano vizijo in poslanstvo. Za njuno uresničitev je fakulteta oblikovala
Strategijo 2017-2021, ki vsebuje ukrepe za uresničitev vizije in poslanstva FDŠ NU.

2.1 POSLANSTVO
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (v nadaljevanju: fakulteta ali FDŠ NU) je
utemeljena v ustavnih vrednotah slovenske države in posvečena državnim in evropskim študijam.
Njeno temeljno vodilo je odličnost. Fakulteta se tako uveljavlja kot elitno mednarodno prepoznavno
vseslovensko izobraževalno središče na Gorenjskem, kjer profesionalna znanja za delo v državni
upravi, z državno upravo in v mednarodnih institucijah pridobivajo vsi tisti, ki so ambiciozni, ki želijo
in zmorejo več.
Izvirna področja študija in znanstvenega raziskovanja so pravo, uprava, mednarodni odnosi, evropske
študije, reševanje sporov, varnostne študije, etika v javnem življenju - v celovitem okviru študija
države in še posebej slovenske države kot članice Evropske unije ter drugih mednarodnih povezav.
Preko študijskih programov na navedenih izobraževalnih in znanstvenih področjih je fakulteta vpeta v
evropske in širše mednarodne visokošolske prostore tako, da pospešuje izmenjave študentov in
profesorjev s partnerskimi fakultetami in univerzami v tujini, da izvaja s slednjimi skupne študijske
programe preko oblik transnacionalnega visokošolskega izobraževanja in da sodeluje pri
mednarodnih znanstvenih projektih.
Fakulteta se kot članica Nove univerze povezuje z Evropsko pravno fakulteto in Fakulteto za
slovenske in mednarodne študije. Njen namen je širiti svoja področja izobraževanja z ustanavljanjem
novih študijskih programov, z uvajanjem novih interdisciplinarnih programov, in z internacionalizacijo
obstoječih programov. Sinergijo na ravni univerze ustvarja fakulteta z institucionalnim in
disciplinarnim povezovanjem na ravni študijskih programov, raziskovalnega dela in mednarodnega
sodelovanja.

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

ORGANIZIRANOST FDŠ
o ORGANIZACIJSKA SHEMA FDŠ NU

Organizacijsko shemo FDŠ NU sestavljajo: (1) Organi fakultete: akademski zbor, senat, študentski
svet, upravni odbor, dekan in direktor; (2) Delovna telesa fakultete: habilitacijska komisija, študijska
komisija, disciplinska komisija, in komisija za kakovost. (3) Strokovna opravila za delo fakultete
opravlja tajništvo fakultete, ki ga vodi tajnik fakultete. Finančno računovodska opravila ureja
računovodstvo.
1. Akademski zbor
Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki v
tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno dejavnost na podlagi
veljavnega pogodbenega ali delovnopravnega razmerja s fakulteto. Pri njegovem delu sodelujejo tudi
predstavniki študentov, pri čemer je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. V
študijskem letu 2017/18 je akademski zbor FDŠ štel 53 predstavnikov. Predsednik Akademskega
zbora je bil prof. dr. Krešimir Puharič, ki je bil imenovan 3. 10. 2017.
Tabela 1: Predsednik akademskega zbora FDŠ NU v študijskem letu 2018-2019
Predsednik akademskega zbora
Datum imenovanja
Datum poteka
Prof. dr. Krešimir Puharič
8. 10. 2018
7.10.2019
Vir: Tajništvo FDŠ NU, 2020
Akademski zbor:
- izvoli predsednika akademskega zbora, ki sklicuje in vodi njegove seje,
- Izvoli člane senata v skladu z določbami akta o ustanovitvi fakultete statuta FDŠ NU,
- obravnava poročila o delu FDŠ NU ter daje predloge in pobude senatu,
- daje senatu splošne usmeritve v zvezi s študijskimi programi in njihovim izvajanjem ter daje
druge predloge in pobude senatu.
2. Senat
Senat je akademski organ fakultete, pristojen za visokošolske znanstvene, študijske in strokovne
zadeve. Sestavlja ga najmanj devet (9) in največ trinajst (13) članov, ki jih izvoli akademski zbor izmed
visokošolskih učiteljev, nosilcev najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov fakultete in
izmed študentov. V senatu so enakopravno zastopana vsa študijska področja, znanstvene discipline in
študijski programi fakultete. O številu članov senata odloči s sklepom upravni odbor.
Mandat članov senata traja dve (2) leti in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni.
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Delo senata vodi dekan fakultete, v njegovi odsotnosti pa prodekan, v odsotnosti obeh pa od enega
izmed njiju pooblaščeni član senata.
Tabela 2: Člani senata FDŠ NU v študijskem letu 2018-2019
SENAT
Datum imenovanja
izr. prof. dr. Matej Avbelj
9.10.2018
izr. prof. dr. Denis Čaleta
9.10.2018
prof. dr. Andrej Anžič
3.10.2017
izr. prof. dr. Janez Čebulj
3.10.2017
prof. dr. Albin Igličar
3.10.2017
prof. dr. Peter Jambrek
3.10.2017
doc. dr. Gorazd Justinek
prof. dr. Ernest Petrič
prof. dr. Dimitrij Rupel
doc. dr. Vojko Strahovnik
Ivan Kramberger
Sara Flis
Simona Gaiser

po funkciji
3.10.2017
3.10.2017
3.10.2017
3.10.2017
3.10.2017
3.10.2017

Datum poteka
8.10.2020
8.10.2020
2.10.2019
2.10.2019
2.10.2019
2.10.2019
po funkciji
2.10.2019
2.10.2019
2.10.2019
2.10.2019
2.10.2019
2.10.2019

Vir: Tajništvo FDŠ NU, 2020
Senat fakultete razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja izobraževalnega in
znanstvenoraziskovalnega dela fakultete, o vseh zadevah izvajanja študijskega programa fakultete, o
novih programih in o spremembah obstoječih programov, zlasti pa:
- sprejema predloge študijskih programov,
- imenuje člane senata univerze, ki zastopajo znanstvene discipline ter strokovna področja, ki
jih goji fakulteta,
- imenuje visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce v naziv, razen
rednega profesorja in znanstvenega svetnika, oziroma predlaga senatu univerze kandidata za
izvolitev v naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika,
- imenuje tri člane habilitacijske komisije univerze,
- odloča o odvzemu naziva visokošolski učitelj, znanstveni delavec in visokošolski sodelavec,
- odloča o odvzemu strokovnega ali znanstvenega naslova diplomanta, razen doktorja
znanosti,
- v postopku izvolitve v naziv ali odvzema naziva imenuje komisijo treh članov, ki poroča o
pedagoški in raziskovalni usposobljenosti kandidata,
- sprejema program raziskovalnega in razvojnega dela,
- sprejema letni delovni načrt fakultete,
- imenuje tričlansko komisijo za zagovor dispozicij doktorskih disertacij in usposobljenost
kandidatov za opravljanje doktorskih disertacij,
- potrjuje teme in mentorja doktorskih disertacij,
- imenuje tričlansko komisijo za oceno, potrdi oceno komisije in imenuje člane za zagovor
predloženih doktorskih disertacij,
- sprejema strokovno mnenje o mladih raziskovalcih in odloča o njihovi kandidaturi,
5

-

razpravlja in odloča o mnenjih študentskega sveta fakultete s področja njegove pristojnosti,
imenuje svoja delovna telesa za opravljanje nalog s posameznega področja,
odloča o pritožbi kandidata v postopku priznavanja tujega izobraževanja,
skrbi za spremljanje kakovosti izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela,
je pristojen za uveljavljanje Evropskega prenosnega kreditnega sistema (v nadaljevanju:
ECTS) in usklajevanje s tem povezanih nalog,
odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom, tem statutom in drugimi splošnimi akti
fakultete.

3. Študentski svet
Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov, ki so vpisani na fakulteto. Študentski svet
obravnava in daje pristojnim organom mnenje o statutu fakultete, o vseh zadevah, ki se nanašajo na
pravice in dolžnosti študentov, ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov v
sodelovanju s skupnostjo študentov.
Študentski svet zagotavlja zastopanost študentov v organih in pri delu organov fakultete.
Tabela 3: Člani študentskega sveta FDŠ NU v študijskem letu 2018-2019
ŠTUDENTSKI SVET
Datum imenovanja
Monika Gjorgievska
7.02.2019
Martin Hrup
7.02.2019
Ema Grbić
7.02.2019
Denis Bratušek
7.02.2019
Ivan Kramberger
7.02.2019

Datum poteka
27.11.2019
27.11.2019
27.11.2019
27.11.2019
27.11.2019

Vir: Tajništvo FDŠ NU, 2020
4. Upravni odbor
Upravni odbor je organ vodenja, poslovanja in upravljanja fakultete. Ima najmanj dva člana. Število
članov upravnega odbora določi ustanovitelj. Vsak član ima en glas. Ustanovitelj imenuje člane za dve
leti. Ustanovitelj imenuje izmed članov upravnega odbora predsednika in namestnika predsednika
upravnega odbora. Predsednik je pristojen za sklicevanje in vodenje sej ter za izvrševanje sklepov
upravnega odbora. Namestnik predsednika upravnega odbora nadomešča predsednika v času
njegove odsotnosti.
Tabela 4: Člana upravnega odbora FDŠ NU v študijskem letu 2018-2019
UPRAVNI ODBOR
Datum imenovanja
dr. Peter Jambrek – predsednik
9. 8. 2019
mag. Olga Jambrek - članica
9. 8. 2019

Datum poteka
8. 8. 2021
8. 8. 2021

Vir: Tajništvo FDŠ NU, 2020
5. Dekan in prodekani
Dekana imenuje in razrešuje upravni odbor za dobo dveh let in je lahko ponovno imenovan. Pred
imenovanjem ali razrešitvijo upravni odbor pridobi predhodno mnenje senata in soglasje
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ustanovitelja. Dekan se imenuje izmed visokošolskih učiteljev fakultete, ki so nosilci najmanj enega
izmed pedagoško izvajanih predmetov. Fakulteta ima enega ali več prodekanov. Prodekani pomagajo
dekanu pri opravljanju nalog, ki jih določi dekan, in ga nadomeščajo v njegovi odsotnosti. Za sklep o
nadomeščanju mora dekan pridobiti soglasje upravnega odbora. Prodekane imenuje in razrešuje
upravni odbor. Za imenovanje in razrešitev prodekanov veljajo določbe statuta glede dekana.
Tabela 5: DekanFDŠ NU v študijskem letu 2018-2019
Dekan
Datum imenovanja
doc. dr. Gorazd Justinek
1.10.2018

Datum poteka
30.09.2020

Vir: Tajništvo FDŠ NU, 2020
6. Direktor
Direktor je poslovodja in zakoniti zastopnik fakultete. Imenuje in razrešuje ga upravni odbor za dobo
dveh let in je lahko ponovno imenovan. Upravni odbor lahko razreši direktorja pred iztekom
mandatne dobe, če deluje nezakonito ali pravno nepravilno, če krši akte fakultete, če ne deluje v
skladu z odločitvami in navodili upravnega odbora, če nastane kateri od razlogov, zaradi katerih
preneha delovno razmerje po samem zakonu, ali če izgubi zaupanje upravnega odbora, vsled česar je
v škodo fakultete močno ovirano sodelovanje med obema organoma.
V študijskem letu 2017/2018 je upravni odbor za direktorico FDŠ NU imenoval mag. Olgo Jambrek.
Direktor po navodilih predsednika upravnega odbora izvršuje sklepe upravnega odbora in na tej
podlagi opravlja naslednje naloge:
- podpisuje pogodbe, ki se nanašajo na denarne in druge obremenitve,
- zastopa fakulteto v pravnem prometu,
- izvaja sklepe upravnega odbora o statusnih, organizacijskih in institucionalnih spremembah
fakultete ter njenih organizacijskih enot,
- izvršuje sklepe upravnega odbora o delovnih razmerjih ter o drugih kadrovskih in personalnih
vprašanjih,
- zadolžen je za nadzorovanje evidence pogodb in aktov ter drugih dokumentov fakultete,
sklepov upravnega odbora in dekana,
- daje navodila drugim organom fakultete iz pristojnosti upravnega odbora glede pravno
pravilne uporabe in razlage akta o ustanovitvi in statuta fakultete in drugih pravnih podlag za
delovanje fakultete,
- ima druga pooblastila in odgovornosti v skladu z aktom o ustanovitvi, tem statutom in sklepi
upravnega odbora fakultete.
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Slika 1: Organigram FDŠ NU v študijskem letu 2018/2019:

UPRAVNI ODBOR

AKADEMSKI
ZBOR

KOMISIJA ZA
KAKOVOST

Center za upravne študije

Center za evropske študije
DISCIPLINSKA
KOMISIJA
Raziskovalna skupina fakultete
SENAT

HABILITACIJSKA
KOMISIJA

INŠTITUTI

PRODEKAN ZA
ZNANSTVENORAZISKOVALNO
DEJAVNOST
DEKAN

DEKANAT

PREDSTOJNIKI
KATEDER

Katedra za ustavno pravo in
človekove pravice

DIREKTOR
PRODEKAN ZA
ŠTUDIJSKE ZADEVE
TAJNIŠTVO

ŠTUDIJSKA
KOMISIJA

Katedra za javno upravo

REFERAT
ŠTUDENTSKI
SVET
KNJIŽNICA
ZALOŽBA

Katedra
za
mednarodne,
evropske in diplomatske študije

IN
ALUMNI KLUB

KARIERNI CENTER
IN MEDNARODNA
PISARNA

Katedra za teorijo prava in etiko
v javnem življenju

Katedra za nacionalne in
mednarodne varnostne študije

RAČUNOVODSTVO
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4 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST NA VSEH TREH STOPNJAH
V študijskem letu 2018/19 je fakulteta izvajala vseh šest študijskih programov, za katere je razpisala
prosta vpisna mesta.

4.1 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM UPRAVNO PRAVO
Visokošolski strokovni študijski program Upravno pravo je bil akreditiran dne 18. 12. 2014 (odločba
št. 6033-127/2013/26) in ima veljavno akreditacijo do 30. 9. 2022. Vpisan je v razvid visokošolskih
programov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, na študij pa so se študentje lahko prvič
vpisali v študijskem letu 2015/2016.
Študijski program študente usposablja za samostojno, kakovostno in učinkovito delovanje na
področju javne uprave, saj študentje tekom študija pridobijo temeljna znanja s področja javne
uprave, upravnega in upravnega procesnega prava, državne ureditve, človekovih pravic, posebnih
upravnih postopkov, prava javnih uslužbencev, upravnega spora ter evropskega ustavnega prava. Po
uspešnem zaključku študija je možen vpis na oba magistrska študijska programa fakultete.
Tabela 6: Osnovni podatki : Visokošolski strokovni študijski program Upravno pravo
Ime študijskega programa
Upravno pravo
Stopnja
Prva
Vrsta
Visokošolski strokovni študijski program
Trajanje
3 leta
Obseg
180 KT
Kraj izvajanja
Kranj, Ljubljana, Maribor
Način izvajanja študija
Izredni študij
Pridobljeni naziv
diplomant upravnega prava (VS)
diplomantka upravnega prava (VS)
okrajšava: dipl. upr. prav. (VS)
Področje po Klasius-P
3400 – poslovne in upravne vede
Področje po ISCED
34 – poslovne in upravne vede
Raziskovalno področje (Frascati)
5 – družbene vede
Vir: Tajništvo FDŠ NU, 2020
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4.1.1 Vpis na študijski program

4.1.2 Vsi vpisani študenti (v vseh letih)
Na visokošolskem strokovnem študijskem programu Upravno pravo je bilo v študijskem letu 2018/19
skupno vseh vpisanih 21 izrednih študentov s statusom in brez. Glede na strukturo študentov po
spolu v študijskem letu 2018/19 prednjačijo ženske, 13 (61,90%), moških je 8 (38,09%) (Tabela 7).
V zadnjih treh študijskih letih je opazno naraščanje v številu vseh vpisanih študentov. V študijskem
letu 2018/19 se je, v primerjavi s preteklim študijskim letom, število vseh vpisanih študentov zvišalo
za 40 %.
Tabela 7: Število vseh vpisanih študentov v VS UP v zadnjih treh letih s statusom in brez glede na spol
Redni študij

Izredni študij

Študijsko leto

Spol
Ženski

Moški

Ženski

Moški

2016/2017

x

x

4

2

2017/2018

x

x

10

5

2018/2019

x

x

13

8

Vir: VIS, 2020

4.1.3 Število razpisnih mest in prvič vpisani študenti
V študijskem letu 2018/19 je bilo 7 prvič vpisanih študentov na visokošolski študijski program
Upravno pravo. Med prvič vpisanimi študenti je bilo na izredni študij vpisanih več moških, 4 (57,15
%), kot žensk, 3 (42,86 %). Na študiju je zaznati padec vpisa prvič vpisanih študentov (Tabela 8).
V študijskem letu 2018/19 je bil, v primerjavi s predhodnim študijskim letom, delež prvič vpisanih
študentov nekoliko nižji. Na izrednem študiju je bil delež 10 % (7 študentov na 70 razpisnih mest), v
predhodnih letih je bil ta delež pod 20 % (12,8 v š. l. 2017/2018 in 4,29 % v š.l. 2016/17)
Tabela 8: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v VS UP rednega in izrednega študija glede na
spol
Študijsko leto

Redni študij
Razpis

Vpisani

Izredni študij
Spol

Razpis

Ženski

Moški

Vpisani

Spol
Ženski

Moški

2016/2017

0

x

x

x

70

3

1

2

2017/2018

0

x

x

x

70

9

6

3

2018/2019

0

x

x

x

70

7

3

4

Vir: VIS, 2020
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4.1.4 Struktura študentov glede na vrsto zaključene srednje šole
V študijskem letu 2018/19 se je na visokošolski študijski program Upravno pravo vpisalo več
študentov s končano srednjo strokovno izobrazbo, kot s katerikoli drugo srednjo šolo. S poklicno
maturo se je vpisalo 64,28 %, s srednješolsko diplomo ali zaključnim izpitom pa se je vpisalo 35,71 %
(Tabeli 9 in 10).
Tabela 9: Struktura študentov 1. letnika glede na vrsto zaključene srednje šole
Zaključena srednja šola

Redni študij

Izredni študij

2016/17

2017/18

2018/19

2016/17

2017/18

2018/19

Gimnazija

x

x

x

0

2

0

Druge srednje šole

x

x

x

3

7

7

Vir: VIS, 2020
Tabela 10: Struktura študentov 1. letnika glede na način zaključka srednje šole
Študijsko

Redni študij

leto

Matura

Izredni študij

Poklicna

Srednješolsk

matura

a diploma /

Matura

Poklicna

Srednješolsk

matura

a diploma /

Zaključni

Zaključni

izpit

izpit

2016/17

x

x

x

0

3

0

2017/18

x

x

x

2

4

3

2018/19

x

x

x

0

5

2

Vir: VIS, 2020

4.1.5 Prehodnost pri študiju
V študijskem letu 2018/19 je bila povprečna prehodnost na izrednem študiju 48,57%. V primerjavi s
predhodnim študijskim letom se je prehodnost povečala za 6,9 %.
Tabela 11: Prehodnost študentov iz 1. v 2. in v 3. letnik v študijskih letih 2016/17, 2017/18 in 2018/19
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik
(v %)

Študijsko leto

Prehodnost študentov iz 2. v 3. letnik

1

(v %)

Redni

Izredni

Redni

Izredni

2016/17

x

66,67

x

0

2017/18

x

33,33

x

50,00

2018/19

x

57,14

x

40,00

Vir: Referat za študijske in študentske zadeva na dan 05. 01. 2020

1 Izračun prehodnosti: število študentov 2. letnika izrednega študijskega programa, ki so se v 2. letnik vpisali v tekočem

študijskem letu (v štetje so vključeni študenti s statusom, ponavljavci in študenti, ki so napredovali po merilih za prehode v
štetje niso vključeni), se deli s številom vseh vpisanih študentov v 1. letnik izrednega študijskega programa predhodnega
študijskega leta v štetje so vključeni vsi študenti s statusom, študenti brez statusa v štetje niso vključeni).
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4.1.6 Zaključek in trajanje študijskega programa
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje visokošolskega študijska programa Upravno pravo pridobi
diplomant strokovni naslov diplomant /diplomantka upravnega prava (VS), okrajšava: dipl. upr. prav.
(VS).
4.1.7 Dokončanje študija
Študenti prve generacije študijskega programa (generacija 2015/16) so se v študijskem letu 2017/18
vpisovali v tretji letnik, v študijskem letu 2018/2019 smo dobili prvo diplomantko.
Tabela 12: Dokončanje študija glede na generacijo in število let dokončanja
Generacija/

2016/17

2017/18

2018/19

2 leti2

0

0

1

3 leta

0

0

0

4 leta

0

0

0

5 let

0

0

0

Število let dokončanja

Povprečno

trajanje

x

študija v letih
Vir: Referat za študijske in študentske zadeva na dan 05.01.2020

4.1.8 Diplomanti
V študijskem letu 2018/19 smo na visokošolskem študijskem programu Upravno pravo dobili enega
diplomanta.
Tabela 13: Število diplomantov glede na način študija v študijskih letih 2016/17, 2017/18 in 2018/19
Študijsko leto
2016/17
2017/18
2018/19

Število diplomantov

Način študija

M

Ž

Redni

x

x

Izredni

0

0

Redni

x

x

Izredni

0

0

Redni

x

x

Izredni

0

1

Vir: VIS, 2020

2

Študij se lahko zaključi v 2 letih v primeru hitrejšega napredovanja in vpisa po merilih za prehode.
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4.2 UNIVERZITETNI DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM JAVNA UPRAVA
Univerzitetni dodiplomski študijski program Javna uprava je bil akreditiran dne 16. 11. 2007 (odločba
št. 2/84-2007) in ima veljavno akreditacijo do 30. 9. 2023. Vpisan je v razvid visokošolskih programov
pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, na študij pa so se študentje lahko prvič vpisali v
študijskem letu 2008/2009. Dne 27. 12. 2007 je fakulteta pridobila državno koncesijo za izvajanje
univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa Javna uprava (Odločba Vlade RS, št. 0140537/2007/5).
Študijski program Javna uprava študente usposablja za samostojno, učinkovito in kakovostno
delovanje na področju javne uprave. Cilj študija v okviru programa Javna uprava je izobraziti študente
za opravljanje normativne funkcije, kot ene od najpomembnejših funkcij državne uprave in uprave v
lokalnih skupnostih tako, da se bo ta opravljala v skladu z evropskimi standardi. Študentje tekom
študija pridobijo temeljna znanja s področja javne uprave, upravnega in upravnega procesnega prava,
državne ureditve, prava človekovih pravic, posebnih upravnih postopkov, prava javnih uslužbencev,
upravnega spora ter evropskega ustavnega prava. Po uspešnem zaključku študija je možen vpis na
oba magistrska študijska programa fakultete.
Tabela 14: Osnovni podatki: Univerzitetni dodiplomski študijski program Javna uprava
Ime študijskega programa
Javna uprava
Stopnja
Prva
Vrsta
Univerzitetni dodiplomski študijski program
Trajanje
3 leta
Obseg
180 KT
Kraj izvajanja
Kranj, Ljubljana, Maribor
Način izvajanja študija
Redni in izredni študij
Pridobljeni naziv
diplomant javne uprave (UN)
diplomantka javne uprave (UN)
okrajšava: dipl. jav. upr. (UN)
Področje po Klasius-P
3400 – poslovne in upravne vede
Področje po ISCED
34 – poslovne in upravne vede
Raziskovalno področje (Frascati)
5 – družbene vede
Vir: Tajništvo FDŠ NU, 2020

