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1. ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA KAKOVOST FAKULTETE 

1.1 Prikaz in analiza doseganja letnih ciljev fakultete na tem področju glede na 

Strateški načrt 
 

FUDŠ je v strateškem načrtu zelo ambiciozno zastavila svoje znanstveno-raziskovalne 

načrte, saj izhajamo iz ambicije, da ne ostanemo le najkakovostnejši družboslovni 

raziskovalni center v Sloveniji, ampak postanemo tudi prepoznavna znanstveno-raziskovalna 

ustanova v mednarodnem okolju.  

Tabela 1: Strateška usmeritev 1 

  

STRATEŠKA USMERITEV 1: 

Znanstveno raziskovalna in 

razvojna odličnost 

ZAP. 

ŠT. 

STRATEŠKI CILJI Enota Plan/realizacija 2009 2010 

 

2011 

 

2012 

1. 
Število točk pri SICRIS-u na 

registriranega raziskovalca 
točke 

 

Plan 

 

100 

 

110 

 

120 135 

 

Realizacija 

 

135,0 

 

87 

 

65,4 90,5 

2. 

Število objav, ki jih indeksirajo SCI, 

SSCI in AHCI ali znanstvenih 

monografij izdanih pri založbah s 

seznama ARRS na registriranega 

raziskovalca 

število 

 

Plan 

 

1 

 

1,1 

 

1,2 1,2 

 

Realizacija 

 

0,2 

 

0,3 

 

0,6 0,33 

3. 

Število citatov WoS na 

registriranega raziskovalca 

(letni čisti citati brez avtocitatov) 

število 

 

Plan 

 

1 

 

1,1 

 

1,2 1,3 

 

Realizacija 

 

1,2 

 

2,3 

 

3,1 3,1 

4. 
Število izvajanih mednarodnih 

raziskovalno-razvojnih projektov 
število 

 

Plan 

 

1 

 

1 

 

2 3 
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Realizacija 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

5. 

Obseg izvajanih mednarodnih 

raziskovalno-razvojnih projektov v 

FTE 

obseg 

v FTE 

 

Plan 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

Realizacija 

 

0,2 

 

0,28 

 

0,2 2 

6. 
Število izvajanih aplikativnih 

projektov 
število 

 

Plan 

 

2 

 

2 

 

3 3 

 

Realizacija 

 

2 

 

3 

 

3 3 

7. 
Obseg izvajanih aplikativnih 

projektov v FTE 

obseg 

v FTE 

 

Plan 

 

1 

 

1,5 

 

1,5 2 

 

Realizacija 

 

3,2 

 

4,5 

 

3,5  5,5 

8. 
Delež tujih referentov na 

konferencah fakultete 
% 

 

Plan 

 

55 

 

60 

 

65 70 

 

Realizacija 

 

49 

 

61 

 

58 56 

9. 
Število vseh referentov na 

konferencah fakultete 
število 

 

Plan 

 

45 

 

50 

 

55 55 

 

Realizacija 

 

37 

 

26 

 

48 66 

*Opomba: pod 3 gre za število čistih citatov. 

 
S tega vidika so rezultati na tem področju sicer visoki, a hkrati še ne povsem zadovoljivi 

glede na strateški načrt. V letu 2012 kot največji problem zaznavamo večji zaostanek za 

strateškim načrtom v Sicris točkah na raziskovalca. To je po eni strani posledica prehoda od 

kvantiteti h kvaliteti, saj se je več raziskovalcev v tem obdobju skladno z usmeritvami 

fakultete preusmerilo k intenzivnejšem objavljanju v SCI/SSCI/AHCI revijah in hkrati 

manjšem poudarku na goli kvantiteti. Ta premik se je odrazil v kar 2,5-kratnem povečanju 

tovrstnih objav na zaposlenega raziskovalca glede na leto 2010. Po drugi strani pa je tudi 

posledica dodatnega pomlajevanja ekipe z vključevanjem novih mlajših sodelavcev, kateri 

znanstveno-raziskovalna produkcija na samem začetku kariere večinoma še ne more 
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dosegati izkušenejših sodelavcev, pričakujemo pa, da se bo v naslednjih letih prav tako še 

bistveno povečevala.  

Po drugi strani pa se okrepljena relevantnost in odmevnost ustvarjanja raziskovalcev na 

fakulteti kaže prek bistveno povečane citiranosti po WOS, kjer je bil letni načrt presežen 

skoraj petkratno.  

 

Mednarodni projekti so po številu dosegali načrt, zaostajali pa so glede na predvideni obseg 

v FTE. Po drugi strani pa so številne prijave projektov v letu 2012 povečale možnost za 

pridobitve evropskega financiranja za FP7 projekte večjega obsega, kar se je z naslednjim 

letom vsaj v enem primeru tudi realiziralo, zato lahko pričakujemo bistveno izboljšanje tudi na 

tem področju.  

Tabela 2: Strateška usmeritev 5 

  

STRATEŠKA USMERITEV 5: 

Zadovoljstvo odjemalcev RRD 

ZAP. 

ŠT. 

STRATEŠKI CILJI 

(manjkajoče ciljne vrednosti bomo opredelili po prvem letu zajemanja 

in sicer v dinamiki izboljšanja 5 do 10 % glede na preteklo obdobje) 

Enota 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

2011 

 

2012 

1.  