4.2.1 Vpis na študijski program

4.2.2 Vsi vpisani študenti (v vseh letih)
Na univerzitetnem študijskem programu Javna uprava je bilo v študijskem letu 2018/19 skupno
vpisanih 248 rednih študentov s statusom in brez ter 15 izrednih študentov s statusom in brez. Glede
na strukturo študentov po spolu v študijskem letu 2017/18 prednjačijo ženske, 164 (62,35 %), moških
je 84 (31,93 %) (Tabela 15).
V zadnjih treh študijskih letih je opazen minimalen porast števila vseh vpisanih študentov. V
študijskem letu 2018/19 se je, v primerjavi s preteklim študijskim letom, število vseh vpisanih
študentov zvišalo za 1,22 %.
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Tabela 15: Število vseh vpisanih študentov v UN JU v zadnjih treh letih s statusom in brez glede na spol
Redni študij

Izredni študij

Študijsko leto

Spol
Ženski

Moški

Ženski

Moški

2016/2017

153

93

10

4

2017/2018

156

94

9

5

2018/2019

157

76

10

5

Vir: VIS, 2020

4.2.3 Število razpisnih mest in prvič vpisani študenti
V študijskem letu 2018/19 je bilo 19 prvič vpisanih študentov na univerzitetni študijski program Javna
uprava. V redni študij je bilo med prvič vpisanimi študenti več žensk, 13 (68,42 %), kot moških, 6 (
31,57%), v izredni študij se v študijskem letu 2018/19 se je vpisal en študent. Na študiju je v
primerjavi z letom poprej zaznati dvig števila prvič vpisanih študentov (Tabela 16).
V študijskem letu 2018/19 je bil delež redno vpisanih študentov 25,71 % (18 študentov na 70
razpisnih mest), v predhodnih letih je bil ta delež 27,14 % v š.l. 2017/18 in 15,71 % v š.l. 2016/17.
Tabela 16: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v UN JU rednega in izrednega študija glede na
spol
Študijsko leto

Redni študij
Razpis

Izredni študij

Vpisani

Spol

Razpis

Ženski

Moški

Vpisani

Spol
Ženski

Moški

2016/2017

70

11

7

4

50

1

1

1

2017/2018

70

19

12

7

50

1

0

1

2018/2019

70

18

12

6

50

1

1

0

Vir: VIS, 2020

4.2.4 Struktura študentov glede na vrsto zaključene srednje šole
V študijskem letu 2018/19 se je na univerzitetni študijski program Javna uprava vpisalo več študentov
s končano gimnazijo, kot z ostalimi srednjimi šolami. Splošno maturo je imelo opravljenih 44,44%
študentov, s poklicno maturo se je vpisalo 5,55 %, s srednješolsko diplomo ali zaključnim izpitom pa
se je vpisalo 22,22 % (Tabeli 17 in 18).
Tabela 17: Struktura študentov 1. letnika glede na vrsto zaključene srednje šole
Zaključena srednja šola

Gimnazija

Redni študij

Izredni študij

2016/17

2017/18

2018/19

2016/17

2017/18

2018/19

2

5

8

1

1

1

14

Druge srednje šole

9

14

5

0

0

0

Vir: VIS, 2020
Tabela 18: Struktura študentov 1. letnika glede na način zaključka srednje šole
Študijsko

Redni študij

leto

Matura

Izredni študij

Poklicna

Srednješolsk

matura

a diploma /

Matura

Poklicna

Srednješolsk

matura

a diploma /

Zaključni

Zaključni

izpit

izpit

2016/17

3

1

7

0

0

0

2017/18

5

0

14

1

0

0

2018/19

8

1

4

1

0

0

Vir: VIS, 2020

4.2.5 Prehodnost pri študiju
V študijskem letu 2018/19 je bila povprečna prehodnost na rednem in izrednem študiju 88,89 %. V
primerjavi s predhodnim študijskim letom se je prehodnost povišala za 2,08 %.
Tabela 19: Prehodnost študentov iz 1. v 2. in v 3. letnik v študijskih letih 2016/17, 2017/18 in 2018/19
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik
(v %)

Študijsko leto

Prehodnost študentov iz 2. v 3. letnik

3

(v %)

Redni

Izredni

Redni

Izredni

2016/17

52,38

x

61,11

0

2017/18

66,67

100

93,75

x

2018/19

30,00

0

100

100

Vir: Referat za študijske in študentske zadeva na dan 05. 01. 2020

4.2.6 Zaključek in trajanje študijskega programa
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje univerzitetnega študijska programa Javna uprava pridobi
diplomant strokovni naslov diplomant/diplomantka javne uprave (UN), okrajšava: dipl. jav. upr. (UN).
4.2.7 Dokončanje študija
Prvi diplomanti prve generacije študijskega programa (generacija 2008/09) so študij zaključili v
študijskem letu 2010/11. Povprečno število let študija se je od začetka izvajanja študijskega
3 Izračun prehodnosti: število študentov 2. letnika študijskega programa, ki so se v 2. letnik vpisali v tekočem študijskem

letu (v štetje so vključeni študenti s statusom, ponavljavci in študenti, ki so napredovali po merilih za prehode v štetje niso
vključeni), se deli s številom vseh vpisanih študentov v 1. letnik študijskega programa predhodnega študijskega leta v štetje
so vključeni vsi študenti s statusom, študenti brez statusa v štetje niso vključeni).
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programa do študijskega leta 2018/19 skrajšalo, povprečno število let trajanja študijskega programa
do zaključka je 3,98.
Tabela 20: Dokončanje študija glede na generacijo in število let dokončanja
Vpisna generacija
Št. let do

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

2 leti4

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

3 leta

2

4

3

0

2

0

1

0

1

0

4 leta

6

8

14

5

3

2

3

3

0

0

5 let

2

4

6

1

2

5

2

0

0

0

6 let

3

2

1

2

1

1

0

0

0

0

7 let

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

8 let

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 let

3

1

1

0

0

0

0

0

0

0

10 let

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,89

5,09

4,41

4,66

4,25

4,88

4,17

4

2,5

0

zaključka

povprečje

Vir: Referat za študijske in študentske zadeva na dan 05.01. 2020

4.2.8 Diplomanti
V študijskem letu 2018/19 je na univerzitetnem študijskem program Javna uprava I. stopnje
diplomiralo 10 rednih študentov in sicer 4 ženske in 6 moških, kar je manj kot v študijskem letu
2017/18 (9 žensk in 4 moški) ali v študijskem letu 2016/17 (9 žensk in 2 moška).
Tabela 21: Število diplomantov glede na način študija v študijskih letih 2016/17, 2017/18 in 2018/19
Študijsko leto
2016/17
2017/18
2018/19

Število diplomantov

Način študija

M

Ž

Redni

2

9

Izredni

0

0

Redni

4

9

Izredni

0

0

Redni

6

4

Izredni

0

0

Vir: VIS, 2020

4 Študij se lahko zaključi v 2 letih v primeru hitrejšega napredovanja in vpisa po merilih za prehode.
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MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM JAVNA UPRAVA 2. STOPNJE
Magistrski študijski program Javna uprava II. stopnje je bil akreditiran dne 24. 6. 2005 (odločba št.
2/22-2005) in ima veljavno akreditacijo do 30. 9. 2020. Vpisan je v razvid visokošolskih programov pri
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, na študij pa so se študentje lahko prvič vpisali v
študijskem letu 2007/2008. Dne 15. 5. 2007 je fakulteta pridobila državno koncesijo za izvajanje
magistrskega študijskega programa Javna uprava II. stopnje (Odločba Vlade RS, št. 01405-20/2007/5).
Študijski program Javna uprava II. stopnje se navezuje na dodiplomski študijski program Javna uprava
in skupaj z njim predstavlja zaokrožen petletni študij. Študijski program Javna uprava študente
usposablja za samostojno, učinkovito in kakovostno delovanje na področju javne uprave, zasebnega
sektorja in v institucijah Evropske Unije. Študentje tekom študija pridobijo poglobljena znanja s
področja državne ureditve, javne uprave, prava človekovih pravic, upravnega in upravnega
procesnega prava, upravnih sistemov, modernizacije javne uprave, prava javnih uslužbencev ter
evropskega upravnega prava. Po uspešnem zaključku študija je možen vpis na oba doktorska
študijska programa fakultete.
Tabela 22: Osnovni podatki: Magistrski študijski program Javna uprava 2. stopnje
Ime študijskega programa
Javna uprava 2. stopnje
Stopnja
Druga
Vrsta
Magistrski študijski program
Trajanje
2 leti
Obseg
120 KT
Kraj izvajanja
Kranj, Ljubljana, Maribor
Način izvajanja študija
Redni in izredni študij
Pridobljeni naziv
magister javne uprave
magistrica javne uprave
okrajšava: mag. jav. upr.
Področje po Klasius-P
3400 – poslovne in upravne vede
Področje po ISCED
34 – poslovne in upravne vede
Raziskovalno področje (Frascati)
5 – družbene vede
Vir: Tajništvo FDŠ NU, 2020

4.3.1 Vpis na študijski program

4.3.2 Vsi vpisani študenti (v vseh letih)
Na magistrskem študijskem programu Javna uprava je bilo v študijskem letu 2018/19 skupno vpisanih
410 rednih študentov s statusom in brez ter 32 izrednih študentov s statusom in brez. Glede na
strukturo študentov po spolu v študijskem letu 2018/19 prednjačijo ženske, 266 (60,18%), moških je
144 (32,57%) (Tabela 23).

17

V zadnjem študijskem letu je za razliko od predhodnega leta opazen minimalen upad števila vseh
vpisanih študentov. V študijskem letu 2018/19 se je, v primerjavi s preteklim študijskim letom, število
vseh vpisanih študentov zvišalo za 6,25 %.
Tabela 23: Število vseh vpisanih študentov na MAG JU v zadnjih treh letih s statusom in brez glede na spol
Redni študij

Izredni študij

Študijsko leto

Spol
Ženski

Moški

Ženski

Moški

2016/2017

241

164

18

15

2017/2018

236

148

17

15

2018/2019

249

161

17

15

Vir: VIS, 2020

4.3.3 Število razpisnih mest in prvič vpisani študenti
V študijskem letu 2018/19 je bilo 60 prvič vpisanih študentov na magistrski študijski program Javna
uprava. V redni študij je bilo med prvič vpisanimi študenti več žensk, 36 (60%), kot moških, 24 (40 %),
v izredni študij se v študijskem letu 2018/19 ni vpisal nihče. Na študiju je v primerjavi z letom poprej
zaznati porast števila prvič vpisanih študentov.
V študijskem letu 2018/19 je bil delež redno vpisanih študentov 85,72 % (60 študentov na 70
razpisnih mest), v predhodnih letih je bil ta delež 57,14 v š.l. 2017/2018 in 101,43 % v š.l. 2016/17.
Tabela 24: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v MAG JU rednega in izrednega študija glede
na spol
Študijsko leto

Redni študij
Razpis

Vpisani

Izredni študij
Spol

Razpis

Ženski

Moški

Vpisani

Spol
Ženski

Moški

2016/2017

70

71

46

25

70

5

2

3

2017/2018

70

40

29

11

70

0

0

0

2018/2019

70

60

36

24

70

0

0

0

Vir: VIS, 2020

4.3.4 Prehodnost pri študiju
V študijskem letu 2018/19 je bila povprečna prehodnost na rednem in izrednem študiju 45%. V
primerjavi s predhodnim študijskim letom se je prehodnost znižala za 33%.
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Tabela 25: Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v študijskih letih 2016/17, 2017/18, 2018/2019
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik (v %) 5

Študijsko leto

Redni

Izredni

2016/17

68,08

x

2017/18

56,00

100

2018/19

46,00

x

Vir: Referat za študijske in študentske zadeva na dan 05. 01. 2020

4.3.5 Zaključek in trajanje študijskega programa
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje magistrskega študijska programa Javna uprava II. stopnje
pridobi diplomant strokovni naslov magister/magistrica javne uprave, okrajšava: mag. jav. upr.
4.3.6 Dokončanje študija
Prvi diplomanti prve generacije študijskega programa (generacija 2005/06) so študij zaključili v
študijskem letu 2006/07. Povprečno število let študija se je od začetka izvajanja študijskega
programa do študijskega leta 2017/18 skrajšalo, povprečno število let trajanja študijskega programa
do zaključka je 3,96.


Tabela 26: Dokončanje študija glede na generacijo in število let dokončanja
Vpisna generacija

Št. let do

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

2 leti

4

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

3 leta

6

0

18

18

21

19

11

4

5

10

5

4

0

4 leta

4

3

9

6

13

14

8

6

5

9

4

x

0

5 let

2

0

4

5

3

4

2

4

4

0

x

x

0

6 let

2

0

0

2

4

2

4

0

3

x

x

x

0

7 let

0

1

1

3

2

5

2

3

X

x

x

x

0

8 let

0

1

1

0

1

1

6

x

x

x

x

0

9 let

0

0

0

3

1

0

x

x

x

x

x

x

0

10 let

1

0

0

0

0

x

x

x

x

x

x

x

0

11 let

1

0

0

0

x

x

x

x

x

x

x

x

0

12 let

0

0

0

X

x

x

x

x

x

x

x

x

0

13 let

0

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

Povprečje

0

5,4

3,79

4,4

4,11

4,18

4,88

4,39

4,29

3,47

3,3

2

0

zaključka

Vir: Referat za študijske in študentske zadeva na dan 05.01.2020

5 Izračun prehodnosti: število študentov 2. letnika študijskega programa, ki so se v 2. letnik vpisali v tekočem študijskem

letu (v štetje so vključeni študenti s statusom, ponavljavci in študenti, ki so napredovali po merilih za prehode v štetje niso
vključeni), se deli s številom vseh vpisanih študentov v 1. letnik študijskega programa predhodnega študijskega leta v štetje
so vključeni vsi študenti s statusom, študenti brez statusa v štetje niso vključeni).
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4.3.7 Diplomanti
V študijskem letu 2018/19 je na magistrskem študijskem program Javna uprava II. stopnje
diplomiralo 19 rednih študentov, od tega 10 žensk in 9 moških. V študijskem letu 2017/18 je
diplomiralo 31 študentov, od tega 21 žensk in 10 moških), v študijskem letu 2016/17 pa je
diplomiralo 33 študentov, od tega 17 žensk in 16 moških.
Tabela 27: Število diplomantov glede na način študija v študijskih letih 2015/16, 2016/17 in 2018/19
Študijsko leto
2016/17
2017/18
2018/19

Število diplomantov

Način študija

M

Ž

Redni

16

16

Izredni

0

1

Redni

6

17

Izredni

0

0

Redni

9

10

Izredni

0

0

Vir: VIS, 2020
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4.4 MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE
II. STOPNJE
Magistrski študijski program Mednarodne in diplomatske študije II. stopnje je bil akreditiran dne 24.
6. 2005 (odločba št. 2/21-2005) in ima veljavno akreditacijo do 30. 9. 2020. Vpisan je v razvid
visokošolskih programov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, na študij pa so se
študentje lahko prvič vpisali v študijskem letu 2007/2008. Dne 15. 5. 2007 je fakulteta pridobila
državno koncesijo za izvajanje magistrskega študijskega programa Mednarodne in diplomatske
študije II. stopnje (Odločba Vlade RS, št. 01405-24/2007/5).
Študijski program študente usposablja za samostojno, učinkovito in kakovostno delovanje na
področju mednarodnih odnosov in diplomacije ter v institucijah Evropske Unije in v mednarodnih
organizacijah. Študentje tekom študija pridobijo poglobljena znanja s področja državne ureditve,
človekovih pravic, mednarodnega prava, mednarodnih odnosov, diplomacije, diplomatskega in
konzularnega prava, ter poglobljeno spoznajo delovanje pomembnejših mednarodnih organizacij. Po
uspešnem zaključku študija je možen vpis na oba doktorska študijska programa fakultete.
Tabela 28: osnovni podatki o študijskem programu Mednarodne in diplomatske 2. stopnje
Ime študijskega programa
Mednarodne in diplomatske 2. stopnje
Stopnja
Druga
Vrsta
Magistrski študijski program
Trajanje
2 leti
Obseg
120 KT
Kraj izvajanja
Kranj, Ljubljana, Maribor
Način izvajanja študija
Redni in izredni študij
Pridobljeni naziv
magister mednarodnih in diplomatskih študij
magistrica mednarodnih in diplomatskih študij
okrajšava: mag. medn. in dipl. študij
Področje po Klasius-P
3100 – družbene vede
Področje po ISCED
31 – družbene vede
Raziskovalno področje (Frascati)
5 – družbene vede
Vir: Tajništvo FDŠ NU, 2020

4.4.1 Vpis na študijski program

4.4.2 Vsi vpisani študenti (v vseh letih)
Na magistrskem študijskem programu Mednarodne in diplomatske študije II. stopnje je bilo v
študijskem letu 2018/19 skupno vpisanih 360 rednih študentov s statusom in brez ter 9 izrednih
študentov s statusom in brez. Glede na strukturo študentov po spolu v študijskem letu 2018/19
prednjačijo ženske, 214 (57,99 %), moških je 155 (42 %) (Tabela 29).
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V zadnjem študijskem letu je za razliko od predhodnega leta opazen minimalen upad števila vseh
vpisanih študentov. V študijskem letu 2018/19 se v primerjavi s preteklim študijskim letom, število
vseh vpisanih študentov nekoliko znižalo.
Tabela 29: Število vseh vpisanih študentov na MAG MDŠ v zadnjih treh letih s statusom in brez glede na spol
Redni študij

Izredni študij

Študijsko leto

Spol
Ženski

Moški

Ženski

Moški

2016/2017

206

150

9

2

2017/2018

203

155

7

2

2018/2019

207

153

7

2

Vir: VIS, 2020

4.4.3 Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti
V študijskem letu 2018/19 je bilo 20 prvič vpisanih študentov na magistrski študijski program
Mednarodne in diplomatske študije. V redni študij je bilo med prvič vpisanimi študenti več žensk, 11
(55,00 %), kot moških, 9 (45,00 %), v izredni študij se v študijskem letu 2018/19 ni vpisal nihče. Na
študiju je v primerjavi z letom poprej zaznati rahel padec števila prvič vpisanih študentov za okoli
37,50 %. (Tabela 30).
V študijskem letu 2018/19 je bil delež redno vpisanih študentov 28,57 % (20 študentov na 70
razpisnih mest), v predhodnih letih je bil ta delež 45,71 % v š.l. 2017/2018 in 32,86 % v š.l. 2016/17.
Tabela 30: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v MAG MDŠ rednega in izrednega študija
glede na spol
Študijsko leto

Redni študij
Razpis

Vpisani

Izredni študij
Spol

Razpis

Ženski

Moški

Vpisani

Spol
Ženski

Moški

2016/2017

70

23

17

6

70

3

2

1

2017/2018

70

32

18

14

70

0

0

0

2018/2019

70

20

11

9

70

0

0

0

Vir: VIS, 2020

4.4.4 Prehodnost pri študiju
V študijskem letu 2018/19 je bila povprečna prehodnost na rednem in izrednem študiju 60 %. V
primerjavi s predhodnim študijskim letom se je prehodnost znižala za 12 %.
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Tabela 31: Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v študijskih letih 2016/17, 2017/18 in 2018/19
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik (v %) 6

Študijsko leto

Redni

Izredni

2016/17

50

X

2016/17

72

100

2017/18

60

x

Vir: Referat za študijske in študentske zadeva na dan 05.01. 2020

4.4.5 Zaključek in trajanje študijskega programa
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje magistrskega študijska programa Mednarodne in diplomatske
študije II. stopnje pridobi diplomant strokovni naslov mednarodnih in diplomatskih študij, okrajšava:
mag. medn. in dipl. štud.

4.4.6 Dokončanje študija
Prvi diplomanti prve generacije študijskega programa (generacija 2005/06) so študij zaključili v
študijskem letu 2009/10. Povprečno število let študija se je od začetka izvajanja študijskega
programa do študijskega leta 2018/19 skrajšalo, povprečno število let trajanja študijskega programa
do zaključka je 4,86.
Tabela 32: Dokončanje študija glede na generacijo in število let dokončanja
Vpisna generacija
Št. let do

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

2 leti

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

3 leta

0

1

0

13

12

9

2

3

1

2

1

0

X

4 leta

0

0

3

4

7

3

5

8

3

3

2

x

X

5 let

1

0

3

4

2

2

9

2

1

2

x

x

X

6 let

0

0

3

2

1

4

5

1

3

x

x

x

X

7 let

0

0

0

5

2

0

1

1

x

x

x

x

X

8 let

0

0

1

0

2

0

1

x

x

x

x

x

X

9 let

0

0

1

2

1

3

x

x

x

x

x

x

X

10 let

0

0

2

0

1

x

x

x

x

x

x

x

X

11 let

1

1

0

0

x

x

x

x

x

x

x

x

X

12 let

0

0

0

X

x

x

x

x

x

x

x

x

X

zaključka

6

Izračun prehodnosti: število študentov 2. letnika študijskega programa, ki so se v 2. letnik vpisali v tekočem študijskem
letu (v štetje so vključeni študenti s statusom, ponavljavci in študenti, ki so napredovali po merilih za prehode v štetje niso
vključeni), se deli s številom vseh vpisanih študentov v 1. letnik študijskega programa predhodnega študijskega leta v štetje
so vključeni vsi študenti s statusom, študenti brez statusa v štetje niso vključeni).
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Vpisna generacija
Št. let do

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

13 let

0

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Povprečje

8

7

4,38

4,67

4,52

4,77

5,04

4,12

4,75

3,57

3,67

0

x

zaključka

Vir: Referat za študijske in študentske zadeva na dan 05. 01. 2020

4.4.7 Diplomanti
V študijskem letu 2018/19 je na magistrskem študijskem program Mednarodne in diplomatske
študije II. stopnje diplomiralo 13 rednih študentov, od tega 6 žensk in 7 moških. V študijskem letu
2017/18 je diplomiralo 8 študentov, od tega 3 ženske in 5 moških, v študijskem letu 2016/17 pa je
diplomiralo 19 študentov, od tega 14 žensk in 5 moških.
Tabela 33: Število diplomantov glede na način študija v študijskih letih 2016/17, 2017/18 in 2019/19
Študijsko leto
2016/17
2017/18
2018/19

Število diplomantov

Način študija

M

Ž

Redni

5

13

Izredni

0

1

Redni

5

3

Izredni

0

0

Redni

7

6

Izredni

0

0

Vir: VIS, 2020
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4.5 DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM JAVNA UPRAVA III. STOPNJE
Doktorski študijski program Javna uprava III. stopnje je bil akreditiran dne 10. 7. 2009 (odločba št.
6033-15/2009/7). Vpisan je v razvid visokošolskih programov pri Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport, na študij pa so se študentje lahko prvič vpisali v študijskem letu 2009/2010.
Študijski program Javna uprava III. stopnje je nadgradnja študijskih programov Javna uprava I. stopnje
in Javna uprava II. stopnje, s katerim fakulteta razvija vertikalno izobraževanje na področju javne
uprave. Tekom študija študentje pridobijo znanstvena spoznanja ter strokovnega znanja s področja
javne uprave in upravnih sistemov, državnih institucij, oseb javnega prava ter njihove vloge v
evropskih integracijah, še posebej v EU. V okviru študija pridobljena znanja omogočajo usposabljanje
za poklice v celotnem javnem in zasebnem sektorju, hkrati pa tudi za nadaljevanje akademskega
oziroma znanstveno-raziskovalnega dela na področju javne uprave.
Tabela 34: osnovni podatki o študijskem programu Javna uprava 3. stopnje
Ime študijskega programa
Javna uprava 3. stopnje
Stopnja
Tretja
Vrsta
Doktorski študijski program
Trajanje
3 leta
Obseg
180 KT
Kraj izvajanja
Kranj, Ljubljana, Maribor
Način izvajanja študija
Izredni študij
Pridobljeni naziv
doktor znanosti
doktorica znanosti
okrajšava: dr.
Področje po Klasius-P
3400 – poslovne in upravne vede
Področje po ISCED
34 – poslovne in upravne vede
Raziskovalno področje (Frascati)
5 – družbene vede
Vir: Tajništvo FDŠ NU, 2020

4.5.1 Vpis na študijski program

4.5.2 Vsi vpisani študenti (v vseh letih)
Na doktorskem študijskem programu Javna uprava III. stopnje je bilo v študijskem letu 2018/19
skupno vpisanih 57 izrednih študentov s statusom in brez. Glede na strukturo študentov po spolu v
študijskem letu 2018/19 prednjačijo moški, 31 (54,38 %), žensk je 26 (45,61 %) (Tabela 35).
V zadnjem študijskem letu je za razliko od predhodnega leta opazen minimalen upad števila vseh
vpisanih študentov. V študijskem letu 2018/19 se je, v primerjavi s preteklim študijskim letom, število
vseh vpisanih študentov ostalo enako.
Tabela 35: Število vseh vpisanih študentov na DR JU v zadnjih treh letih s statusom in brez glede na spol
Študijsko leto

Redni študij

25

Izredni študij

Spol
Ženski

Moški

Ženski

Moški

2016/2017

x

x

26

35

2017/2018

x

x

26

31

2018/2019

x

x

26

31

Vir: VIS, 2020

4.5.3 Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti
V študijskem letu 2018/19 sta bila 2 prvič vpisana študenta na doktorski študijski program Javna
uprava III stopnje. V študij je bilo med prvič vpisanimi študenti enako število moških, 1 (50 %), in
žensk, 1 (50 %). Na študiju je v primerjavi z letom poprej zaznati upad števila prvič vpisanih študentov
(Tabela 36).
V študijskem letu 2018/19 je bil delež vpisanih študentov 10% (2 študenta na 20 razpisnih mest), v
predhodnem študijskem letu je bil ta delež 25 %.
Tabela 36: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v DR JU izrednega glede na spol
Študijsko leto

Redni študij
Razpis

Izredni študij

Vpisani

Spol

Razpis

Ženski

Moški

Vpisani

Spol
Ženski

Moški

2016/2017

0

x

x

x

20

7

5

2

2017/2018

0

x

x

x

20

5

2

3

2018/2019

0

x

x

x

20

2

1

1

Vir: VIS, 2020

4.5.4 Prehodnost pri študiju
V študijskem letu 2017/18 je bila povprečna prehodnost na študiju 78 %. V primerjavi s predhodnim
študijskim letom se je prehodnost povišala za 9,92 %.
Tabela 37: Prehodnost študentov iz 1. v 2. in v 3. letnik v študijskih letih 2016/17, 2017/18 in 2018/19
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik
(v %)

Študijsko leto

Prehodnost študentov iz 2. v 3. letnik

7

(v %)

Redni

Izredni

Redni

Izredni

2016/17

x

20

x

0

2017/18

x

100

x

25

7 Izračun prehodnosti: število študentov 2. letnika izrednega študijskega programa, ki so se v 2. letnik vpisali v tekočem

študijskem letu (v štetje so vključeni študenti s statusom, ponavljavci in študenti, ki so napredovali po merilih za prehode v
štetje niso vključeni), se deli s številom vseh vpisanih študentov v 1. letnik izrednega študijskega programa predhodnega
študijskega leta v štetje so vključeni vsi študenti s statusom, študenti brez statusa v štetje niso vključeni).
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2018/19

x

100

x

50

Vir: Referat za študijske in študentske zadeva na dan 05. 01. 2020

4.5.5 Zaključek in trajanje študijskega programa
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje doktorskega študijska programa Javna uprava III. stopnje
pridobi kandidat znanstveni naslov: doktor/doktorica znanosti.

4.5.6 Dokončanje študija
Prvi diplomanti prve generacije študijskega programa (generacija 2009/10) so študij zaključili v
študijskem letu 2015/16. Povprečno število let študija se je od začetka izvajanja študijskega programa
do študijskega leta 2018/19 skrajšalo, povprečno število let trajanja študijskega programa do
zaključka je 5,66.
Tabela 38: Dokončanje študija glede na generacijo in število let dokončanja
Vpisna generacija
Št. let do

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2 leti8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 leta

0

1

0

0

0

0

0

0

0

4 leta

0

1

1

0

0

0

0

x

x

5 let

0

0

0

2

0

0

x

x

x

6 let

0

1

1

1

0

x

x

x

x

7 let

1

0

0

0

x

x

x

x

x

8 let

0

0

1

x

x

x

x

x

X

9 let

0

0

x

x

x

x

x

x

X

10 let

0

x

x

x

x

x

x

x

X

Povprečje

7

4,33

6

5,33

x

x

x

x

X

zaključka

Vir: Referat za študijske in študentske zadeva na dan 05. 01. 2020

4.5.7 Diplomanti
V študijskem letu 2018/19 je na doktorskem študijskem programu Javna uprava III. stopnje doktoriral
1 študent, (moški). V študijskem letu 2017/18 sta doktorirala 2 študenta, 1 ženska in 1 moški), v
študijskem letu 2016/17 pa so doktorirali 3 študenti, vsi moški.

8

Študij se lahko zaključi v 2 letih v primeru hitrejšega napredovanja in vpisa po merilih za prehode.
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Tabela 39: Število diplomantov glede na način študija v študijskih letih 2016/17, 2017/18 in 2018/19
Študijsko leto
2016/17
2017/18
2018/19

Število diplomantov

Način študija

M

Ž

Redni

x

x

Izredni

3

0

Redni

x

x

Izredni

1

1

Redni

x

x

Izredni

1

0

Vir: VIS, 2020

28

4.6 DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE III.
STOPNJE
Doktorski študijski program Mednarodne in diplomatske študije III. stopnje je bil akreditiran dne
13. 6. 2013 (odločba št. 6033-372/2009/33) in ima veljavno akreditacijo do 30. 9. 2020. Vpisan je v
razvid visokošolskih programov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, na študij pa so se
študentje lahko prvič vpisali v študijskem letu 2014/2015.
Študijski program Mednarodne in diplomatske študije III. stopnje je nadgradnja študijskih
Mednarodne in diplomatske študije II. stopnje, s katerim fakulteta razvija vertikalno izobraževanje na
področju mednarodnih odnosov in diplomacije. Tekom študija študentje pridobijo znanstvena
spoznanja ter strokovno znanje s področja mednarodnega prava in mednarodnih odnosov,
mednarodnega položaja ter zunanje politike Slovenije ter diplomacije in diplomatskega prava. V
okviru študija pridobljena znanja omogočajo za usposabljanje za poklice na področju mednarodnih
odnosov in diplomacije v javnem in zasebnem sektorju, hkrati pa tudi nadaljevanje akademskega
oziroma znanstveno-raziskovalnega dela na področju mednarodnih in diplomatskih študij.

Tabela 40: osnovni podatki o študijskem programu Mednarodne in diplomatske 3. stopnje
Ime študijskega programa
Mednarodne in diplomatske 3. stopnje
Stopnja
Tretja
Vrsta
Doktorski študijski program
Trajanje
3 leta
Obseg
180 KT
Kraj izvajanja
Kranj, Ljubljana, Maribor
Način izvajanja študija
Izredni študij
Pridobljeni naziv
doktor znanosti
doktorica znanosti
okrajšava: dr.
Področje po Klasius-P
3100 – družbene vede
Področje po ISCED
31 – družbene vede
Raziskovalno področje (Frascati)
5 – družbene vede
Vir: Tajništvo FDŠ NU, 2020

4.6.1 Vpis na študijski program

4.6.2 Vsi vpisani študenti (v vseh letih)
Na doktorskem študijskem programu Mednarodne in diplomatske študije III. stopnje je bilo v
študijskem letu 2018/19 skupno vpisanih 30 izrednih študentov s statusom in brez. Glede na
strukturo študentov po spolu v študijskem letu 2018/19 prednjačijo ženske, 16 (53,33 %), moških je
14 (46,66 %) (Tabela 41).
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V zadnjem študijskem letu je za razliko od predhodnega leta opazen porast števila vseh vpisanih
študentov. V študijskem letu 2018/19 se je, v primerjavi s preteklim študijskim letom, število vseh
vpisanih študentov zvišalo za 42 %.
Tabela 41: Število vseh vpisanih študentov na DR MDŠ v zadnjih treh letih s statusom in brez glede na spol
Redni študij

Izredni študij

Študijsko leto

Spol
Ženski

Moški

Ženski

Moški

2016/2017

x

x

8

10

2017/2018

x

x

9

12

2018/2019

x

x

16

14

Vir: VIS, 2020

4.6.3 Število razpisnih mesti in prvič vpisani študenti
V študijskem letu 2018/19 je bilo 8 prvič vpisanih študentov na doktorski študijski program
Mednarodne in diplomatske študije III stopnje. V študij je bilo med prvič vpisanimi študenti več žensk,
5 (62,50 %), kot moških, 3 (37,50 %). Na študiju je v primerjavi z letom poprej zaznati porast števila
prvič vpisanih študentov (Tabela 42).
V študijskem letu 2018/19 je bil delež vpisanih študentov 40 % (8 študentov na 20 razpisnih mest), v
študijskem letu 2017/18 je bil ta delež 25 %, v študijskem letu 2016/17 pa 45 %.
Tabela 42: Število razpisnih mest in število prvič vpisanih študentov v DR MDŠ izrednega glede na spol
Študijsko leto

Redni študij
Razpis

Vpisani

Izredni študij
Spol

Razpis

Ženski

Moški

Vpisani

Spol
Ženski

Moški

2016/2017

0

x

x

x

20

9

4

5

2017/2018

0

x

x

x

20

5

2

3

2018/2019

0

x

x

x

20

8

5

3

Vir: VIS, 2020

4.6.4 Prehodnost pri študiju
V študijskem letu 2018/19 je bila povprečna prehodnost na študiju 0,52 %.

30

Tabela 43: Prehodnost študentov iz 1. v 2. in v 3. letnik v študijskih letih 2016/17, 2017/18 in 2018/19
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik
(v %)

Študijsko leto

Prehodnost študentov iz 2. v 3. letnik

9

(v %)

Redni

Izredni

Redni

Izredni

2016/17

x

0

x

0

2017/18

x

0

x

0

2018/19

x

62,5

x

40

Vir: Referat za študijske in študentske zadeva na dan 05.01.2020

4.6.5 Zaključek in trajanje študijskega programa
Po izpolnjenih pogojih za dokončanje doktorskega študijska programa Mednarodne in diplomatske
študije III. stopnje pridobi kandidat znanstveni naslov: doktor/doktorica znanosti.

4.6.6 Dokonanje študija
Študenti prve generacije študijskega programa (generacija 2014/15) študija še niso zaključili. Prvi so
študij zaključili diplomanti vpisne generacije 2015/16, v študijskem letu 2016/17. Povprečno število
let trajanja študijskega programa do zaključka je 2,5.
Tabela 44: Dokončanje študija glede na generacijo in število let dokončanja
Vpisna generacija
Št. let do

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2 leti10

0

2

0

0

3 leta

0

0

2

0

Povprečje

x

2

2

x

zaključka

Vir: Referat za študijske in študentske zadeva na dan 05.01.2020

4.6.7 Diplomanti
V študijskem letu 2018/19 je doktorskem študijskem program Mednarodne in diplomatske študije III.
stopnje doktoriral 1 študent. V študijskem letu 2017/2018 ni doktoriral noben študent in v študijskem
letu 2016/17 sta doktorirala 2 študenta, od tega 1 ženska in 1 moški.

9 Izračun prehodnosti: število študentov 2. letnika izrednega študijskega programa, ki so se v 2. letnik vpisali v tekočem

študijskem letu (v štetje so vključeni študenti s statusom, ponavljavci in študenti, ki so napredovali po merilih za prehode v
štetje niso vključeni), se deli s številom vseh vpisanih študentov v 1. letnik izrednega študijskega programa predhodnega
študijskega leta v štetje so vključeni vsi študenti s statusom, študenti brez statusa v štetje niso vključeni).
10 Študij se lahko zaključi v 2 letih v primeru hitrejšega napredovanja in vpisa po merilih za prehode.
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Tabela 45: Število diplomantov glede na način študija v študijskih letih 2016/17, 2017/18 in 2018/19
Študijsko leto
2016/17
2017/18
2018/19

Število diplomantov

Način študija

M

Ž

Redni

x

x

Izredni

1

1

Redni

x

x

Izredni

0

0

Redni

x

X

Izredni

1

0

Vir: VIS, 2020

4.7 PODATKI ZA VSE 3 STOPNJE SKUPAJ
Tabela 46: Vpisani na FDŠ NU v študijskem letu 2018-2019

Št. razpisnih
mest

Št.
prvič
vpisanih
študentvo v 1.
letnik v š.l.
2017/18

Skupno
število
vseh
vpisanih
študentov v š.l.
2017/18
(vsi
vpisani študenti s
statusom
študenta)

120

19

51

70

7

14

Podiplomski magistrski študijski program Javna uprava

140

60

132

Podiplomski magistrski študijski program Mednarodne
in diplomatkse študije

140

20

68

Podiplomski doktorski študijski program Javna uprava

20

2

8

Podiplomski doktorski študijski program Mednarodne in
dipomatkse študije

20

8

15

Stopnja študijskega programa

Prvostopenjski študijski programi
Dodiplomski univerzitetni študijski program Javna
uprava
Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program
Upravno pravo
Drugostopenjski študijski programi

Tretjestopenjski študijski programi

Vir: Referat za študijske in študentske zadeve, 2020
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4.8 DIPLOMANTI
V študijskem letu 2018/2019 je študij na fakulteti zaključilo študentov.
Tabela 47: Diplomanti na FDŠ NU v študijskem letu 2018-2019
Stopnja študijskega programa

Št. diplomantov

Prvostopenjski študijski programi
Dodiplomski univerzitetni študijski program Javna uprava

10

Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Upravno
pravo

1

Drugostopenjski študijski programi
Podiplomski magistrski študijski program Javna uprava

20

Podiplomski magistrski študijski program Mednarodne in
diplomatkse študije

14

Tretjestopenjski študijski programi
Podiplomski doktorski študijski program Javna uprava

1

Podiplomski doktorski študijski program Mednarodne in
dipomatkse študije

1

Vir: VIS, 2020
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5 URESNIČEVANJE KAZALNIKOV KAKOVOSTI V ŠTUDIJSKEM LETU
2018/2019
Fakulteta je leta 2017 sprejela nov Poslovnik kakovosti FDŠ NU, s katerim je določila postopek
samoevalvacije, pristojnosti ključnih deležnikov ter ukrepe za spremljanje in izboljševanje kakovosti
svojega dela. V okviru priprave poslovnika je fakulteta določila tudi kazalce kakovosti, ki naj jih
fakulteta zasleduje pri svojem delovanju. Kazalci kakovosti so pripravljeni na podlagi Strategije
razvoja fakultete v obdobju 2017-2021 in sledijo naslednjim strateškim ciljem fakultete:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

izboljšanje kakovosti študija ter kakovosti študijskih programov fakultete,
internacionalizacija fakultete,
krepitev raziskovalne dejavnosti fakultete,
spodbujanje vsestranskega razvoja zaposlenih,
sodelovanje z okoljem,
promocija fakultete in povečanje števila vpisanih,
doseganje raznovrstnih virov financiranja.

Fakulteta ima vzpostavljen notranji sistem kakovosti, ki jih omogoča, da spremlja in nadzoruje
uresničevanje vseh sedmih kazalnikov pri delovanju visokošolskega zavoda kot tudi izvajanju in
spreminjanju študijskih programov s ciljem izboljšanja kakovosti pedagoškega, pedagoškega,
znanstvenega, strokovnega in raziskovalnega dela. Fakulteta tekom študijskega oziroma koledarskega
leta kot tudi na koncu koledarskega leta ob pripravi samoevalvacijskega poročila. Pri doseganju
kazalnikov kakovosti si fakulteta prizadeva dosegati zanko kakovosti tako, da si periodično postavlja
cilje, kazalnike in ukrepe za uresničitev ciljev in kazalnikov, ki jih nato periodično preverja pri
spremljanju kakovosti na fakulteti.

5.1 IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŠTUDIJA TER KAKOVOSTI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
Izboljšanje kakovosti študija ter kakovosti študijskih programov fakulteta meri ob upoštevanju
naslednjih kazalnikov:
Tabela 48: Kazalniki kakovosti: izboljšanje kakovosti študija ter kakovosti študijskih programov fakultete
cilj št. 1: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŠTUDIJA TER KAKOVOSTI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV FAKULTETE
Ukrepi (naloge) za uresničitev strateškega cilja
Ime kazalnika
Posodobitev študijskih programov
Razvoj študijskih programov fakultete

Razvoj novih študijskih programov

Vključitev domačih strokovnjakov iz prakse v študijski
proces
Vzpostavitev na študenta osredinjenega učenja in
poučevanja
Zagotavljanje primernih in lahko dostopnih učnih virov
za študente
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Število sodelujočih domačih strokovnjakov iz
prakse
Aplikacija kreativnih in kulturnih industrij v
študijski proces
Dostop do podatkovnih baz
Enote knjižničnega gradiva
Sistem tutorstva

1.

Spremljanje kakovosti

Zbiranje in analiza ključnih informacij o študijskih
programih in študentih
Spremljanje kakovosti v skladu s poslovnikom
kakovosti

Vir: Priloga 1 k Poslovniku kakovosti FDŠ NU, 2017

Fakulteta si je v Strategiji razvoja 2017-2021 zadala, da bo kakovost študija in kakovost študijskih
programov izboljšala na več načinov:
1. Redno bo pregledovala in vrednotila kakovost študijskih programov, predmetnikov in učnih
načrtov ter jih sproti spreminjala in na tak način zagotavljala aktualnost in znanstveno raven
učnih vsebin. V izvajanje študijskih programov bo vključila več strokovnjakov iz prakse, tako
slovenskih kot tudi tujih, ki bodo študentom predstavili konkretne primere, s katerimi se
uradniki, sodniki ter diplomati srečujejo med vsakodnevnim opravljanjem dela.
2. Fakulteta se bo dejavno usmerila v uporabo modernih tehnologij na področju študija, kot na
primer uvedba e-predavanj, nabava podatkovnih baz ter povečanje e-gradiva, ki je na voljo
študentom. Dodatna sredstva bodo investirana v modernizacijo fakultetne in univerzitetne
knjižnice. Knjižnica bo opremljena z večjim številom računalnikov, ki bodo na voljo vsem
študentom. Z navedeno dejavnostjo se bo fakulteta približala priznanim tujim fakultetam in
univerzam, ki že omogočajo e-študij. Na podlagi metod in tehnik digitalizacije bo študij
približala mladim generacijam.
3. Za izboljšanje kakovosti študija si bo prizadevala z izborom in znanstvenim ter pedagoškim
usposabljanjem članov svojega akademskega zbora. Visokošolske učitelje ter strokovne
sodelavce bo usmerjala na mednarodne izmenjave in izobraževanja. Spodbujala bo
raziskovalno dejavnost zaposlenih. Osebje, ki se ves čas strokovno izobražuje, krepi svoje
znanje ter spoznava nove metode poučevanja, je bistven element izboljšanja kakovosti
študija.
4. Izboljšanje kakovosti bo fakulteta ves čas spremljala, skladno z določbami Poslovnika
kakovosti, in na podlagi zasledovanja zanke kakovosti ter rezultate beležila v poročilih o
samoevalvaciji.
Uspešnost pri realizaciji zgoraj navedenih ciljev je razvidna iz spodnje tabele:
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Tabela 49: Ocena uspeha: izboljšanje kakovosti študija ter kakovosti študijskih programov fakultete
cilj št. 1: IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŠTUDIJA TER KAKOVOSTI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV FAKULTETE

Ukrepi (naloge) za uresničitev
strateškega cilja

Razvoj
študijskih
fakultete

Ciljna vrednost kazalnika v letu 2018

Ocena uspeha pri realizaciji ciljev

Posodobitev študijskih programov

Posodabljanje študijskih programov
pred začetkom študijskega leta
2018/2019.

Študijski programi so bili pred začetkom
študijskega leta posodobljeni.

Razvoj novih študijskih programov

Oddana vloga za akreditacijo študijskih
programov:
- Mednarodne varnostne in migracijske
študije II. stopnje,
- Mednarodne varnostne in migracijske
študije III. stopnje

Število
sodelujočih
strokovnjakov iz prakse

V št. letu 2017/2018 bosta pri izrednih
predavanjih sodelovala 2 domača
strokovnjaka iz prakse.

programov

Vključitev domačih strokovnjakov
iz prakse v študijski proces

Vzpostavitev
osredinjenega
poučevanja

Ime kazalnika

na
študenta
učenja
in

Zagotavljanje primernih in lahko
dostopnih učnih virov za študente

domačih

Aplikacija kreativnih industrij v
študijski proces

Aplicirane kreativne industrije pri
obveznih
predmetih
1.
letnika
dodiplomskega študijskega programa
Javna uprava I. st.

Dostop do podatkovnih baz

Oddaljen dostop do virov za vse
študente FDŠ NU: IUS info, Spinger,
Scopus, MGC.
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Cilj je bil v celoti dosežen.
Vlogi za akreditacijo študijskih programov
- Mednarodne varnostne in migracijske študije
II. stopnje,
- Mednarodne varnostne in migracijske študije
III. Stopnje
nista bili oddani.
Cilj ni bil dosežen.
V št. letu 2017/2018 bosta sta pri predavanjih
sodelovala 2 domača strokovnjaka iz prakse.
Cilj je bil v celoti dosežen.
Kreativne industrije so bile uporabljene pri
obveznih predmetih 1. letnika dodiplomskega
študijskega programa Javna uprava I. st.
Cilj je bil v celoti dosežen.
Urejen oddaljen dostop do virov za vse
študente FDŠ NU: IUS info, Spinger, Scopus,
MGC

Sistem tutorstva

2.

Spremljanje kakovosti

Izvajanje tutorstva pri enem
obveznih predmetov na FDŠ NU.

od

Cilj je bil v celoti dosežen.
Tutorstvo pri obveznih predmetih se v letu
2018 ni izvajalo.

Zbiranje in analiza ključnih
informacij o študijskih programih
in študentih

Zbiranje ključnih informacij o študijskih
programih za leto 2018.

Cilj ni bil v celoti dosežen.
Ključne informacije o študijskih programih so
bile zbrane.

Spremljanje kakovosti v skladu s
poslovnikom kakovosti

Utečeni postopki delovanja skladno s
poslovnikom kakovosti.

Cilj je bil v celoti dosežen.
Postopki spremljanja kakovosti potekajo
utečeno, skladno s poslovnikom kakovosti.
Cilj je bil v celoti dosežen.

Vir: Letno poročilo za leto 2019
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5.1.1 Razvoj novih študijskih programov fakultete
Fakulteta v študijskem letu 2017/2018 obstoječih študijskih programov ni spreminjala. Kot vsako leto
pa so visokošolski učitelji pred začetkom novega študijskega leta posodbili obstoječe študijske načrte
na način, da so dodali novo študijsko literaturo ter po lastni presoji v obravnavo dodali nove študijske
vsebine.
V letu 2017/2018 so strokovne službe fakultete opravile veliko dela pri pripravi akreditacijskih vlog za
dva nova študijska programa: Mednarodne varnostne in migracijske študije I. in II. stopnje.
Magistrski program Mednarodne varnostne in migracijske študije:
Magistrski študijski program Mednarodne varnostne in migracijske študije se bo na interdisciplinaren
način lotil obravnave tematike, področja, ki bo iz leta v leto bolj aktualno. Vprašanja migracij in
varnosti bodo osvetljena iz zgodovinskega, humanističnega, sociološkega, antropološkega,
politološkega, (mednarodno)pravnega, ekonomskega, varstvoslovnega, obramboslovnega ter
geopolitičnega in geostrateškega vidika. Temu primerno bo zastavljen tudi izbor predmetov, ki jih
bodo izvajali priznani teoretiki in praktiki. Dolžina podiplomskega študija izražena v sistemu ECTS je
120 kreditnih točk, ki bi jih kandidati praviloma pridobili v dveh študijskih letih. Po uspešnem
zaključku študija bi diplomanti pridobili naziv »magister mednarodnih varnostnih in migracijskih
študij« oz. »magistrica mednarodnih varnostnih in migracijskih študij«, svojo študijsko pot pa bi
lahko nadaljevali v okviru različnih doktorskih študijskih programov.
Doktorski program Mednarodne varnostne in migracijske študije:
Doktorski študij bo usmerjen v teoretično raziskovanje migracijskih študijev z analizo domače in tuje
literature, judikature in zakonodaje, ki bo študentom zagotavljala potrebne podlage za učinkovito in
sistematično poglabljanje pridobljenega znanja. Dolžina doktorskega študija, izražena v sistemu ECTS,
je 180 kreditnih točk, ki bi jih kandidati praviloma opravili v treh študijskih letih oz. šestih semestrih.
V okviru prvih treh semestrov bodo študentje obiskovali predavanja, seminarje in druge akademske
dogodke fakultete, zadnji trije semestri pa bodo v celoti namenjen izdelavi dispozicije in kasnejše
doktorske disertacije. Po uspešnem zaključku študija bi diplomanti pridobili naziv »doktor znanosti«
oz. »doktorica znanosti«.
Izobraževanje po programu bo študentom omogočalo pridobitev interdisciplinarnega znanja s
področja migracij, integracij, mednarodnih odnosov, varnostne in obrambne politike ter družbenih
odnosov. Skozi antropološko-sociološko prizmo bo program poseben poudarek dajal kombinaciji
varnosti in migracij. Predmetnik bo zasnovan tako, da bodo migracijska vprašanja osvetljena iz
zgodovinskega,
sociološkega,
humanističnega,
antopološkega,
(mednarodno)pravnega,
ekonomskega, politološkega, obramboslovnega ter geopolitičnega in geostrateškega vidika, pri
izvajanju predmetnika pa bodo sodelovali ugledni domači in tuji habilitirani visokošolski učitelji,
teoretiki in praktiki. Kot tak bo program študentom omogočal pridobitev specifičnih kompetenc, ki
jim bodo zagotavljale zaposljivost v akademskem svetu, ministrstvih in vladah, mednarodnih
organizacijah, diplomatskih službah in nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo z migracijskimi
vprašanji.
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5.1.2 Vključitev domačih strokovnjakov v študijski proces
V študijskem letu 2017/2018 sta v študijskem procesu sodelovala 2 domača strokovanjaka iz prakse.
Oba sta bil vključena v izvajanje rednih predavanj, in sicer eden pri predmetu Sodno in ustavnosodno
varstvo in drugi pri predmetu Mednarodne organizacije in svetovna ureditev.

5.1.3 Uporaba kreativnih industrij v študijskem procesu
V okviru sredstev, pridobljenih iz razvojnega stebra financiranja MIZŠ, je fakulteta v študijskem letu
2017/2018 pričela z apliciranjem kreativnih industrij na študijske procese v okviru dodiplomskega
študijskega porgama Javna uprava I. stopnje. Fakulteta je v ta namen opravljala naslednje aktivnosti:

Priprava spletnega portala:
Spletni portal je bil pred začetkom projekta pripravljen, saj je bilo to nujno za začetek celotnega
projekta. Vstop na spletni portal je na voljo vsem študentom, ki so vpisani na fakulteto, brezplačno in
takoj ob vpisu na fakulteto.
Snemanje e-predavanj:
Organizacija snemanja predavanj se je začela takoj v spomladi 2018, pri čemer je bilo potrebno
upoštevati predvsem zasedenost visokošolskih učiteljev.
Zaradi izkazane vneme tudi s strani visokošolskih učiteljev, je bilo v času spomladanskega izpitnega
obdobja že posnetih, obdelanih in objavljenih sedem od devetih študijskih predmetov, ki se izvajajo v
1. letniku dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Javna uprava. S tem je bilo
študentom omogočeno, da pred izpitom osvežijo svoje znanje in se tako še bolje pripravijo na
uspešno opravljanje preverjanja znanja.
Snemanja so potekala brez zapletov. Predavatelji so poročali, da se je potrebno, kot pričakovano, za
snemanje pripraviti in prilagoditi vsebino na raven e-predavanja skladno s sistemsko razdelitvijo
predmet – učna enota – učni modul. Pri pripravi na e-modul morajo visokošolski učitelji razdelati
organizacijsko shemo učnega načrta predmeta tako, da je le-ta prilagojena na raven e-modulov. Ob
tem so se predavatelji zavedali, da je e-predavanje dopolnitev klasičnemu predavanju, ter povedali,
da bodo odslej tudi na klasičnih predavanjih napotili študente na ogled e-predavanja, kjer na primer
lahko študenti izvejo drugačne primere, kot so podani na predavanjih in tako razširijo svoje znanje. V
sklopu projekta tudi objavijo nekoliko drugačna gradiva kot jih dobijo študenti na klasičnih
predavanjih.
Post produkcija:
V post-produkciji je zunanji sodelavec obdelal posnetke tako, da vsak posnetek predstavlja vsebinsko
zaključeno celoto posameznega sklopa snovi (e-modul). Vsak e-modul je naslovljen tako, da lahko
študent že takoj vidi temo le-tega. Na začetku posnetka so navedeni podatki o predavatelju (naziv,
ime in priimek) ter ime študijskega predmeta. Pri vsakem e-modulu lahko študent dostopa do
dodatnega gradiva, ki ga je pripravil predavatelj za dotični študijski predmet.
Uspešnost fakultete pri zasledovanju razvojnega cilja je razvidna iz spodnje tabele:
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Tabela 50: Ocena uspeha: razvojni cilj – Aplikacija kreativnih industrij na izvajanje študijskih procesov

UKREP
Vzpostavitev e-portala

Skrb za nemoteno delovanje eportala

Pregled učnih načrtov in
predlaganje sprememb le-teh –
v luči uporabe kulturnih in
kreativnih industrij

Priprava e-modulov

RAZVOJNI CILJ: UPORABA KREATIVNIH INDUSTRIJ PRI IZVAJANJU ŠTUDIJSKIH PROCESOV
KAZALCI
VREDNOST KAZALCA NA DAN VREDNOST KAZALCA NA
1.12.2017
DAN 31. 12. 2018
Delujoč e-portal
e- portal ne deluje
E-portal deluje
Št. prijavljenih napak pri e-portal še ne deluje.
Napake v delovanja se ne
delovanju e- portala.
pojavljajo.
Časovno obdobje, v katerem eportal zaradi napak ni deloval.

e-portal še ne deluje.

Napake v delovanju
portala se niso pojavile.

e-

Pregled učnih načrtov obveznih
predmetov
študijskega
programa Javna uprava I.
Stopnje.

Učni načrti so bili pregledani
pred začetkom študijskega leta
2017/2018, uporabe kreativnih
industrij v študijskem procesu
niso bile predlagane

Učni načrti so bili pregledani
pred začetkom študijskega
leta 2018/2019.

Priprava e-modulov za obvezne
predmete 1. letnika študijskega
programa Javna uprava I.
Stopnje.

e-moduli niso pripravljeni.

Od
študijskega
leta
2018/2019 dalje so na eportalu objavljeni e-moduli
za vse obvezne predmete 1.
letnika
dodiplomskega
študijskega programa JU.

Priprava e-modulov za obvezne
in določene izbirne predmete 2.
letnika študijskega programa
Javna uprava I. Stopnje.
Priprava e-modulov za obvezne
in določene izbirne predmete 3.
letnika študijskega programa
Javna uprava I. Stopnje.

e-moduli niso pripravljeni.

/

e-moduli niso pripravljeni.

e-moduli bodo pripravljeni v
letu 2019
/
e-moduli bodo pripravljeni v
letu 2020.
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VREDNOST
KAZALCA
OB
KONCU PROJEKTA
Delujoč e-portal
Portal bo deloval brezhibno,
napake pri delovanju se bodo
pojavile izjemoma.
Portal bo deloval 365 dni v letu,
izjemoma potral ne deluje
zaradi višje sile.
Učni načrti se pregledujejo pred
začetkom vsakega študijskega
leta, nosilci predmetov vsako
leto predlagajo uporabo novih
kreativnih industrij v študijske,
procesu.
e-moduli so pripravljeni od
študijskega leta 2018/2019
dalje.

e-moduli so pripravljeni od
študijskega leta 2019/2020
dalje.
e-moduli so pripravljeni od
študijskega leta 2020/2021
dalje-

Vključitev študentov

Vključitev del, ki so pripravljena
s strani študentov, na e-portal.

Študentje ne pripravljajo del, ki
bi jih vključili na e-portal.

/
Študentje bodo vključeni
tekom trajanja projekta.

Vir: Letno poročilo za leto 2019
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Na e-portal so vključena dela
pripravljena s strani študentov,
ki so jih predhodno pregledali in
odobrili nosilci predmetov.

5.1.4 Spremljanje kakovosti
Fakulteta je leta 2017 sprejela nov Poslovnik kakovosti FDŠ NU, s katerim je določila postopek
samoevalvacije, pristojnosti ključnih deležnikov ter ukrepe za spremljanje in izboljševanje kakovosti
svojega dela. Sistem kakovosti na FDŠ NU temelji na rednem in sistematičnem preverjanju delovanja
zavoda ter je zasnovan na modelu Demingovega kroga (načrtovanje - izvajanje - preverjanje –
ukrepanje). V prvi fazi fakulteta vsako leto pripravi Program dela, v katerem določi ključne ukrepe in
cilje, ki jih je potrebno doseči v posameznem letu (kratkoročni cilji). Tekom leta fakulteta zastavljeni
program izvaja, konec leta pa v okviru priprave letnega poročila, samoevalvacijskega poročila ter na
podlagi različnih anket preverja, ali je bila pri doseganju zastavljenih ciljev uspešna. Če fakulteta
določenih ciljev ni dosegla, komisija za kakovost pripravi predlog ukrepov, ki bodo v naslednjem
obdobju pripomogli k večji uspešnosti pri realizaciji ciljev. Pri pripravi Poslovnika kakovosti in
organizaciji notranjega sistema kakovosti je fakulteta sledila mednarodnim in nacionalnim smernicam
zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu, kot jih pripravljata Evropsko združenja za zagotavljanje
kakovosti v visokem šolstvu (European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
in NAKVIS.
Kakovost delovanja fakultete pa spremlja tudi komisija za kakovost Nove univerze, ki ocenjuje
kakovost delovanja svojih članic in skrbi za uresničevanje strateških ciljev na univerzitetni ravni.
Komisija za kakovost Nove univerze obravnava samoevalvacijska poročila članic ter jim predlaga
sprejetje določenih ukrepov, ki so nujni za povečanje kakovosti delovanja fakultete.
Samoevalvacijsko poročilo se pripravlja enkrat letno, za njegovo pripravo pa je zadolžena komisija za
kakovost. V komisijo so vključeni vsi glavni deležniki (pedagoški in nepedagoški delavci, študentje in
predstavniki delodajalcev), svoje ugotovitve pa opirajo predvsem na rezultate različnih analiz,
opredeljene v točki 2.3.3. Poslovnika kakovosti FDŠ NU. V okviru samoevalvacijskega poročila
fakulteta presoja vsebino študijskih programov, njihovo spreminjanje in posodabljanje, ustreznost
izvajanja študijskih programov, uspešnost študentov, znanstveno, strokovno in raziskovalno delo
fakultete, raznovrstnost materialnih in kadrovskih virov ter finančno uspešnost fakultete.
V obdobju od zadnje akreditacije je, kot navedeno zgoraj, fakulteta sprejela nov Poslovnik kakovosti
FDŠ NU, na podlagi katerega vodi samoevalvacijske postopke, po navodilih NAKVIS pa je iz
samoevalvacijskih postopkov izločila osebe, ki so na fakulteti zaposlene na vodstvenih položajih.
Samoevalvacijsko poročilo, pripravljeno na podlagi novega Poslovnika kakovosti FDŠ NU, tako
predstavlja točno in kritično oceno stanja in s tem pripomore k razvijanju izobraževalne, znanstvene,
strokovne in raziskovalne dejavnosti fakultete.

5.1.5 Povzetek stanja
Tabela 51: Povzetek stanja: izboljšanja kakovosti študija in izboljšanje kakovosti študijskih programov
PREDNOSTI
SLABOSTI
1. Fakulteta vsako letno dosledno posodablja učne 1. Sistem tutorstva ni vzpostavljen.
načrte vseh študijskih predmetov,
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2.
3.

Sprejet nov poslovnih kakovosti,
Uspešno
izvajanje
razvojnega
projekta:
''Aplikacija kreativnih industrij na izvajanje
študijskih procesov''.
PREDLOGI ZA NAPREJ
1. Vzpostavitev sistema tutorstva na FDŠ NU,
2. Vključitev večjega števila strokovnjakov iz prakse,
3. Dodaten razvoj e-študija.

Vir: Tajništvo FDŠ NU, 2020

43

5.2

INTERNACIONALIZACIJA FAKULTETE

Izboljšanje kakovosti na področju internacionalizacije fakulteta meri ob upoštevanju naslednjih
kazalnikov:
Tabela 52: Kazalniki kakovosti: internacionalizacija fakultete
cilj št. 2: INTERNACIONALIZACIJA FAKULTETE
Ukrepi (naloge) za uresničitev strateškega cilja

Spodbujanje mednarodne
programa Erasmus+

mobilnosti

v

Ime kazalnika

okviru

Vključevanje tujih strokovnjakov v študijske procese
fakultete

Krepitev mednarodnega znanstvenoraziskovalnega in
razvojnega sodelovanja

Skrb za razvoj in ohranjanje slovenščine, kot jezika stroke

Število
podpisanih
medinstitucionalnih
sporazumov
Število študentov, ki odhajajo na mobilnost
Število visokošolskih učiteljev, ki odhajajo na
mobilnost
Organizacija mobilnosti za strokovne sodelavce
fakultete
Nadgradnja spletne strani za tuje študente
Število gostujočih tujih strokovnjakov, ki bodo
sodelovali pri izvedbi posameznih predmetov
Vključitev tujih strokovnjakov kot nosilcev
posameznih predmetov
Izvedba spomladanskih šol, okroglih miz in
akademskih forumov, na katerih bodo sodelovali
tuji gostje
Sodelovanje v mednarodnem projektu oz. raziskavi
Organizacija mednarodne konference
Delež objav v soavtorstvu s tujimi državljani
Delež objav v mednarodnih revijah indeksirane v
Web of Science in Scopus
Uvedba e-predavanj v slovenskem jeziku
Tutorstvo za tuje študente, v slovenskem jeziku

Vir: Priloga 1 k Poslovniku kakovosti FDŠ NU, 2017

Fakulteta si je v Strategiji razvoja 2017-2021 zadala, da bo internacionalizacijo fakultete izboljšala na
več načinov:
1. Spodbujanje mednarodne mobilnosti v okviru programa Erasmus+: fakulteta si bo
prizadevala v projekte mobilnosti Erasmus+ vključiti čim večje število študentov,
visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev fakultete. V ta namen bo fakulteta sklenila
nova strateška partnerstva z drugimi fakultetami širom Evrope, skrbela bo za strokovno
usposobljenost in izobraževanje zaposlenih v mednarodni pisarni ter za učinkovito izvedbo
postopkov priznavanja v tujini opravljenih obveznosti.
2.

Vključevanje tujih strokovnjakov v študijske procese fakultete: fakulteta bo povečala
število strokovnjakov, ki se bodo vključevali v dele študijskega procesa fakultete, kot
gostujoči tuji strokovnjaki, ki bodo pri posameznem predmetu izvedli določeno število ur
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predavanj, poleg tega pa bo povečala števila tujih strokovnjakov, ki bodo izključni nosilci in
izvajalci posameznih študijskih predmetov. Na ta način bo fakulteta internacionalizirala
študijski proces, izboljšala kvaliteto študija ter omogočila mednarodno izkušnjo vsem
študentom fakultete.
3. Krepitev mednarodnega znanstvenoraziskovalnega in razvojnega sodelovanja: fakulteta si
bo prizadevala za sodelovanje njenih raziskovalcev pri raziskavah na tujih raziskovalnih
inštitutih, na visokošolskih institucijah kot tudi v zasebnem sektorju – gospodarstvu v tujini.
Poleg navedenega bo fakulteta na lokaciji svojih študijskih centrov organizirala različne
mednarodne konference ter poletne in spomladanske šole, vse z namenom povezovanja
raziskovalcev iz različnih okolji ter vzpostavitvi stikov za nadaljnje medsebojno sodelovanje.
4. razvoj in ohranjanje slovenščine, kot jezika stroke: postopno uvajanje e-predavanj v
slovenskem jeziku bo močno pripomoglo k razvoju in ohranjanju slovenščine, kot jezika
stroke. E-predavanja v slovenskem jeziku bodo namenjena tudi tujim študentom, saj
fakulteta ocenjuje, da bo poslušanje predavanj v slovenskem jeziku, ob sočasnem
obiskovanju tečaja slovenščine, močno pripomoglo k ohranjanju slovenščine, kot jezika
stroke. V praksi je opaziti, da se tuji študentje rednih predavanj v slovenščini ne udeležujejo,
saj jim težko sledijo. Zaradi prednosti, ki jih e-posnetki prinašajo: možnost večkratnega
ogleda, prevrtavanje določenih nerazumljenih segmentov ipd., bodo učinkovito sredstvo za
izvajanje študijskega programa kot tudi za ohranjanje slovenščine, kot jezika stroke.
Uspešnost pri realizaciji zgoraj navedenih ciljev je razvidna iz spodnje tabele:
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Tabela 53: Ocena uspeha: internacionalizacija fakultete
cilj št. 2: INTERNACIONALIZACIJA FAKULTETE
Ukrepi (naloge) za uresničitev Ime kazalnika
strateškega cilja

Spodbujanje
mednarodne
mobilnosti v okviru programa
Erasmus+

Ocena uspeha pri realizaciji ciljev

Število
podpisanih
medinstitucionalnih sporazumov

Fakulteta ima podpisanih vsaj
medinstucionalnih sporazumov.

Število študentov, ki odhajajo na
mobilnost

V letu 2018/2019 bo na izmenjavo odšel
1 študent/-ka.

Cilj je bil v celoti dosežen.
V letu 2018 na izmenjavi nismo imeli
študenta/-ke.

Število visokošolskih učiteljev, ki
odhajajo na mobilnost

V letu 2018/2019 bodo na mobilnost
odšli 4 visokošolski učitelji.

Cilj ni bil dosežen.
V letu 2018/2019 sta na mobilnost odšla 2
visokošolska učitelja.

Organizirana mobilnost za 1 strokovnega
sodelavca.

Cilj ni bil dosežen.
Strokovni sodelavci se mednarodne mobilnosti
niso udeležili.

Organizacija
mobilnosti
za
strokovne sodelavce fakultete

Nadgradnja spletne strani za tuje
študente

Vključevanje tujih strokovnjakov
v študijske procese fakultete

Ciljna vrednost kazalnika v letu 2018

Število
gostujočih
tujih
strokovnjakov, ki bodo sodelovali
pri
izvedbi
posameznih

35

Vzpostavitev nove spletne strani v
angleškem jeziku.

V študijskem letu 2018/2019 bo na
fakulteti gostovalo 5 tujih strokovnjaki.
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Fakulteta ima podpisanih 35 medinstucionalnih
sporazumov, v teku je podpis novega
sporazuma s privatno univerzo na Dunaju.

Cilj ni bil dosežen.
Vsebine za spletno stran v tujem jeziku so v
teku, saj je bila poleti 2019 vzpostavljena
najprej nova slovenska spletna stran, tej pa bo
sledila še spletna stran v angleškem jeziku.
Cilj je bil delno dosežen.
V študijskem letu 2018/2019 so na fakulteti
gostovali 4 tuje strokovnjaki.

predmetov
Vključitev tujih strokovnjakov kot
nosilcev posameznih predmetov

Krepitev
mednarodnega
znanstvenoraziskovalnega
in
razvojnega sodelovanja

SkrSkrb za za razvoj in ohranjanje

V letu 2018/2019 bodo aktivno potekali
pogovori s tujimi strokovnjaki, s ciljem
izbrati strokovnjaka, ki bi bil nosilec
enega izmed študijskih predmetov.

Cilj ni bil v celoti dosežen.
V letu 2018/2019 so aktivno potekali pogovori
s tujimi strokovnjaki, s ciljem izbrati
strokovnjaka, ki bi bil nosilec. Na tej podlagi je
bil prijavljen tudi projekt gostovanja tujih
strokovnjakov na slovenskih visokošolskih
zavodih.

Izvedba
spomladanskih
šol,
okroglih miz in akademskih
forumov, na katerih bodo
sodelovali tuji gostje.

V študijskem letu 2018/2019 bodo tuji
strokovnjaki sodelovali na 14 dogodkih
fakultete.

Cilj je bil delno dosežen.
V študijskem letu 2018/2019 so tuji
strokovnjaki sodelovali na 5 dogodkih
fakultete.

Sodelovanje v mednarodnem
projektu oziroma raziskavi.

Vsaj 1 mednarodni projekt
mednarodna raziskava letno.

Cilj je bil deloma dosežen.
V letu 2018/2019 je fakulteta sodelovala v vsaj
enem mednarodnem raziskovalnem projektu.

Organizacija
konference.

Organizacija vsaj
konference letno.

mednarodne

1

oz.

mednarodne

Cilj je bil v celoti dosežen.
Organizacija 1 mednarodne konference letno.
Cilj je bil v celoti dosežen.
Leta 2019 so člani raziskovalne skupine FDŠ NU
objavili 3 dela v soavtorstvu s tujimi državljani.

Delež objav v soavtorstvu s tujimi
državljani.

Leta 2019 bodo člani raziskovalne
skupine FDŠ NU objavili 5 del v
soavtorstvu s tujimi državljani.

Delež objav v mednarodnih
revijah indeksirane v Web of
Science in Scopus.

Leta 2019 bodo člani raziskovalne
objavili 10 del v revijah indeksiranih v
Web of Science in Scopus.

Cilj ni bil dosežen.
Leta 2019 so člani raziskovalne objavili 9 del v
revijah indeksiranih v Web of Science in
Scopus.

Dostopna e-predavanja v slovenskem

Cilj je bil delno dosežen.
E-predavanja so dostopna v slovenskem jeziku

Uvedba

e-predavanj

v
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slovenščine, kot jezika stroke

slovenskem jeziku.

Tutorstvo za tuje študente, v
slovenskem jeziku.

jeziku za obvezne predmete 1. letnika
dodiplomski študijski program Javna
uprava I. st.
Vzpostavitev sistema tutorjev za tuje
študente, ki bodo s tujimi študenti
govorili v slovenskem jeziku

za obvezne predmete 1. letnika dodiplomski
študijski program Javna uprava I. st.
Cilj je bil v celoti dosežen.
Tutorstvo za tuje študente, ki na fakulteto
prihajajo v okviru programa Ersmus+ se izvaja.
Cilj je bil v celoti dosežen.

Vir: Letno poročilo za leto 2019

48

5.2.1 Program Erasmus+
Sodelovanje v projektu Erasmus+ fakulteti omogoča vzpostavljanje tvornih odnosov s partnerskimi
institucijami po celi Evropi, pozitivni učinki pa se kažejo na vseh področjih delovanja fakultete.
Predavatelji FDŠ NU, ki so se udeležili mobilnosti, so s predavanji v tujini pridobili nove izkušnje,
spoznali nove prakse na področju izobraževanja ter navezali kontakte s tujim akademskim osebjem,
preko katerih se vzpostavljajo druge oblike mednarodnega sodelovanja, kot npr. sodelovanje v okviru
bilateralnih projektov, organizacija gostujočih predavanj in mednarodnih konferenc.
Svoje na novo pridobljeno znanje so tudi uspešno delili s študenti, o vseh dobrih praksah, ki so jih
spoznali v tujini, pa so seznanili tudi akademski zbor fakultete. Dolgoročne koristi sodelovanja v
projektu se kažejo predvsem v izboljšanem sodelovanju s tujimi partnerji tudi zunaj okvirov projekta
Erasmus+. Pozitivni učinki mobilnosti na osebni in strokovni razvoj predavateljev pa niso pomembni
le za FDŠ NU, ampak pomembno vplivajo tudi na razvoj celotnega slovenskega sistema izobraževanja.
V okviru mednarodne mobilnosti Erasmus+ ima fakulteta sklenjenih 36 bilateralnih sporazumov s
partnerskimi institucijami.
Tabela 54: Seznam partnerskih institucij v okviru programa Erasmus+
DRŽAVA

UNIVERZA

TRAJANJE

ŠPANIJA

University of Castilla la Mancha

2014 – 2021

Universitat Internacional de Catalunya

2014 – 2021

Universidad Catolica San Antonio de Murcia

2014 – 2021

Universitat Autonoma de Barcelona

2015 – 2021

Universidad de Leon

2014 – 2021

Universidad de Valladolid

2017 - 2021

School of Management and Technology of Felgueiras

2014 – 2021

Univesidade Nova de Lisboa

2014 – 2021

ISCET – Instituto Superiod de Ciencias Empresariais e do

2014 – 2021

PORTUGALSKA

Turismo
BELGIJA

Haute Ecole de la Province de Liege

2014 – 2021

Haute Ecole Libre Mosane

2014 – 2021

AVSTRIJA

Webster Vienna Private University

2014-2021

NEMČIJA

OTH Regensburg

2014 – 2021

Johannes Gutenberg – Universitat Mainz

2014 – 2021

Universitat Flensburg

2014 – 2021

Julius-Maximilians-Universitat Wurzburg

2014 – 2021

BOLGARIJA

Angel Kanchev University of Ruse

2014 – 2021

ROMUNIJA

Universitatea Romano-Americana

2014 – 2021
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(Romanian – American University)

LATVIJA

MADŽARSKA

HRVAŠKA

ČEŠKA

Dimitrie Cantemir University

2014 – 2021

Riga Stradins University

2014 – 2021

Riga Graduate School of Law

2014 – 2021

Budapest College of Communication and Business

2013/14

Andrassy University Budapest

2014 – 2021

University of Debrecen

2015 – 2021

Sveučilište u Zagrebu

2014 – 2015

Sveučilište u Dubrovniku

2014 – 2021

Veleučilište ''Lavoslav Ružička'' v Vukovaru

2016 – 2021

Veleučilište u Šibeniku

2014 – 2021

Metropolitan University Prague

2014 – 2021

Masaryk University

2014 – 2021

Faculty of Law
TURČIJA

POLJSKA

Yildrim Beyazit University, Ankara

2016 - 2020

Usak Universitesi

2015 – 2021

Jan Zamoyski College of Humanities and Economics in

2016 – 2021

Zamocs

FRANCIJA

Jagiellonian University

2016 – 2021

University of Information Technology and Management

2016 – 2021

Université d'Orléans

2018 - 2021

Vir: Mednarodna pisarna FDŠ NU, 2020

V št. letu 2018/2019 so bile izvedene sledeče mobilnosti:
Tabela 55: Izvedene mobilnosti v okviru programa Erasmus+
Vrsta mobilnosti

Št. izvedenih mobilnosti v št. letu 2017/2018

OUTGOING MOBILNOSTI
Mobilnosti osebja za poučevanje

2

Mobilnosti osebja za usposabljanje

0

Mobilnosti študentov

0

INCOMING MOBILNOSTI
Mobilnosti osebja za poučevanje

1

Mobilnost osebja za usposabljanje

0

Mobilnost študentov

2

Vir: Mednarodna pisarna FDŠ NU, 2020
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Kljub temu, da ima fakulteta podpisanih zelo veliko medinstitucionalnih sporazumov in s tem ponuja
veliko možnost izbire študentom, študenti kljub temu za odhod na mobilnost večinoma niso
zainteresirani. Glavni razlog je po vsej verjetnosti dejstvo, da je velika večina naših študentov
zaposlena, redna zaposlitev pa študentom ne dopušča nekajmesečne odsotnosti. Število mladih
študentov se sicer povečuje, zato fakulteta v prihodnosti pričakuje, da bo stopnja motivacije za
izhodno mobilnost porastla, skladno s tem pa bomo lahko zaprosili za večje število sofinanciranj
izhodnih mobilnosti.
5.2.2 Gostovanje tujih strokovnjakov
Tako kot prejšnja leta je fakulteta tudi v študijskem letu 2018/19 povabila k sodelovanju gostujoče
profesorje iz tujine, ki so sodelovali na mednarodnih konferencah, akademskih forumih in pri
pedagoškem procesu.
Gostujoča predavanja so imeli:
prof. dr. Brian Besonga, ki je 9. maja 2019 predaval na temo Naravnopravni pogled na moralnost
Prof. dr. Barney Jordaan, ki je 11. in 12. aprila 2019 predaval na temo »Access to Justice: The role of
ADR«
Zasl. prof. Lawrenca Chalmerja, njegovo predavanje na temo NATA je potekalo v ponedeljek, 1. 4.
2019
Alessia Vacca, ki je svoje predavanje izvedla 5. marca 2019 o novih strateških področij evropskega
upravnega prava, ki obravnavajo trajnostni razvoj in trajnostno rabo energije v Evropi.
Na akademskem forumu dne 22. novembra 2018 sta na temo Constitutional Challenges of Legal
Pluralism in the European Union poleg domačih gostov kot tuja strokovnjaka sodelovala tudi prof. dr.
Gareth Davies, Vrije Universiteit in izr. prof. dr. Pietro Faraguna, Università degli Studi Trieste.
Dne 23. maja 2019 je fakulteta v okviru akademskega foruma gostila prof. dr. Mauritsa Bergerja, ki je
spregovoril na temo šeriata v Evropi.

5.2.3 Jean Monnet
Oktobra 2018 je v prostorih fakultete, v okviru projekta SoLar, potekala 4. delavnica raziskovalne
skupine SoLar z naslovom »EU Competition and State Aid Soft Law and its Reception in the Member
States«. Prvi dan delavnice, ki je bil odprt za javnost, je bil posvečen pomembnosti mehkega prava v
državnih praksah in predstavljen skozi poročila SoLaR ekipe. Poleg tega so na dogodku sodelovali tudi
številni uveljavljeni gosti, ki so preučevali vlogo mehkega prava v praksi.
Govorci so bili:
red. prof. Matej Avbelj,
-

dekan Fakultete za državne in evropske študije, doc. dr. Gorazd Justinek,

-

dr. Rajko Knez, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru,

-

Imelda Maher, profesorica in dekanica pravne fakultete v irskem Sutherlandu,
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-

Francis Snyder, profesor prava, Univerza v Pekingu,

-

Liisa Tarkkila (Univerza v Helsinkih), Andreas Hofmann (Univerza v Berlinu), Nathalie Rubio in
Marie Lamoureux (Univerza v Marseillu), Jacopo Alberti in Filippo Croci (Univerza v Milanu),
Oana Stefan (King’s College London), Caroline Caufmann in Niels Philipsen (Univerza v
Maastrichtu) ter Verena Rošic Feguš (Fakulteta za državne in evropske študije).
5.2.4 Mednarodne konference

Fakulteta je v študijskem letu 2018/19 organizirala naslednje mednarodne konference:
1.

VIII. Mednarodna doktorska znanstveno-raziskovalna konferenca Nove univerze (14. junij
2019). Na doktorski konferenci so s svojimi prispevki sodelovali:

Polona Dovečar: Dez-integracija Zahodnega Balkana trideset let po koncu hladne
vojne
Nevenka Lučić Stanimirović: Življenje z ovirami in omejitvami zaradi invalidnosti
Ina Kovačević: Razveza zakonskih zvez v Republiki Sloveniji
Anja Kostanjevec Kravanja: Uveljavitev Uredbe o dedovanju
Tine Jurič Klander: Omejitev restrikcij pravic skozi prizmo polja proste presoje v
sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice
Suzana Pecin: Kompetenz – kompetenz nadnacionalnih sodišč v Bermudskem
trikotniku? – Evropsko sodišče za človekove pravice vis-à-vis Sodišču Evropske
unije
Suzana Lotrič: Nadaljnja obravnava forenzičnih pacientov po prestanem
najdaljšem trajanju varnostnega ukrepa, izrečenega po KZ-1
Sebastjan Prosenc: Nesoizmerljivost – kdaj so odločitve postale težavne?
Maša Žehelj: Odškodninski spori zaradi strokovne napake zdravnika
Žan Marinkovič: Tanka meja med prehranskim dodatkom, zdravilom in
prepovedano snovjo
ddr. Mira Delavec Touhami: Imuhar in tuareška država Azawad – vloga naroda in
njegove identitete v mednarodnem in islamskem pravu
2.

Mednarodna konferenca: Judicial Ideology under Empirical Scrutiny
Raziskovalna skupina Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze in Re-forma d.o.o.
sta 16. septembra 2019 organizirali mednarodno konferenco, ki je bila namenjena empirični
študiji ideoloških profilov sodnikov. Konferenca je potekala v okviru raziskovalnega projekta
“Ideologija na sodiščih”. Sestavljena je bila iz dveh glavnih vabljenih predavanj in štirih panelov,
v katerih so izbrani strokovnjaki predstavili svoje delo v nastajanju. Gosti konference so med
drugim bili:
prof. Arthur Dyevre, Pietro Faraguna, Tamara Ćapeta, Konrad Lachmayer, Matyas Bencze, Alun
Gibbs, prof. Chris Hanretty, Janez Šušteršič, Tamas Gyorfi, Pocza Kalman, Robert Zbiral, Krisztina
Blazkova, Monika Glavina, prof. dr. Jernej Letnar Černič.
5.2.5 Objave članov raziskovalne skupine v soavtorstvu z tujimi državljani

1. HEIMONEN, Tuuli, JUSTINEK, Gorazd. Principles of international economic law by Matthias Herdegen,
published 2016 by Oxford University Press. International journal of diplomacy and economy, ISSN 2049-0887,
2019, vol. 5, no. 1, str. 93-95.
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2. ŽALEC, Bojan, LENGHART, Patrik, WEBB, Carson. Kierkegaard and classical Greek thought, Acta
Kierkegaardiana vol. 7, Toronto - Nitra: Trinity College, University of Toronto 2017, 227 pages, ISBN: 978-09878186-5-6. Konštantínove listy, ISSN 2453-7675, 2019, vol. 12, issue 1, str. 173-175.
3. AREZZINI, Marco, GAISER, Laris. Cyber spazio e intelligence economica : vademecum alle priorità
contemporanee dell'intelligence italiana, (La bottega di Eraclito). [Rimini]: Il cerchio, 2019. 127 str., ilustr. ISBN
978-88-8474-559-0.

5.2.6 Objave v mednarodnih revijah indeksirane v Web of Science in Scopus
1. ŽALEC, Bojan. Between secularity and post-secularity : critical appraisal of Charles Taylor's account = Med
sekularnostjo in postsekularnostjo : kritična ocena pojasnitve Charlesa Taylorja. Bogoslovni vestnik : glasilo
Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 2, str. 411-423.
2. STRAHOVNIK, Vojko. Vrline in transhumanistična nadgradnja človeka = Virtues and transhumanist human
augmentation. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019,
letn. 79, št. 3, str. 601-610.
3. ŽALEC, Bojan. Liberalna evgenika kot uničevalka temeljev morale : Habermasova kritika = Liberal eugenics as
a destroyer of the foundations of morality : Habermas' critique. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v
Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2019, letn. 79, št. 3, str. 629-642.
4. ŽALEC, Bojan, PAVLÍKOVÁ, Martina. Religious tolerance and intolerance. European journal of science and
theology, ISSN 1842-8517, 2019, vol. 15, no. 5, str. 39-48.
5. PAVLÍKOVÁ, Martina, ŽALEC, Bojan. Boj za človekov jaz in pristnost : Kierkegaardova kritika javnosti,
uveljavljenega reda, medijev in lažnega krščanstva = Struggle for the human self and authenticity :
Kierkegaard's critique of the public, established order, media, and false christianity. Bogoslovni vestnik : glasilo
Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722.
6. ŽALEC, Bojan, LENGHART, Patrik, WEBB, Carson. Kierkegaard and classical Greek thought, Acta
Kierkegaardiana vol. 7, Toronto - Nitra:Trinity College, University of Toronto 2017, 227 pages, ISBN: 978-09878186-5-6. Konštantínove listy, ISSN 2453-7675, 2019, vol. 12, issue 1, str. 173-175.
7. AVBELJ, Matej, ŠUŠTERŠIČ, Janez. Conceptual framework and empirical methodology for measuring
multidimensional judicial ideology. Danube, ISSN 1804-8285, 2019, vol. 10, št. 2, str. 129-159, tabele in graf.
prikazi.
8. ŽALEC, Bojan, PAVLÍKOVÁ, Martina. Civic virtues and functions of religion in public life. European journal of
science and theology, ISSN 1842-8517, 2019, vol. 15, no. 6, str. 75-84.
9. KRÁLIK, Roman, ROUBALOVÁ, Marie, SLIVKA, Daniel, ŽALEC, Bojan. Způsob přinášení prvotin půdy
("bikurim") do jeruzalémského chrámu : historicko-teologická analýza. Historia ecclesiastica, ISSN 1338-4341,
2019, roč. 10, č. 1, str. 3-15.

5.2.7 Povzetek stanja
Tabela 56: Povzetek stanja: Internacionalizacija fakultete
PREDNOSTI
SLABOSTI
1. Zaradi majhnega števila udeležencev
1. Neizpolnitev določenih kratkoročnih ciljev s
mobilnosti se lahko fakulteta individualnim
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potrebam vsakega udeleženca dodatno
posveti,
2.

Realizirane nadaljnje mobilnosti
pedagoškega osebja za namen poučevanja,

3.

Gostovanje tujih strokovnjakov,

4.

Vsakoletna organizacija mednarodnih
konferenc.

področja internacionalizacije fakultete,
2.

Zaradi redne zaposlitve naših študentov še
vedno nizka udeležba študentov v programu
Erasmus+ in hkrati tudi nizko zanimanje za
izvajanje praktičnega izobraževanja.

PREDLOGI ZA NAPREJ
1. Povečati število sklenjenih bilateralnih sporazumov za povečanje motivacije
2. Dodatno promovirati program Erasmus+,
3. Na portal eUniverza vključiti predavanja v angleškem jeziku,
4. Povečati delež objav v soavtorstvu s tujimi državljani,
5. Povečati delež objav v mednarodnih revijah indeksiranih v Web of Science in Scopus,
6. Povečati število mednarodnih projektov.

Vir: Tajništvo FDŠ NU, 2020
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5.3 KREPITEV RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI FAKULTETE
Raziskovalna dejavnost se v okviru delovanja fakultete razume v širšem ali ožjem smislu. V širšem
smislu zajema vso znanstveno, raziskovalno in razvojno delo zaposlenih na fakulteti, drugih
sodelavcev fakultete in študentov fakultete. V tem smislu je znanstveno-raziskovalno delo nujna
podlaga tako pedagoškega dela na fakulteti kot tudi sestavni del študijskega procesa študentov in
drugega strokovnega dela ter razvoja fakultete. V ožjem smislu pa znanstveno raziskovalno delo
vključuje raziskovalno delo na fakulteti zaposlenih raziskovalcev ter drugih sodelavec fakultete, ki se
odraža v raziskovalnih rezultatih oz. izdelkih. To samoevalvacijsko poročilo se nanaša zgolj na
znanstveno-raziskovalno dejavnost v tem slednjem, ožjem smislu, ker je na tem polju mogoče bolj
podrobno vrednotenje ter tudi njegovo upravljanje preko ukrepov.
Glede na Poslovnik kakovosti NU Fakultete za državne in evropske študije (2017) razdelek 1.2.c., je
kot temeljni cilj opredeljena krepitev raziskovalne dejavnosti fakultete. V tem razdelku je
opredeljeno, da so poglavitni nosilci raziskovalne dejavnosti fakultete člani raziskovalne skupine FDŠ,
ki z vključevanjem v domače in mednarodne raziskovalne projekte prispevajo k razvoju znanosti in
stroke, kariernemu razvoju in prepoznavnosti fakultete. Kot temeljni procesi in ukrepi, pomembni za
krepitev raziskovalne dejavnosti fakultete so navedeni naslednj kazalniki:
Tabela 57: Kazalniki kakovosti: krepitev raziskovalne dejavnosti fakultete
cilj št. 3: KREPITEV RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI FAKULTETE
Ukrepi (naloge) za uresničitev strateškega cilja
Ime kazalnika
Vključevanje novih članov v raziskovalno skupino FDŠ
Povečevanje št. izvirnih znanstvenih člankov, izdanih s
strani članov raziskovalne skupine FDŠ
Okrepitev znanstvene odmevnosti raziskovalne skupine
Udeležba na domačih in tujih konferencah

Člani raziskovalne skupine FDŠ
Izdani izvirni znanstveni članki

Zvišanje družbenih učinkov raziskovanja

Javni nastopi in pisanje kolumn

Citiranost članov raziskovalne skupine FDŠ
Udeležba na domačih in tujih konferencah

Vir: Priloga 1 k Poslovniku kakovosti FDŠ NU, 2017

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti opredeljuje, da raziskovalna in razvojna dejavnost obsega
temeljno in uporabno raziskovanje ter predkonkurenčne raziskave, industrijske raziskave in prenos
znanja. V okviru fakultete se znanstveno-raziskovalna dejavnost opravlja predvsem v obliki
raziskovalnega dela, katerega rezultati so objave, citiranost teh objav, znanstvene konference ter
posebni raziskovalni in razvojni projekti. Temelj za to delo je raziskovalna skupina. Glede na te
postavke je spodaj opisano tudi njeno stanje (s primerjavo glede na prejšnja leta).
Fakulteta si je v Strategiji razvoja 2017-2021 zadala, da bo raziskovalno dejavnost krepila predvsem z
vključevanjem novih članov v raziskovalno skupino FDŠ NU ter z vključevanjem študentov v
raziskave. Člani raziskovalne skupine bodo dejavni pri pridobivanju sredstev iz projektov Agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, dodatna sredstva za financiranje raziskovalne dejavnosti
pa bo namenila tudi fakulteta. Člani raziskovalne skupine FDŠ NU bodo aktivno pripravljali izvirne
znanstvene članke ter pri raziskavah sodelovali s kolegi iz tujine.
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Uspešnost pri realizaciji zgoraj navedenih ciljev je razvidna iz spodnje tabele:
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Tabela 58: Ocena uspeha: krepitev raziskovalne dejavnosti fakultete
cilj št. 3: KREPITEV RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI FAKULTETE

Ukrepi (naloge) za uresničitev
strateškega cilja

Ime kazalnika

Ciljna vrednost kazalnika v letu 2018

Ocena uspeha pri realizaciji ciljev

Vključevanje novih članov
raziskovalno skupino FDŠ NU

Člani raziskovalne skupine FDŠ NU.

V letu 2019 bo raziskovalna skupina
FDŠ NU štela 15 članov.

Raziskovalna skupina FDŠ v letu 2019 šteje 12
članov.

v

Povečevanje
število
izvirnih
znanstvenih člankov, izdanih s
strani članov raziskovalne skupine
FDŠ NU

Okrepitev
znanstvene
odmevnosti raziskovalne skupine

Udeležba na domačih in tujih
konferencah

Izdani izvirni znanstveni članki

Leta 2019 bodo člani raziskovalne
skupine FDŠ NU izdali 26 izvirnih
znanstvenih člankov.

Citiranost članov
skupine FDŠ NU.

Raziskovalna skupina FDŠ NU v obdobju
zadnjih petih let dosega čistih citatov v
70 citatov.

raziskovalne

Udeležba na domačih in tujih
konferencah.

Zaposleni na FDŠ NU so bod v letu 2019
aktivno udeleževali domačih in tujih
konferenc.

Cilj ni bil dosežen.
Leta 2019 so člani raziskovalne skupine izdali
15 izvirnih znanstvenih člankov.
Cilj ni bil dosežen.
Raziskovalna skupina FDŠ NU v obdobju zadnjih
petih let dosega 107 čistih citatov v Wos in 154
čistih citatov v Scopus.
Cilj je bil dosežen.
Zaposleni na FDŠ NU se aktivno udeležujejo
domačih in tujih konferenc.
Cilj je bil v celoti dosežen.

Vir: Letno poročilo za leto 2019
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5.3.1 Raziskovalna skupina
Raziskovalna skupina NU FDŠ (uradni naziv je enak: Raziskovalna skupina FDŠ) trenutno vključuje 12
raziskovalcev, ki zastopajo različna raziskovalna področja s področja družboslovnih ved in
humanistike, natančneje naslednja raziskovalna področja: Politične vede, Upravne in organizacijske
vede, Mednarodni odnosi, Ekonomija, Poslovne vede, Pravo, Filozofija. Prevladuje področje prava.
Vodja skupine je dr. Matej Avbelj, ostali člani so navedeni spodaj. Glede na leto 2019, ko je bilo
članov 13, leto 2017, ko je bilo članov 14 in leto 2016, ko jih je bilo 8, ter tudi predhodna leta, ko je
bilo to število 4, gre torej za splošen trend naraščanja članov z izjemo zadnjegih dveh let, ko se rast
ustali oz. število rahlo upade. Seznam vseh članov je podan spodaj:
Tabela 59: Člani raziskovalne skupine FDŠ NU
Št.
Evidenčna št.
Naziv
Priimek in ime
1
31643
Dr.
Avbelj Matej
2
53790
Polona Bataglj
3
39756
Dr.
Brožič Liliana
4
Cigoj Maja
5
50232
Dr.
Gaiser Laris
6
35871
Dr.
Jazbec Milan
7

35652

Dr.

Justinek Gorazd

8
9
10

32577
35870
36387

Dr.
Dr.
Dr.

Letnar Černič Jernej
Mulec Breda
Podlipnik Jernej

11
12

26014
39554

Dr.
Dr.

Strahovnik Vojko
Vatovec Katarina

Razisk. Področje
Pravo
Pravo
Politične vede
Pravo
Pravo
Politične vede /
Mednarodni odnosi
Ekonomija / Poslovne
vede
Pravo
Pravo
Upravne in
organizacijske vede
Filozofija
Pravo

Status
Raziskovalec
Raziskovalec
Raziskovalec
Raziskovalec
Raziskovalec
Raziskovalec
Raziskovalec
Raziskovalec
Raziskovalec
Raziskovalec
Raziskovalec
Raziskovalec

Vir: SICRIS, 2019

V obdobju zadnjih petih let izkazuje raziskovalna skupina 775 kategoriziranih in ovrednotenih
znanstvenih objav ter drugih dosežkov (v letu 2016 jih je bilo 764, v letu 2017 929, v letu 2019 903),
ki so skupaj ovrednoteni z 8657,60 točkami (upoštevane točke – družboslovje; v letu 2016 jih je bilo
6829,67, v letu 2017 9161,17, v letu 2018 9264,88 točk).
5.3.2 Izvirni znanstveni članki v letu 2018/19
Izmed zgoraj omenjenih objav je 80 izvirnih znanstvenih člankov (v letu 2016 jih je bilo 67 in v letu
2017 in 2018 prav tako 88). Zaznati je torej dvig kakovosti in obsega raziskovalnega dela (gledano
sorazmerno glede na število članov z doktoratom znanosti).
Citiranost: raziskovalna skupina skupaj dosega 219 čistih citatov (v letu 2016 jih je bilo 18 in v letu
2017 37, v letu 2018 173), od tega 187 čistih citatov. Podrobni podatki in ocene so razvidni iz spodnje
tabele. Glede na predhodna leta se je število citatov in s tem odmevnost dela skupine izrazito
povečala.
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5.3.3 Raziskovalni programi in projekti
FDŠ V obdobju zadnjih 5 letih je bila oz. je FDŠ nosilka šestih ARRS raziskovalnih projektov (kategorije
temeljnih raziskovalnih projektov in podoktorskih temeljnih projektov), in sicer (navedeni so šifra,
naziv projekta ter obdobje trajanja):

Projekt, šifra in naslov
1. J5-1790 Holistični pristop k
spoštovanju človekovih pravic v
gospodarstvu - reforma slovenske in
mednarodne pravne ureditve

Trajanje

Vodja

1.7.2019―30.

Letnar Černič
Jernej

1.7.2019―30.

Avbelj Matej

6.2022

2. J5-1791 Integralna teorija
prihodnosti Evropske Unije

6.2022

3. J5-8240 Ideologija na sodiščih:
Vpliv svetovnonazorskih in družbenih stališč
sodnikov na njihove odločitve

1.5.2017―30.

Avbelj Matej

4.2020

4. J5-7359 Reforma demokratične in
pravne države v Sloveniji

1.1.2016―31.
12.2018

Letnar Černič
Jernej

5. Z5-5544 Obveznosti gospodarskih
družb do spoštovanja ekonomskih in
socialnih človekovih pravic

1.8.2013―31.

Letnar Černič
Jernej

1.8.2013―31.

Avbelj Matej

7.2015

6. Z5-5543 Post-moderni izzivi
transnacionalnega prava za Evropsko unijo

7.2015
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Poleg tega je fakulteta pridobila bilateralne projekte ter druge mednarodne projetke.
Glede ne predhoda leta se je število projektov povečalo.

5.3.4 Povzetek stanja
Tabela 60: Povzetek stanja: Krepitev raziskovalne dejavnosti fakultete
PREDNOSTI
SLABOSTI
1. številčnost in kakovost objav,
1. majhno finančno vlaganje v raziskovalno
2. nekaj članov raziskovalne skupine je po
dejavnost,
dosežkih in oceni na vrhu v svojih raz.
2. ni okrepljenega sodelovanja med vsemi
Področjih,
raziskovalci,
3. vzpostavljeno
dobro
sodelovanje
z
raziskovalci iz drugih držav.
PREDLOGI ZA NAPREJ
1. spodbujanje povezovanja med vsemi raziskovalci, ki so člani raziskovalne skupine,
2. seznanitev vseh članov raziskovalne skupine in ostalih zaposlenih z vrstami raziskovalnih dosežkov,
njihovim vrednotenjem ter pomembnost beleženja teh dosežkov v bazi SICRIS/COBISS,
3. sprotno vnašanje vseh raziskovalnih dosežkov v SICRIS/COBISS,
4. povečanje finančne podpore raziskovalni dejavnosti s strani fakultete,
5. vložitev vseh naporov v pridobitev temeljnega raziskovalnega programa (ARRS),
6. okrepitev mednarodnega sodelovanja ter vpis fakultete v sezname/baze morebitnih partnerjev pri
projektih.
Vir: Tajništvo FDŠ NU, 2020

Z vidika raziskovalne in razvojne dejavnosti fakulteta sledi Merilom za akreditacijo in zunanjo
evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 42/17 in 14/19), posebej
3. standardu, saj izkazuje kakovostno znanstveno, strokovno, raziskovalno oziroma umetniško
dejavnost in z njo povezane pomembne dosežke na področjih in disciplinah, na katerih jo izvaja; in 7.
standardu, ki terja, da je znanstveno, strokovno, raziskovalno oziroma umetniško delo nosilcev in
izvajalcev študijskih programov ustrezno na področjih in disciplinah, za katera je bil zavod ustanovljen
in na katerih izvaja študijske programe. Iz analize stanja na tem področju izhaja, da raziskovalna
skupina izkazuje visoko relevantne znanstvene dosežke ter da so posamezni raziskovalci nad
povprečjem raziskovalcev v okviru svoje vede in področja.
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5.4 SPODBUJANJE VSESTRANSKEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH
Uspešnost fakultete pri spodbujanju vsestranskega razvoja zaposlenih se meri upoštevajoč naslednje
kazalnike:
Tabela 61: Kazalniki kakovosti: spodbujanje vsestranskega razvoja zaposlenih
cilj št. 4: SPODBUJANJE VSESTRANSKEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH
Ukrepi (naloge) za uresničitev strateškega cilja
Ime kazalnika

Spodbujanje zaposlenih k nadaljnjemu izobraževanju

Spodbujanje zaposlenih k napredovanju
imenovanju v naziv visokošolskih učiteljev

pri

Izobraževanje na temo Zakona o splošnem
upravnem postopku ter opravljanje izpita ZUP II.
stopnje
Udeležba na seminarjih, ki jih organizira MIZŠ,
NAKVIS ter Cmepius
Udeležba zaposlenih na tečajih tujih jezikov
Sodelovanje zaposlenih na seminarjih za
izboljšanje retoričnih sposobnosti, komunikacije s
strankami, organizacije delovnega procesa in
drugih podobnih seminarjih
Spodbujanje formalnega izobraževanja zaposlenih
(študijski dopust …)
Natančno določena merila za napredovanje
visokošolskih učiteljev v višje nazive
Napredovanje
visokošolskih
učiteljev
pri
imenovanju v naziv

Vir: Priloga 1 k Poslovniku kakovosti FDŠ NU, 2017

Fakulteta si je v strategiji razvoja 2017-2021 zadala, da bo zaposlene visokošolske učitelje in
strokovne sodelavce usmerjala na izobraževanja doma in v tujini, ki bodo pripomogla k njihovi
profesionalni rasti. Poleg navedenega bo fakulteta sredstva namenjala tudi izobraževanjem in
delavnicam, ki bodo pripomogli k oblikovanju ekipnega duha in bodo povečevali kreativnost
zaposlenih ter njihovo zadovoljstvo na delovnih mestih. Profesionalni in osebni razvoje zaposlenih
na fakulteti pa bo pomembno vplival tudi na izboljšanje kakovosti študijskega procesa.
Uspešnost pri realizaciji navedenih ciljev je razvidna iz spodnje tabele:
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Tabela 62: Ocena uspeha: spodbujanje vsestranskega razvoja zaposlenih
cilj št. 4: SPODBUJANJE VSESTRANSKEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH
Ukrepi (naloge) za uresničitev
strateškega cilja

Spodbujanje
zaposlenih
nadaljnjemu izobraževanju

k

Ime kazalnika

Ciljna vrednost kazalnika oktober 2019

Ocena uspeha pri realizaciji ciljev

Izobraževanje na temo Zakona o
splošnem upravnem postopku ter
opravljanje izpita ZUP II. stopnje

Vse strokovne sodelavke bodo imele
opravljen izpit iz splošnega upravnega
postopka.

Vse strokovne sodelavke imajo opravljen izpit
iz splošnega upravnega postopka.

Udeležba na seminarjih, ki jih
organizira MIZŠ, NAKVIS ter
Cmepius

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

Udeležba zaposlenih na tečajih
tujih jezikov

Spodbujanje zaposlenih k obiskovanju
jezikovnih tečajev.

Sodelovanje
zaposlenih
na
seminarjih za izboljšanje retoričnih
sposobnosti,
komunikacije
s
strankami, organizacije delovnega
procesa in drugih podobnih
seminarjih
Spodbujanje
formalnega
izobraževanja zaposlenih (študijski
dopust …)

Udeležba zaposlenih na seminarjih za
izboljšanje retoričnih sposobnosti ter
komunikacije s strankami.

Cilj je bil v celoti dosežen.
Strokovne sodelavke fakultete se ves čas
udeležujejo izobraževanj, ki jih organizirajo
MIZŠ, NAKVIS ali CMEPIUS in pripravljajo
strokovna poročila za vse ostale zaposlene na
fakulteti.
Cilj je bil v celoti dosežen.
Fakulteta zaposlene spodbuja k obiskovanju
tečajev. V študijskem letu 2018/2019 sta dva
visokošolska
učitelja
obiskovala
tečaj
francoskega jezika.
Cilj je bil v celoti dosežen.
Zaposlene so se udeležile predavanja na temo
retorike.
Cilj je bil dosežen.

Fakulteta zaposlene spodbuja pri
nadaljevanju formalnega izobraževanja.

Fakulteta zaposlene spodbuja pri nadaljevanju
formalnega izobraževanja.
Cilj je bil dosežen.
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Spodbujanje
zaposlenih
k
napredovanju pri imenovanju v
naziv visokošolskih učiteljev

Natančno določena merila za
napredovanje
visokošolskih
učiteljev v višje nazive

Ustaljeno tečejo postopki za volitve v
naziv, skladno z novimi Merili.

Napredovanje
visokošolskih
učiteljev pri imenovanju v naziv

Fakulteta bo zaposlene spodbujala pri
imenovanju v višji naziv .

Ustaljeno tečejo postopki za volitve v naziv,
skladno z novimi Merili. V študijskem letu
2018/2019 je bilo sklicanih 5 sej habilitacijske
komisije FDŠ NU, v okviru katerih so člani
komisije obravnavali prejete vloge za
imenovanje v naziv visokošolskih učiteljev in
sodelavcev.
Cilj je bil dosežen.
V študijskem letu 2018/2019 je fakulteta
sodelovala z visokošolskimi učitelji, med
katerimi je: 9 rednih profesorjev, 7 izrednih
profesorjev, 18 docentov, 3 asistenti, 2 učitelja
tujega jezika in 2 strokovnjaka iz prakse.
Cilj je bil dosežen.

VIR: Tajništvo FDŠ NU, 2020
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5.4.1 Osnovni kadrovski podatki
Na dan 31. 12. 2019 je bilo na fakulteti zaposlenih 21 oseb na sledečih delovnih mestih: 1 redni
profesor, 1 izredni profesor, 2 docenta, 3 znanstveni svetniki, 3 višji znanstveni sodelavci, 2
znanstvena sodelavca, 2 asistenta, 1 oseba je bila zaposlena na DM in ena na DM prodekan. Poleg
navedenega je bil na fakulteti zaposlen tudi 1 tajnik, 1 računovodja, 2 strokovni sodelavki, 1 vodja
referata, 2 referentki za študentske in študijske zadeve, 1 bibliotekarka. Procent zaposlitve je
prikazan v spodnji tabeli (Tabela št. 5, str. 17)
Tabela št. 63: Zaposleni na FDŠ NU na dan 31. 12. 2019
DELOVNO MESTO
ŠTEVILO ZAPOSLITEV
Visokošolski učitelj - dekan
1
Visokošolski učitelj - prodekan
1
Visokošolski učitelj – redni profesor
1
Visokošolski učitelj – izredni profesor
1
Visokošolski učitelj – docent*
2
Znanstveni delavec – znanstveni svetnik
3
Znanstveni delavec – višji znanstveni sodelavec 3
Znanstveni delavec – znanstveni sodelavec*
2
Raziskovalni sodelavec – asistent
2
Tajnik
1
Računovodja
1
Strokovni sodelavec
2
Vodja referata
1
Referent za študentske in študijske zadeve
1
Bibliotekar
1

SKUPNI % ZAPOSLITVE
50%
1%
5%
1%
25%
130%
130%
89%
48%
100%
100%
200%
100%
100%
100%

Vir: Poročilo za leto 2019

V študijski proces je na dan 31. 12. 2019 vključenih 42 sodelujočih visokošolskih učiteljev, ki imajo s
fakulteto sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali pa delo opravljajo na podlagi pogodb civilnega prava.
Tabela št. 64: Visokošolski učitelji in drugi sodelavci vključeni v študijski proces:
Število
VISOKOŠOLSKI UČITELJI
Redni profesor
9
Izredni profesor
7
Docent
18
Višji predavatelj
2
Predavatelj
VISOKOŠOLSKI SODELAVCI
Asistenti
4
SODELUJOČI BREZ PEDAGOŠKEGA NAZIVA
2
SKUPAJ

42

Vir: Poročilo za leto 2019
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5.4.2 Spodbujanje izobraževanja zaposlenih
Fakulteta je v letu študijskem letu 2018/2019 formalizirala načrtovanje izobraževanja in
usposabljanja pedagoških in nepedagoških delavcev, ter v ta namen sodelovala pri pripravi Načrta
usposabljanja zaposlenih na Novi univerzi. Načrt usposabljanja je razdeljen na 2 dela: a)
izobraževanje visokošolskih učiteljev in b) izobraževanje nepedagoškega kadra. Pri pripravi načrta je
bilo upoštevano mnenje zaposlenih (katerih izobraževanj, bi se želeli udeležiti) in ocena tajnikov ter
dekanov fakultet (katera izobraževanja bodo najbolj pripomogla k kakovostnejšem delu fakultete).
V preteklosti izobraževanje oz. usposabljanje kadra ni bilo formalno urejeno, vnaprej pa so bila
predvidena le izobraževanja, ki so imela za fakulteto večje finančne posledice (npr. različna
izobraževanja, ki jih opravljajo bibliotekarji za pridobitev COBISS licenc, tečaji tujih jezikov ipd.). Glede
vseh drugih izobraževanj, so se zaposleni za njih odložili ad hoc, ko so bili o izobraževanju obveščeni
oz. so zanj izvedeli sami. Fakulteta je vse zaposlene ves čas obveščala o izobraževanjih, ki so jih
organizirali MIZŠ, CMEPIUS, ARRS in druge organizacije, nato pa je bilo znotraj kolektiva odločeno,
kdo se bo izobraževanja udeležil. Prednost so imeli zaposleni, v katerih delovno področje je
izobraževanje sodilo. Zaposleni so za izobraževanja, ki bi se jih želeli udeležiti lahko izvedeli tudi sami
in o tem obvestili tajnika fakultete. V večini primerov je fakulteta vsa izobraževanja, ki so se jih
zaposleni želeli udeležiti, odobrila.

5.4.3 Imenovanja v nazive visokošolskih učiteljev
Habilitacijska komisija FDŠ NU je v študijskem letu 2018/2019 redno pregledovala habilitacijske
nazive ter pravočasno pozivala pedagoško osebje za vložitev novih vlog za izvolitev v nazive. V št. letu
2018/2019 je bilo sklicanih pet sej, v okviru katerih so bila opravljena 4 imenovanja v nazive, 1
postopek pa se v letu 2018/2019 še ni zaključil:
Končani postopki:
 dve imenovanji v naziv asistent (Katja Hodošček in mag. Igor Senčar),
 dve imenovanja v naziv docent (dr. Breda Mulec, dr. Gorazd Justinek).
Imenovanja v nazive, ki se v študijskem letu 2018/2019 še niso zaključili:
 eno imenovanje v naziv redni profesor (dr. Vito Bobek).
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5.4.4 Povzetek stanja
Tabela 65: Povzetek stanja: spodbujanje vsestranskega razvoja zaposlenih
PREDNOSTI
SLABOSTI
1. Sprejem Načrta izobraževanja in usposabljanja 1. Premajhna udeležba visokošolskih učiteljev na
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter
različnih izobraževalnih dogodkih, ki jih organizira
nepedagoških delavcev v študijskem letu
fakulteta.
2019/2020.
2. Zaposleni se formalno ne izobražujejo.
2. Povečanje število zaposlenih raziskovalnih
delavcev.
3. Kakovostno delo habilitacijske komisije.
PREDLOGI ZA NAPREJ
1. Zaposleni naj se udeležijo mednarodnih izobraževanj pod okriljem programov Erasmus+,
2. Zaposlitev HR strokovnjaka, ki bo skrbel za razvoj pedagoškega in nepedagoškega kadra FDŠ NU.
3. Spodbujanje zaposlenih k formalnem izobraževanju in dvigu obstoječe izobrazbe.
Vir: Tajništvo FDŠ NU, 2020
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5.5 SODELOVANJE Z OKOLJEM
Uspešnost pri sodelovanju z okoljem fakulteta meri ob upoštavanju naslednjih kazalnikov:
Tabela 66: Kazalniki kakovosti: sodelovanje z okoljem
cilj št. 5: SODELOVANJE Z OKOLJEM
Ukrepi (naloge) za uresničitev strateškega cilja

Ime kazalnika

Učinkovito sodelovanje z delodajalci pri opravljanju
študentske prakse
Organizacija strokovnih dogodkov namenjenih širši
javnosti na območjih vseh treh študijskih centrov
fakultete

Nudenje pomoči pri sklepanju dogovorov o
opravljanju študentske prakse
Organizacija dogodkov na območjih vseh treh
študijskih centrov fakultet

Razprava z delodajalci o načrtovanih spremembah in
izvedbi študijskih programov fakultete
Izdajanje znanstvenih publikacij

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

Vir: Priloga 1 k Poslovniku kakovosti FDŠ NU, 2017

Fakulteta želi tvorno prispevati k razvoju znanosti in stroke na področjih javne uprave in
mednarodnih in diplomatskih študij ter spodbuditi posameznike k kritičnemu razmišljanju o aktualnih
temah. V ta namen si je fakulteta zadala, da bo organizirala različna srečanja – akademske forume, ki
bodo odprti za vso javnost, na katerih bodo visokošolski učitelji in ugledni strokovnjaki iz prakse
razpravljali o aktualnih družbenih temah iz matičnih področij fakultete. Poleg navedenega bo
fakulteta organizirala različne konference, spomladanske in poletne šole ter dodatno okrepila
založniško dejavnost fakultete. Pri pripravi novih študijskih programov se bo fakulteta posvetovala z
delodajalci iz gospodarstva in negospodarstva ter upoštevala njihove predloge.
Sodelovanje z okoljem bo fakulteta krepila tudi z usmerjanjem študentov na opravljanje prakse pri
organih in institucijah državne uprave ter v gospodarstvu. Karierni center fakultete bo aktivno
sodeloval ter nudil pomoč udeležencem tekom celotnega postopka – od uvodnih razgovorov med
študenti in institucijami, v katerih se bo praksa izvajala, do uspešnega zaključka opravljanja prakse.
Študentje fakultete bodo na ta način dobili nove delovne izkušnje ter v praksi uporabili znanje, ki so
ga pridobili tekom študija.
Fakulteta ima trenutno sklenjenih 22 dogovorov o praktičnem usposabljanju z raznimi institucijami in
organizacijami, od javnih agencij, javnih zavodov, javnih služb, skratka, organizacij, ki delujejo v
javnem sektorju ter prav tako s podjetji, ki delujejo v gospodarstvu in so na podlagi narave dela
povezani z javno upravo (Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj, Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, Upravna enota Ljutomer, Gimnazija Franceta Prešerna, Upravna enota Jesenice,
Upravna enota Radovljica, Mestna občina Kranj, Upravna enota Kranj, Agencija RS za okolje,
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Odvetnik Miha Ozimek, Študijski center za narodno spravo,
Odvetniška družba Čeferin o.p., d.o.o., World Courier, d.o.o., GV Založba, d.o.o., Ustanova Modra
reka, Društvo za razvoj človekovih sposobnosti, IPAK Inštitut za simbolno analizo in razvoj
informacijskih tehnologij, Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje, Andragoški
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zavod Ljudska univerza Velenje, Šaleška pokrajinska zveza društva upokojencev Velenje, Integra
inštitut.
Sodelovanje fakultete z okoljem in izmenjava praktičnih in teoretičnih znanj je pomemben element
tako z vidika izboljševanja kvalitete dela, razvojnega in izobraževalnega vidika, prepoznavnosti
fakultete v ožjem in širšem okolju in povezovanja. Fakulteta bi s podjetji lahko tesneje sodelovala
tudi pri različnih projektih, kot so iskanje inovativnih pravnih rešitev in s tem uvajanje » dobrih
praks« v več delovnih okolij javnega sektorja.
Napredek, ki je v okolju lahko še posebej prepoznan, je vsekakor to, da se fakulteta prilagaja
potrebam na trgu dela in z regulacijo izobraževalnih programov omogoča pridobivanje deficitarnih
pravnih znanj kot so nepremičninsko pravo, pomen mediacije, druga specialna pravna znanja, ki pa
jih je potrebno bolj ponuditi trgu dela.
Velika večina študentov, ki se je zaposlila v javni upravi s fakulteto še naprej sodeluje in se udeležuje
številnih izobraževanj kar pa fakulteta lahko izkoristi v smislu še večje prepoznavnosti. Tematska
srečanja pa pripomorejo nenazadnje tudi k širitvi znanj za bolj celovite in poglobljene pravne rešitve
v paksi zato je potrebno z nimi nadaljevati in jih nadgrajevati.
Študentje fakultete imajo zaradi vključevanja pri izvajanju prakse veliko možnosti, da se zaposlujejo
pri delodajalcih, ki prepoznajo znanje, njihov način dela in razmišljanja, predvsem na zahtevnejših
delovnih mestih, tako v javnem sektorju kot gospodarstvu. Prednost, ki ga delodajalci pri študentih
fakultete lahko posebej prepoznajo, je prav v fleksibilnejšem pristopu uporabe poglobljenih pravnih
znanj in iskanju celovitih rešitev, zato je na tem področju potrebna večja prepoznavnost.
Fakulteta bo še naprej delovala v smislu, da se še bolj prepoznajo pridobljena znanja študentov kot
so podrobnejše poznavanje ustavnega prava in temeljnih človekovih pravic, poznavanje upravnega
prava in interdisiplinarnost ter to v različnih obilka predstavila tako na različnih srečanjih kot
publikacija in predstavitvah. Poznavanje pomena pravne in demokratične države je za zaposlovanje v
javnem sektorju temeljnega pomena, zato je kader s poglobljenim znanjem iz tega področja še
toliko bolj dragocen in iskan, kar je zaposlovalcem potrebno večkrat predstaviti.
Uspešnost pri realizaciji navedenih ciljev je razvidna iz spodnje tabele:
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Tabela 67: Ocena uspeha: sodelovanje z okoljem
cilj št. 5: SODELOVANJE Z OKOLJEM
Ukrepi (naloge) za uresničitev
strateškega cilja

Učinkovito
sodelovanje
z
delodajalci
pri
opravljanju
študentske prakse

Ime kazalnika

Ciljna vrednost kazalnika v letu 2018

Ocena uspeha pri realizaciji ciljev

Predstavitve in nudenje pomoči pri
sklepanju dogovorov o opravljanju
študentske prakse

Vsakoletna
študentskih
fakultete.

V študijskem letu 2018/2019 je fakulteta
uspešno sodelovala pri organizaciji študentske
prakse za enega študenta.

uspešna
organizacija
praks
za
študente

Cilj je bil dosežen.
V letu 2019 je fakulteta organizirala
raznovrstne dogodke v Kranju in Ljubljani,
organizirala pa je tudi 1 dogodek v Mariboru.

Organizacija strokovnih dogodkov
namenjenih širši javnosti na
območjih vseh treh študijskih
centrov fakultete

Organizacija
dogodkov
na
območjih vseh treh študijskih
centrov fakultet ter predstavitev
možnosti
medsebojnega
sodelovanja

Poleg dogodkov v Kranju in Ljubljani bo
fakulteta v letu 2019 organizirala tudi 2
dogodka v Mariboru.

Razprava
z
delodajalci
o
načrtovanih spremembah in
izvedbi študijskih programov
fakultete
Izdajanje znanstvenih publikacij

Organizacija delovnega sestanka
med predstavniki fakultete in
delodajalci na temo izvajanja
študijskih programov ter novosti
Izdane znanstvene publikacije

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

V letu 2019 sestanek ni bil organiziran.

Fakulteta bo izdala več znanstvenih
publikacij

V letu 2019 so člani raziskovalne skupine izdali
večje število znanstvenih publikacij.

Cilj ni bil dosežen.

Cilj ni bil dosežen.

Cilj je bil dosežen.
Vir: Letno poročilo za leto 2019
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5.5.1 Vpetost v okolje
Vpetost v okolje onkraj neposrednega pedagoškega dela fakulteta zagotavlja s pomočjo aktivnosti
študentskega sveta, alumni kluba, kariernega centra, vseživljenjskega izobraževanja, raziskovalne
skupine ter z organizacijo različnih dogodkov. Na področju povezovanja z visokošolskimi zavodi
fakulteta največ sodeluje z Evropsko pravno fakulteto in Fakulteto za slovenske in mednarodne
študije, obe članici Nove univerze. Fakultete skupaj organizirajo večje število okroglih miz, akademske
forume, mednarodne konference, šole ter gostujoča predavanja.
Na področju doktorskega študijskega programa Mednarodne in diplomatske študije se je fakulteta v
študijskem letu 2016/17 povezala s podjetjem Galilee International Management Institute, s katerim
je doktorskim študentom iz afriških držav nudila pomoč pri prijavi, vpisu in obisku predavanj, posebej
za njih pa smo organizirali tudi slednji doktorski študijski program.
Fakulteta se aktivno povezuje tudi s srednjimi šolami in sodeluje na različnih dogodkih, ki jih
organizirajo srednje šole tako na lokalni kot na državni ravni. V študijskem letu 2017/18 se je
fakulteta udeležila sejma Informativa 2018, največjega sejma izobraževanja in poklicev, na katerem
se predstavijo različne srednje šole, šolski centri, visoke in višje strokovne šole, fakultete, univerze,
organizacije za mednarodno izmenjavo, poklicno orientacijo in drugi. Poleg Informative se je
fakulteta udeležila raznih predstavitev visokošolskih zavodov po srednjih srednjih šolah v obliki
sejmov, kot npr. Študenti dijakom v Kranju, Informativa Pomurje in podobno.

5.5.2 Karierni center
Eden od ciljev FDŠ NU je tudi svetovati svojim diplomantom pri njihovih odločitvah za poklicno
kariero in nadaljnji študij. Fakulteta svojim trenutnim in bodočim študentom zagotavlja pomoč pri
iskanju prve zaposlitve oziroma pri nadaljevanju poklicne poti. Fakulteta študente tudi obvešča o
zaposlitvenih delavnicah in seminarjih, ki jih organizirajo zunanje institucije in partnerske fakultete.
Karierni center fakultete pa aktivno sodeluje ter nudi pomoč udeležencem tekom celotnega postopka
prakse – od uvodnih razgovorov med študenti in institucijami, v katerih se praksa izvaja, do
uspešnega zaključka opravljanja prakse. Študenti fakultete na ta način dobijo nove delovne izkušnje
ter v praksi uporabijo znanje, ki so ga pridobili tekom študija. Karierni center skrbi za stik z diplomanti
fakultete tudi po zaključku študija, saj se le-ti radi udeležujejo številnih izobraževanj ali tematskih
srečanj na fakulteti. Na podlagi udeležbe na izobraževanjih in srečanjih diplomanti pridobijo nova
znanja in poglede na aktualna vprašanja, vse to pa rezultira v povečanju kvalitete dela in večji
uporabnosti teoretičnih znanj v delovnih okoljih.
Poleg navedenega karierni center vzpostavlja stike s (potencialnimi) delodajalci, ki pri diplomantih
fakultete predvsem cenijo interdisciplinarnost, poznavanje upravnega prava ter podrobnejše
poznavanje ustavnega prava in temeljnih človekovih pravic. Delodajalci poročajo, da opažajo pri
diplomantih fakultete samoiniciativnost za raziskovanje številnih različnih pravnih mnenj, kar daje
podlago za širše razumevanje problematike in številne nove možnosti razmišljanja in delovanja.
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V študijskem letu 2018/2019 je Karierni center FDŠ NU v sodelovanju s Kariernim centrom Evro-PF
NU organiziral različne dogodke in delavnice:
1. Strokovna ekskurzija na Komisijo za preprečevanje korupcije RS (december 2018),
2. Delavnica Kako do službe (december 2018).

5.5.3 Spomladanske in jesenske šole
Fakulteta tradicionalno dvakrat letno organizira spomladansko in jesensko šolo. Šole se izvajajo v
Ljubljani, Mariboru, Kranju ali Brdu pri Kranju, med tednom, v popoldanskem času. Na njih
predavanja, delavnice in okrogle mize izvajajo predstavniki akademskega zbora fakultete in zunanji
gostje iz Slovenije ter tujine. Fakulteta teme, ki jih obravnava na šoli, izbira na podlagi aktualnih
družbenih problemov ter dogodkov v Sloveniji, Evropi in svetu. Šol se lahko udeležijo študentje
fakultete in zunanji udeleženci. Študentje fakultete lahko z aktivnim sodelovanjem na šoli prejmejo
kreditne točke, ki jih lahko uveljavljajo pri opravljanju neobveznih predmetov v okviru študija.
Fakulteta je v sodelovanju z Evropsko pravno fakulteto v študijskem letu 2017/2018 izvedla 1
jesensko in eno spomladansko šolo, in sicer:
1. Spomladanska šola NOVE UNIVERZE 2019: »NATO 70/15« (maj 2019) je obravnavala teme, kot so
Zgodovina transatlantskih odnosov, Evropa in NATO v obdobju predsednika Trumpa, Vidik spola,
varnost in mir, Ženske v Slovenski vojski, NATO koncept strateških komunikacij, Liberalni globalni red
in NATO, NATO in njegova odgovornost pri varovanju človekovih pravic. Spomladanska šola se je
zaključila z okroglo mizo na temo NATO, kjer so med drugim sodelovali prof. dr. Dimitrij Rupel,
gospod Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS, HE Edit Szilágyiné Bátorf, veleposlanica
Madžarske v Sloveniji, HE Czerwiński Paweł, veleposlanik Poljske v Sloveniji, gospod Peter Grk,
generalni sekretar Bled strateškega foruma in veleposlanik Igor Senčar.

2. Jesenska šola z naslovom Alternativno reševanje sporov – Trendi in izzivi 21. stoletja (september
2019): Jesenska šola je obravnavala tematiko razvoja in normativne ureditve alternativnega reševanja
sporov, sposobnosti reševanja konfliktov kot ključne kompetence 21. stoletja, poteka mediacijskega
postopka in etičnih odločitev v mediaciji, posebnosti mediacije v gospodarskih sporih, družinske
mediacije in varovanja otrokovih koristi po družinskem zakoniku ter vloge odvetnika v družinski
mediaciji.

5.5.4 Akademski forumi
Fakulteta na predlog moderatorja ali drugega pedagoškega sodelavca organizira tudi okrogle mize, ki
obravnavajo aktualno problematiko s področja fakultetnih programov. Poleg študentov in
diplomantov se teh tovrstnih dogodkov udeležuje tudi širša javnost, saj so odprti za vse.
V okviru Akademskih forumov člani raziskovalne skupine v sodelovanju s člani akademskega zbora
fakultete predstavljajo rezultate raziskovalnega dela, k sodelovanju pa so povabljeni tudi magistrski
in doktorski študenti. Raziskovalne dosežke fakulteta sicer objavlja v znanstveni reviji Dignitas - reviji
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za človekove pravice. Povzetki revije Dignitas so objavljeni na spletni strani www.dignitas.si.
Gostovanje pomembnih domačih in tujih strokovnjakov so že tradicionalno vpeti v vsa načrtovana
srečanja.
V študijskem letu 2018/19 je fakulteta organizirala sedem akademskih forumov, in sicer:
1. Akademski forum: Država in svobodna podjetniška pobuda (oktober 2018): na akademskem
forumu so sodelovali: prof. dr. Matej Avbelj, prof. dr. Peter Jambrek in doc. dr. Gorazd Justinek, ki so
spregovorili o ustavnih razmerjih obravnavane tematike. Razpravo so nadaljevali prof. dr. Žiga Turk in
doc. dr. Anže Burger, ki sta spregovorila o aktualnem razmerju med državo in svobodno podjetniško
pobudo. Razpravo je moderiral dr. Avbelj.
2. Akademski forum: Mednarodni položaj Slovenije (november 2018): Razpravljalo se je skozi luč
slovenske zunanje politike v odnosih s sosednjimi državami in članicami Evropske unije. Govorci so
bili prof. dr. Peter Jambrek, prof. dr. Dimitrij Rupel, prof. dr. Ernest Petrič, veleposlanik Iztok Mirošič
in mag. Igor Senčar, foruma pa so se udeležili številni ugledni gostje, študenti, predstavniki medijev in
ostali, ki so dodobra napolnili avlo Ivana Hribarja.
3. Akademski forum: Corporate Accountability under Socio-Economic Rights? (november 2018): Na
akademskem forumu so govorili o spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu, na njem pa so
sodelovali:  izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič, izredni profesor prava človekovih pravic  gospa Vlasta
Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic v RS  prof. dr. Ernest Petrič, nekdanji predsednik Ustavnega
sodišča RS  doc. dr. Gorazd Justinek, dekan FDŠ NU  doc. dr. Zoran Vaupot, dekan Fakultete za
poslovne vede pri Katoliškem inštitutu v Ljubljani.
4. Akademski forum: Legal Pluralism and EU Law (november 2018). Na akademskem forumu ob
izidu knjige izr. prof. dr. Mateja Avblja in prof. dr. Garetha Daviesa z naslovom Legal Pluralism and EU
Law sta se v razpravi pridružila še izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič in izr. prof. dr. Pietro Faraguna.
Razprava je bila posvečena ustavnopravnim izzivom pravnega pluralizma v Evropski uniji
(Constitutional Challenges of Legal Pluralism in the European Union), moderiral pa jo je doc. dr.
Gorazd Justinek.
5. Akademski forum: Podjetništvo, davki in vladavina prava (november 2018): Na akademskem
forumu so sodelovali:  doc. dr. Gorazd Justinek, dekan FDŠ Nova univerza  prof. dr. Matej Avbelj,
Nova univerza  prof. dr. Jurij Toplak, profesor ustavnega prava na Pravni fakulteti v Mariboru  doc.
dr. Jernej Podlipnik, FDŠ Nova univerza, razpravo pa je moderiral mag. Stojan Auer.
6. Akademski forum: Zahodni Balkan in vladavina prava (februar 2019): Akademski forum na
temo Zahodni Balkan in vladavina prava, ki je potekal v ponedeljek, 25. 2. 2019, so gosti razpravljali o
odnosih s Hrvaško, njihovi dinamiki od osamosvojitve dalje, posebej o mejnem vprašanju ter
nasledstvu. Gre za enega izmed forumov, v sklopu katerega bodo udeleženci obravnavali aktualna
vprašanja mednarodnega prava v regiji Zahodnega Balkana. Udeleženci v razpravi so bili zasl. prof.
dr. Ernest Petrič, zasl. prof. dr. Dimitrij Rupel, izr. prof. dr. Boštjan Udovič, doc. dr. Ana Polak Petrič
in dr. Andraž Zidar.
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7. Akademski forum: Kriza zdravstvenega sistema v RS (marec 2019): V ponedeljek, 25. 3. 2019, je
potekal akademski forum na temo Kriza zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji. V strokovni
razpravi, v kateri so sodelovali izr. prof. dr. Matej Avbelj iz Evropske pravne fakultete Nove
univerze, prof. dr. Igor Masten iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Marko Noč,
predstojnik Centra za intenzivno interno medicino v Kliničnem centru v Ljubljani in dr. Katja Triller
Vrtovec, so udeleženci poskušali ugotoviti, katere so rešitve za slovenski zdravstveni sistem.
8. Akademski forum: Uresničevanje človekovih pravic v slovenski družbi (maj 2019): V sredo, 8. 5.
2019, je v prostorih Nove univerze v Kranju potekal akademski forum na temo uresničevanje
človekovih pravic v slovenski družbi ob izidu nove knjige izr. prof. dr. Jerneja Letnar Černiča. Na njem
so sodelovali dr. Gorazd Justinek, dr. Rok Svetlič, sodnik Vrhovnega sodišča, Jan Zobec in izr. prof. dr.
Jernej Letnar Černič. Sogovorniki so se strinjali, da v slovenski družbi prihaja do razhajanja med
varstvom človekovih pravic v teoriji in praksi. Takšne prakse je mogoče preseči le z enakim
obravnavanjem vseh kršitev človekovih pravic v slovenski družbi in s poštenim, neodvisnim in
nepristranskim sodnim varstvom.
9. Akademski forum je junija 2019 potekal v luči prihajajočega državnega praznika, s katerim
obeležujemo rojstvo Slovenske samostojne države. Foruma so se udeležili dr. Peter Jambrek, dr.
Dimitrij Rupel, dr. Janko Kos, ddr. Igor Grdina in dr. Ines Vodopivec. Razpravo je moderiral dr. Matej
Avbelj.

5.5.5 Povzetek stanja
Tabela 68: Povzetek stanja: sodelovanje z okoljem
PREDNOSTI
1. Izvedba načrtovanih akademskih forumov,
konferenc in gostujočih predavanj ter
delavnice kariernega centra,
2. Izvedba jesenske in spomladanske šole,
3. Povezovanje z Evropsko pravno fakulteto pri
organizaciji dogodkov za študente in s tem
zvišanje udeležbe na dogodkih.

SLABOSTI
1. Nizek interes študentov
usposabljanje,
2. Nizek interes študentov
kariernega centra.

za

praktično

za

aktivnosti

PREDLOGI ZA NAPREJ
1. Sprejetje novih sporazumov o praksi,
2. Organizacija sestankov med vodstvom fakultete in predstavniki delodajalcev.
Vir: Tajništvo FDŠ NU, 2020

5.6 DOSEGANJE RAZNOVRSTNIH VIROV FINANCIRANJA
Uspešnost pri doseganju raznovrstnih virov financiranja fakulteta meri predvsem ob upoštevanju
naslednjih kazalnikov:
Tabela 72: Kazalniki kakovosti: promocija fakultete in povečanje števila vpisanih
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cilj št. 7: DOSEGANJE RAZNOVRSTNIH VIROV FINANCIRANJA
Ukrepi (naloge) za uresničitev strateškega cilja

Ime kazalnika

Pridobivanje sredstev iz javnih razpisov
Pridobivanje sredstev iz tržnih virov financiranja

Pridobljeni javni razpisi
Pridobljena sredstva iz tržnih virov financiranja

Vir: Priloga 1 k Poslovniku kakovosti FDŠ NU, 2017

Sredstva za izvajanje študijske dejavnosti se pridobivajo s strani MIZŠ na podlagi vsakoletnega
podpisa koncesijske pogodbe. Poleg tega fakulteta svojo dejavnost in aktivnosti financira tudi iz
sredstev, ki jih pridobiva na podlagi uspešne kandidature na javnih razpisih, ter iz tržnih virov
(pravna mnenja, organizacija konferenc, poletnih šol…) Pridobljena sredstva se razporejajo na
posamezne dejavnosti skladno z letnim programom dela FDŠ in finančnim načrtom glede na
posamezni vir financiranja. V ta namen je fakulteta razvila vodenje stroškov po stroškovnih mestih.
Računovodstvo redno spremlja porabo pridobljenih sredstev in kvartalno poroča
upravnemu odboru uspešnost porabe.
Cilji in strategija na področju financiranja dejavnosti:
Ker koncesijska sredstva ne zadostujejo za pokrivanje tekočih stroškov fakultete, bo NU, FDŠ v
prihodnje dala večji poudarek zunanjim virom financiranja dejavnosti. Tako je dolgoročni cilj
pridobivanje zunanjih virov financiranja, predvsem preko javnih in drugih razpisov ter tržne
dejavnosti NU, FDŠ.
Uspešnost pri realizaciji navedenih ciljev je razvidna iz spodnje tabele:
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Tabela 73: Ocena uspeha: doseganje raznovrstnih virov financiranja
cilj št. 7: DOSEGANJE RAZNOVRSTNIH VIROV FINANCIRANJA
Ukrepi (naloge) za uresničitev
strateškega cilja

Ime kazalnika

Pridobivanje sredstev iz javnih
razpisov

Pridobljeni javni razpisi

V letu 2019 bo fakulteta uspešno
kandidirala na primernih javnih
razpisov.

Pridobljena sredstva iz tržnih virov
financiranja

Poleg organizacije dogodkov bo
fakulteta pridobivala sredstva tudi s
pripravo pravnih mnenj in trženjem
prostorov
fakultete,
namenjenim
izobraževanju.

Pridobivanje sredstev iz tržnih
virov financiranja

Izhodiščna vrednost kazalnika

Ciljna vrednost kazalnika v letu 2019

(leto in vrednost)
Uspešna kandidatura na primernih javnih
razpisih.
Cilj je bil v celoti dosežen.
Poleg
organizacije
dogodkov
fakulteta
pridobiva sredstva tudi s pripravo pravnih
mnenj in trženjem prostorov fakultete,
namenjenim izobraževanju.
Cilj je bil v celoti dosežen.

Vir: Letno poročilo za leto 2019
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5.6.1 Prihodki in odhodki
NU, FDŠ se financira iz (1) proračunskih sredstev iz naslova koncesijske pogodbe, (2) sredstev
pridobljenih na trgu (organizacija poletnih šol povezanih s tematiko vsebin v skladu z delovanjem
Fakultete), (3) šolnin pri vpisu izrednih študentov in (4) sredstev pridobljenih na podlagi razpisov (ARRS,
MIZŠ, Javni sklad, CMEPIUS,…). NU, FDŠ z intenzivnim delom na področju izterjave neplačanih terjatev
učinkovito zmanjšuje obseg terjatev. Z rednim opominjanjem dolžnikov kot dober gospodar skrbi, da ne
prihaja do večjih dolgov s strani dolžnikov. NU, FDŠ se študentom prilagaja in se skuša s svojim
pristopom približati pri iskanju ustrezne dinamike odplačevanja dolgov.
Med smernicami za izboljšanje kakovosti tako še naprej ostajajo:
- povečanje plačilne sposobnosti študentov na podlagi ponudbe obročnega odplačevanja ter
upoštevanja predlogov študentov glede dinamike odplačila že nastalih dolgov;
- krepitev delovanja lastne knjižnične dejavnosti s povečanjem fonda knjižnih enot;
- aktivnosti na področju ustvarjanja večjih prihodkov iz drugih virov z iskanjem dodatnih možnosti
pridobivanja sredstev oz. virov financiranja na podlagi različnih razpisov, tako domače kot
mednarodne narave;
- krepitev delovanja na področju internacionalizacije študijskih programov;
- pospeševanje delovanja in pomoč študentov pri mednarodnih izmenjavah ter skladno s tem
iskanje in zagotavljanje dodatnih sredstev za te vsebine.
V letu 2019 je imela NU, FDŠ skupno 1.161,595,28 EUR prihodkov, medtem ko jih je bilo v letu 2018
1.172.787,76 EUR. Prihodki v letu 2019 so bili v primerjavi z letom 2018 nižji za manj kot en %.
Tabela 74: Prihodki in odhodki NU,FDŠ v letu 2018 in 2019
Prihodki/Odhodki
2018
Prihodki
1.172.787,76 EUR
Odhodki
1.188.771,20 EUR

2019
1.161.595,28 EUR
1.188.075,67 EUR

Indeks
0,99
1,00

Vir: Računovodstvo NU, FDŠ, 2020
Tabela 75: Sestava prihodkov v letih 2018 in 2019 (v odstotkih)
2018
Prihodki iz proračunskih sredstev
99%
Prihodki pridobljeni na trgu
1%
Skupaj
100%
Vir: Računovodstvo NU, FDŠ, 2020
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2019
98%
2%
100%

5.6.2 Koncesije
Fakulteta je pridobila državno koncesijo za naslednje študijske programe , in sicer:
1. UNIVERZITETNI DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM JAVNA UPRAVA: Vlada Republike Slovenije
je fakulteti dne 27. 12. 2007 z odločbo št. 01405-37/2007/5 podelila državno koncesijo za
izvajanje univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa Javna uprava. Na podlagi
koncesije je fakulteta pridobila 70 mest za izvajanje rednega študija.
2. MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM JAVNA UPRAVA II. STOPNJE: Vlada Republike Slovenije je
fakulteti dne 15. 5. 2007 z odločbo št. 01405-20/2007/5 podelila državno koncesijo za izvajanje
univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa Javna uprava. Na podlagi koncesije je
fakulteta pridobila 70 mest za izvajanje rednega študija.
3. MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM MEDNARODNE IN DIPLOMATSKE ŠTUDIJE II. STOPNJE: Vlada
Republike Slovenije je fakulteti dne 15. 5. 2007 z odločbo št. 01405-24/2007/5 podelila državno
koncesijo za izvajanje univerzitetnega dodiplomskega študijskega programa Javna uprava. Na
podlagi koncesije je fakulteta pridobila 70 mest za izvajanje rednega študija.

5.6.3 Druge dejavnosti in viri financiranja
Fakulteta izvaja tudi založniško dejavnost, izvedbo različnih strokovnih seminarjev in znanstveno –
raziskovalno in svetovalno dejavnost preko katerih črpa sredstva za izvajanje svoje temeljne
visokošolske dejavnosti. V letu 2019 se je FDŠ NU uspešno prijavila na 8 razpisov, iz katerih se je
dodatno sofinanciralo razne aktivnosti na fakulteti.

5.6.4 Šolnine in vpisnine
Sredstva za izvajanje študijske dejavnosti se pridobivajo s strani MIZŠ na podlagi vsakoletnega podpisa
pogodbe ter na osnovi zaračunanih šolnin študentom vpisanih na ne koncesionirani vendar akreditirani
del študijskih programov. Nastali primanjkljaj proračunskih sredstev Fakulteta krije iz naslova šolnin
izrednega študija in iz sredstev pridobljenih na trgu. Hkrati Fakulteta sproti spremlja kazalce uspešnosti
finančnega poslovanja in izvaja ukrepe za racionalno porabo sredstev. S tem se skladno s standardom št.
16 zagotavljajo potrebna sredstva za nemoteno in kakovostno delovanje ter nadaljnji razvoj.
5.6.5 Znanstveno-raziskovalno delo
Znanstveno – raziskovalno delo je financirano na podlagi sklenjenih pogodb z ARRS in sredstev
pridobljenih na razpisih.

5.6.6 Povzetek stanja
Tabela 1: Ključne spremembe in prednosti na področju financiranja dejavnosti
Vsebina sprememb in prednosti
Vpliv na kakovost
Ohranitev stabilnega financiranja vseh dejavnosti,
- nemoteno izvajanje študijskega procesa;
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težavni finančni situaciji v visokem šolstvu in državi.
NU,FDŠ je začela z oddajanjem prostorov.
Pridobljena so bila finančna sredstva za financiranje 8-ih
novih projektov.
Možnost obročnega plačevanja šolnin.

- iskanje novih finančnih možnosti z razširitvijo tržne
dejavnosti.
- razširitev tržne dejavnosti fakultete.
- zagotovitev dodatnih virov financiranja;
- možnost izvedbe dodatnih aktivnosti.
- lažja odločitev za nemoteno nadaljevanje študija;
- lažje finančno planiranje.

Vir: Računovodstvo NU, FDŠ, 2020

Tabela 2: Primerjava pridobljenih sredstev iz naslova pridobljenih projektov

Vir: Računovodstvo NU, FDŠ, 2020

Tabela 3: Slabosti ter predlogi za izboljšanje na področju financiranja dejavnosti
Slabosti
Zmanjšanje koncesijskih sredstev skladno z uredbo, ki
ureja financiranje visokošolskih zavodov.
Sistem financiranja ne omogoča pokrivanja vseh
stroškov delovanja fakultete.
Majhen delež financiranja iz raziskovalne dejavnosti.

Predlogi za izboljšanje
- Zagotavljanje zunanjih virov financiranja (projektna
sredstva,
razvojni
skladi,
povezovanje
z
gospodarstvom, ipd.).
- Pospeševanje tržne dejavnosti fakultete.
- Povečati delež iz raziskovalne dejavnosti.

Likvidnostne težave zaradi zalaganja lastnih sredstev za
v naprej prijavljene projekte.

- Omejitev oz. vključitev v tovrstne projekte pod
pogojem, da fakulteta razpolaga z zadostnimi sredstvi
iz tržne dejavnosti, s katero se zagotovi likvidnost
poslovanja.

Vir: Računovodstvo NU, FDŠ, 2020
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6 PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI
6.1 PROSTORI
Fakulteta je z oktobrom 2018 svoj sedež akreditirala v Kranju, Žanova ulica 3. V prostorih poslovne
stavbe Lon so na voljo prostori za referat za študijske in študentske zadeve, tajništvo, dekanat, sejne
sobe, računovodstvo, tri predavalnice, arhiv in izpostava knjižnice. Na dislociranih enotah v Ljubljani, na
Mestnem trgu 23 in v Mariboru, na Črtomirovi 11, se izvajajo predavanja v krajšem obsegu, v primeru
zadostnega števila vpisanih študentov. Odvisno od potreb in števila študentov fakulteta najema različne
predavalnice in sejne sobe.
Vsi prostori so sodobno opremljeni, s stoli, mizami, tablami in sodobno informacijsko-komunikacijsko
tehnologijo. Fakulteta ima na voljo tudi zadostno število parkirnih mest. Enako opremljenost zagotavlja
študentom na dislociranih enotah. Dostopnost za gibalno ovirane osebe je primerno urejena tako v
Kranju, kot tudi na dislociranih enotah v Ljubljani in Mariboru. Študenti do prostorov dostopajo z
dvigalom, predavalnice so ureje tako, da se z lahkoto prilagodijo, prav tako so na voljo prilagojene
sanitarije.
Univerzitetna knjižnica Nove Univerze ima od leta 2017 svoje prostore na Mestnem trgu 23, v Ljubljani.
Združena knjižnica zagotavlja gradivo za vse tri članice univerze. S tem je študentom vseh treh članic
univerze dostopno veliko več knjig, prav tako pa je študentom olajšana izposoja knjig, saj si lahko knjige
naročijo, prevzamejo ter vrnejo v referat, ki skrbi za knjižnično gradivo na izpostavah. Na sedežu
fakultete je študentom na voljo manjša knjižnica, ki vsebuje predvsem obvezno gradivo za študijske
programe, ki jih fakulteta izvaja.

6.2 OPREMA
Vse predavalnice, na sedežu in na dislociranih enotah, so opremljene z računalnikom, projektorjem in
prostim dostopom do interneta. V univerzitetni knjižnici v Ljubljani so študentom na voljo 5 dodatnih
stacionarnih računalnikov. Računalnika z dostopom do interneta omogočata tudi iskanje po bazah, kot
je IUS INFO, Proquest, Scopus, Base, Ebsco, Springer link, Sage Journals, Open Access, e-gradbenik, KURS
in podobne. V vseh prostorih fakultete je nameščen prosto dostopen brezžični internet.
Za potrebe snemanja predavanja v okviru E-univerze ima FDŠ NU na voljo tudi kamere in drugo opremo
potrebno za izvajanje.
Zaposleni na FDŠ NU imajo svoje računalnike in telefone, mobilne in stacionarne, ter drugo strojno
opremo, ki omogoča nemoten potek dela. Fakulteta razpolaga tudi z računalniško napravo za beleženje
delovnega časa zaposlenih. Za vzdrževanje opreme skrbi zunanji računalniški servis.
V študijskem letu 2018/19 večjih sprememb oz. nadgradenj na področju opreme niso bile izvedene.
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6.3 INFORMACIJSKI SISTEM
Na fakulteti imamo na vseh osebnih računalnikih operacijski sistem Windows in programsko opremo
Microsoft Office. Za vodenje evidenc vpisanih študentov, elektronskega indeksa, prijav/odjav na izpitne
roke ter za izstavljanje računov študentom se uporablja Visokošolski informacijski sistem (VIS), ki je
tujim študentom na voljo tudi v angleški različici. Računovodstvo za svoje delo uporablja program
VASCO. Za pripravo in urejanje urnikov fakulteta uporablja program Wise Timetable, študenti si lahko
urnike ogledajo po prijavi v eŠtudent ali na mobilnih napravah preko aplikacije. Za preverjanje plagiatov
se uporablja slovenski program DPV v okviru repozitorija Revis. Študentom je na voljo portal E-študent,
kjer lahko dostopajo do urnika, gradiv in elektorskega indeksa. Študenti lahko brezplačno dostopajo do
posnetkov predavanj na spletni strani E-Univerza, pri študiju pa si lahko pomagajo tudi z eučilnico
programa Moodle.
V študijskem letu 2018/19 je fakulteta kupila vso potrebno tehnično in notranjo opremo za nove
prostore v Kranju, knjižni regal za namen izpostave knjižnice v Kranju ter nekaj manjše opreme.
Posodobljen in izboljšan je bil spletni portal eUniverza, ki študentom omogoča brezplačen dostop do
študijskih vsebin v obliki videoposnetkov predavanj in številnih ostalih gradiv. Prenovljena je bila
spletna stran, vzpostavljena je bila e-učilnica, v načrtu pa je tudi vzpostavitev nove spletne strani v
angleškem jeziku. V študijskem letu 2019/20 fakulteta načrtuje nova dva prostora na sedežu fakultete v
Kranju ter pripadajočo opremo predavalnic v novih prostorih s projektorji na stropu in dvižnimi
projekcijskimi platni. V prihajajočem študijskem letu se preko e-učilnice izvedejo tudi celotne vaje na
obeh dodiplomskih študijskih programih.
Leta 2019 je bila nabavljena tudi spletna aplikacija podjetja Vasco d.o.o. za elektronski popis osnovnih
sredstev.

6.4 POVZETEK STANJA
Upoštevajoč materialne razmere fakulteta zagotavlja ustrezne prostore ter tehnično-tehnološko in
drugo opremo za izvajanje visokošolske dejavnosti. Fakulteta preko Univerzitetne knjižnice Nove
univerze zagotavlja storitve knjižnice, prav tako pa imajo študenti dostop do knjižničnega gradiva tudi na
sedežu fakultete v Kranju. Prostori so urejeni tako, da omogočajo dostop študentom z različnimi
oblikami invalidnosti, ter v celoti zadoščajo zahtevam iz 9. člena Meril za akreditacijo in zunanjo
evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.
Tabela 77: Povzetek stanja: prostori in oprema
PREDNOSTI
SLABOSTI
1. Prostori fakultete se nahajajo na treh
1. Fakulteta ni zaznala večjih slabosti, razen
lokacijah, v Kranju, Ljubljani in Mariboru,
pomanjkanja parkirnih mest v centru
2. Dostopnost e-vsebin na portalu e-univerza,
glavnega mesta, kjer ima fakulteta
3. Prenova študijskega centra v Ljubljani,
dislocirano enoto.
4. Oddaljen dopstop do podatkovnih baz IUSinfo, Scopus in Springer za vse študente.
PREDLOGI ZA NAPREJ
1. Raziskati možnosti za vzpostavitev sistema e-predavanj preko e-platforme Moodle,
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2. Še naprej zagotavljati, da so vsi študijski centri fakultete ustrezno opremljeni,
3. Proučiti možnosti najema dodatnih prostorov v Mariboru.
Vir: Tajništvo FDŠ NU, 2020
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7 ŠTUDENTI
Študentski svet Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze (v nadaljevanju: svet) deluje že
od samega začetka delovanja fakultete in je, kot predstavniški organ študentov, uradni organ fakultete,
predviden z Zakonom o visokem šolstvu (ZViS). Z delovanjem Sveta je zagotovljena lažja komunikacija
med študenti in vodstvom fakultete, poleg tega pa je preko študentskega sveta zagotovljeno
predstavništvo študentov v organih fakultete.
Svet si prizadeva za enakopravno sestavo iz predstavnikov vseh študijskih programov in posameznih
letnikov, s ciljem enakopravne zastopanosti interesov vseh študentov, kar pa je v preteklih študijskih
letih le malokrat doseženo, zaradi nizkega zanimanja študentov za sodelovanje v Svetu.
Mandatna doba članov Sveta traja eno leto. Volitve v študijskem letu 2018/2019 so bile predvidene šele
v januarju 2019, vendar se niso izvedle, ker je bilo vloženih manj kandidatur (7) kot je najvišje število
mest v ŠS NU FDŠ (10) in so bili člani imenovani s sklepom volilne komisije. Svet je z delom pričel v
februarju 2019 in deloval do decembra 2019, ko je z delom začel nov sklic Sveta. Predsednica Sveta je
bila Tjaša Kodrič.
Tabela 2: Člani Študentskega sveta NU FDŠ v študijskem letu 2018/2019
Član/-ica
Študijski program in letnik
Funkcija in opombe
Mednarodne in diplomatske
Tjaša Kodrič
Predsednica
študije, II. stopnja, 1. letnik
Mednarodne in diplomatske
Monika Gjorgjievska
Podpredsednica
študije, II stopnja, 2. letnik
Mednarodne in diplomatske
Ivan Kramberger
Podpredsednik (od 29. 3. 2019)
študije, II. stopnja, 1. letnik
Ema Grbić
Javna uprava, II. stopnja, 2. letnik
Tajnica
Denis Bratušek
Upravno pravo, I. stopnja, 1. letnik
Namestnik tajnice
Mednarodne in diplomatske
Julija Jakopin
/
študije, III. stopnja, 1. letnik
Podpredsednik (do 29. 3. 2019)
Mednarodne in diplomatske
Martin Hrup
Odstopil kot podpredsednik in član 29. 3. 2019,
študije, II. stopnja, 1. letnik
nadomestni člani ni bil imenovan

Vir: Sklep volilne komisije NU FDŠ z dne 18. 1. 2019
V skladu s Poslovnikom Študentskega sveta NU FDŠ, Zakonom o visokem šolstvu in internimi akti
fakultete so temeljne naloge Sveta naslednje:
- obravnava in dajanje pristojnim organom mnenja o statutu visokošolskega zavoda, o vseh
zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov;
- dajanje mnenja o kandidatih za dekana;
- sprejemanje in izvajanje programa interesnih dejavnosti študentov visokošolskega zavoda v
sodelovanju s skupnostjo študentov;
- prek svojih predstavnikov v organih fakultete prispevati k višji kakovosti študija na fakulteti;
-

sodelovanje v organih fakultete, kjer imajo predstavniki študentov zagotovljeno mesto in
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-

vključevanje v delovanje fakultete s sprejemanjem predlogov, sklepov ter drugih aktov,
predvidenih s Poslovnikom.

V študijskem letu 2018/19 so bili predstavniki študentov imenovani v naslednje organe fakultete:
- Akademski zbor (7 študentov; s čimer ni bila dosežena kvota, ki jo določa prvi odstavek 21.a
člena ZViS, to je 20 % članov iz vrst študentov);
- Senat (3 študenti) in
- delovna telesa Senata:
- Habilitacijska komisija,
- Študijska komisija,
- Disciplinska komisija ter
- Samoevalvacijska komisija.
Tabela 3: Pregled sodelovanja predstavnikov študentov v organih fakultete
Organ
Predstavniki študentov
Denis Bratušek
Monika Gjorgjievska
Ema Grbić
Akademski zbor
Martin Hrup
Julija Jakopin
Tjaša Kodrič
Ivan Kramberger
Denis Bratušek
Senat
Martin Hrup
Ivan Kramberger
Habilitacijska komisija
Tjaša Kodrič
Študijska komisija
Martin Hrup
Monika Gjorgjievska (članica)
Disciplinska komisija
Ivan Kramberger (namestnik članice)
Ema Grbić (do 24. 6. 2019)
Samoevalvacijska komisija
Monika Gjorgjievska (od 24. 6. 2019)
Vir: ŠS NU FDŠ, 2020

Smiseln bi bil razmislek o vključitvi predstavnikov študentov v delo Upravnega odbora NU FDŠ in npr.
uvedbi funkcije prodekana-študenta. Izboljšati bi veljalo poročanje predstavnikov Sveta o delu v
posameznih organih fakultete in delovnih telesih Senata.
Tjaša Kodrič, iz vrst študentov NU FDŠ, je bila 24. 6. 2019 imenovana v Senat Nove univerze za
preostanek mandatne dobe.
Za zagotovitev transparentnega in ažurnega delovanja Sveta se uporablja uradni elektronski naslov
sveta: studentski.svet@fds.si. Z namenom pravočasnega informiranja študentov glede dogodkov in
drugih zadev, ki so v interesu študentov, ŠS FDŠ NU učinkovito sodeluje z referatom FDŠ NU, saj slednji na
oglasni deski spletne strani objavlja aktualne novice. ŠS FDŠ NU ima tudi svoj profil na uradni spletni
strani fakultete pod zavihkom »Študij«, podkategorija »Študentski svet«, kjer so navedeni kontaktni
podatki ter predstavljene naloge in sestava Sveta.
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7.1 DELOVANJE ŠTUDENTSKEGA SVETA
Svet tekom študijskega leta sodeluje na dogodkih v lastni organizaciji ali organizaciji NU FDŠ ter poskrbi
za izvedbo drugih dejavnosti, ki so v interesu in v korist študentom. Poleg tega Svet aktivno pomaga pri
promociji fakultete na različnih prireditvah in na informativnih dnevih. Svet sodeluje na prireditvi ob
otvoritvi študijskega leta.
Svet je v mandatu opravil 4 seje, od tega 2 redni (ena je konstitutivna) in 2 korespondenčni seji.
Predstavniki študentov so v času mandata sodelovali na 22 korespondenčnih sejah Senata, 5 sejah
Habilitacijske komisije, 11 sejah Študijske komisije, in 1 seji Samoevalvacijske komisije. Akademski zbor v
času mandata ni zasedal.
Svet ni sprejel programa interesnih dejavnosti študentov za študijsko leto 2019.
V maju 2019 je Svet s pomočjo referata NU FDŠ izpeljal izbor »Naj profesor«. Študenti so s spletno
anketo izbrali izr. prof. dr. Jerneja Letnarja Černiča za »Naj profesorja« v študijskem letu 2018/2019. V
okviru podelitve diplom je bilo dr. Letnar-Černiču podeljeno priznanje.
Svet je v neformalni vlogi izvajal aktivnosti v smeri ustanovitve Študentske organizacije Nove univerze,
pri čemer je sodeloval tudi s predstavniki Študentskih svetov drugih članic Nove univerze. Projekt ni
zaključen.
Tabela 4: Pregled aktivnosti Študentskega sveta NU FDŠ v študijskem letu 2018/2019

Mesec
Februar 2019
Marec 2019
April 2019
Maj 2019
September 2019
December 2019

Aktivnost
Sodelovanje na informativnem dnevu
Udeležba na delavnici v Moravskih toplicah
Udeležba na konferenci NUŠKA
Izvedba natečaja »Naj profesor«
Udeležba na krvodajalski akciji
Udeležba na Maratonu treh src (Kramberger)
Udeležba na krvodajalski akciji
Udeležba na krvodajalski akciji

Vir: ŠS NU FDŠ, 2020

7.2 POVZETEK STANJA
Glede na preteklo študijsko leto se je v študijskem letu 2018/19 zmanjšal obseg izvedenih dogodkov. V
organe fakultete se je imenovalo nove predstavnike, Svet pa je po nekaj mandatih dobil novo
predsednico. Še nadalje je potekalo konstruktivno sodelovanje z vodstvom fakultete, referatom in
zaposlenimi.
Tabela 5: Povzetek stanja

PrednostI
1. Dobro sodelovanje Sveta z vodstvom
fakultete, strokovnimi sodelavci in
referatom
2. Ustrezna zastopanost študentov,ki
študirajo na dislocirani enoti fakultete v

Slabosti
1. Zmanjšanje števila članov Sveta v
primerjavi s prejšnjim študijskim letom
2. Pomanjkanje interesa za
sodelovanje študentov v Svetu
3. Neenakomerna zastopanost študentov
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Mariboru

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

različnih študijskih programov v Svetu
(štirje člani so študenti MDŠ, II. stopnje)
4. Nezastopanost nekaterih študijskih
programov v Svetu (zastopana nista
programa JU, I. stopnja, JU III. stopnja),
5. Zmanjšanje števila sej Sveta
6. Zmanjšanje aktivnosti Sveta
7. Svet nima svojih stalnih prostorov in
mesta za arhiv
8. Neaktivnost nekaterih članov Sveta
9. Premajhna prepoznavnost Sveta pri
študentih
10. Nepreglednost nad finančnimi sredstvi,
ki so na voljo za delovanje Sveta
11. Netransparentnost delovanja Sveta
Predlogi za naprej
Sprememba načina imenovanja članov Sveta, tako, da bi vsak letnik imenoval svojega
predstavnika (zahteva spremembe internih aktov fakultete)
Sodelovanje Sveta pri organizaciji študentske konference NUŠKA
Aktivnejša (samo)promocija Sveta na spletni strani NU FDŠ in družabnih omrežjih
(imenovanje člana, ki bi bil zadolžen za promocijo)
Aktivno sodelovanje Sveta v sistemu tutorstva
Aktivnejše sodelovanje predstavnikov študentov v organih fakultete
Razširitev sodelovanja predstavnikov študentov na ostale organe fakultete (predvsem na UO
NU FDŠ), morebitna uvedba funkcije prodekana-študenta
Izvajanje uradne komunikacije izključno preko e-naslova Sveta
Organizacija dodatnih okroglih miz, akademskih forumov ter drugih izobraževalnih dogodkov
s čim bolj raznolikimi temami
Krepitev sodelovanja z Alumni klubom NU FDŠ
Pridobivanje novih članov in spodbuda k aktivnejšemu udejstvovanju študentov pri delu
Sveta
Seznanjanje študentov z delom Sveta in pridobivanje mnenja študentov glede odločitev, ki
jih sprejema Svet
Nadaljevanje aktivnosti v smeri ustanovitve Študentske organizacije Nove univerze

Vir: ŠS NU FDŠ, 2020
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