Število prekinjenih raziskovalnih pogodb zaradi nekakovosti 

Plan število 0 0 0 0 

Realizacija število 0 0 0 0 

2.  

Število opozoril na izvajanje pogodbenih obveznosti RRD 

Plan  število 0 0 0 0 

Realizacija  število 0 0 0 0 

3.  

Število reklamacij na izvajanje pogodbenih obveznosti RRD 

Plan  število 0 0 0 0 

Realizacija  število 0 0 0 0 

4.  

Število knjižničnih enot (kumulativno) 

Plan 
enot x 

1000 
7,5 9 10 10 
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Realizacija 
enot x 

1000 
5,6 7,9 10,3 10,8 

 
 
Na strateškem področju zadovoljstva uporabnikov RRD so bili cilji za leto 2012 v celoti 

doseženi. Cilji so bili znatno preseženi na področju kumulativnega števila knjižničnih enot.  

1.2 Razčlenitev rezultatov glede na posamezne inštitute z oceno dosežene 

internacionalizacije 

 

 

Vodi izr. prof. dr. Matej Makarovič.  

Inštitut so v letu 2012 sestavljali samo trije sodelavci, saj se je zaradi reorganizacije in 
prerazporeditve velikost inštituta zmanjšala. O delu je v danem letu zajemalo predvsem 
naslednja področja:  

-       Družbena tveganja na področju iger na srečo 

-       Družbeno usmerjanje v razmerah visoke kompleksnosti 

-       Problematika evropskih integracij in identifikacije z EU 

-       Vprašanje družbene odgovornosti  

Člani skupine so v letu 2012 objavili 3 znanstvene članke (od tega 1 v SCI reviji) in 1 

znanstveno monografijo. Opravili so obsežno delo na podlagi pogodbe s podjetjem Hit na 

področju tveganj, povezanih z igrami na srečo. 

Prijavljeni temeljni projekt na temo politike v družbi tveganje na ARRS je prišel v drugi krog 

izbora, vendar ponovno ni bil odobren za financiranje. Predvidena je nova prijava v letu 

2013. Pridobljeno je bilo mentorstvo mlademu raziskovalcu, pri čemer bo zaposlitev 

realizirana v letu 2013 na podlagi mednarodnega razpisa. 

K internacionalizaciji na ravni inštituta so prispevale predvsem SCI objava, raziskovalno 

gostovanje vodje inštituta na University of Nevada Reno, University of Nevada Las Vegas in 

Hawaii Pacific University.  

Za izboljšanje dela v prihodnje bo potrebna kadrovska okrepitev inštituta in povečanje 

prizadevanj za pridobitev novih raziskovalnih projektov. 
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Vodi izr. prof. dr. Matevž Tomšič. 
 
V letu 2012 so člani Inštituta za socialne in politične raziskave (ISPR) objavili (sami ali v 

soavtorstvu) trinajst znanstvenih del. Med njimi je pet znanstvenih člankov (od tega dva v 

indeksiranih revijah), pet poglavij v znanstvenih monografijah in tri prispevke na znanstvenih 

konferencah. Dela se ukvarjajo z različnimi vidiki socialne in politične dinamike razvoja 

sodobnih družb, kot so problematika družbenih elit, kvaliteta vladanja, tranzicija in različni 

vidiki stanja v EU.  

Delovanje inštituta je v veliki meri vezano na programsko skupino Demokracija in razvoj. V 

letu 2012 se je skupina ukvarjala predvsem s stanjem in perspektivami demokracije v 

Sloveniji, Evropi in v svetu v luči aktualnih političnih procesov (parlamentarne in 

predsedniške volitve v Sloveniji), ter pomenom in perspektivo trajnostnega razvoja.  

V l. 2012 se je začel izvajati projekt v okviru programa bilateralnega sodelovanja med 

Slovenijo in Romunijo z naslovom Politična kultura v Sloveniji in Romuniji: stanje, razvoj, 

perspektive. Projekt je bil pripravljen v sodelovanju s Fakulteto za politične vede in javno 

upravo Univerze Babes-Bolyai v Cluju. Glavni cilj projekta je analizirati osrednje značilnosti 

politične kulture v obeh novih članicah Evropske unije. Ključni vidik pri tem je stopnja 

skladnosti kulturnih vzorcev z normami in principi demokratične politične ureditve, tj. 

prisotnost oz. odsotnost elementov demokratične politične kulture. Projekt je bil sprejet v 

financiranje. V septembru je bil opravljen obisk dveh članov Inštituta na Univerzi Babes-

Bolyai. 

Nekateri sodelavci ISPR so vključeni tudi v projekte, ki so bili pripravljeni v okviru drugih 

raziskovalnih skupin fakultete.  

V letu 2012 sta bila s strani članov Inštituta prijavljena dva projekta na Javni razpis za 

sofinanciranje aktivnosti v letih 2012-2015, ki spodbujajo odprtost slovenskega visokega 

šolstva v mednarodno okolje.. 

 

Obstoječi in predvideni projekti mednarodnega sodelovanja bodo dobra osnova za 

vzpostavitev trajnega sodelovanja z relevantnimi raziskovalnimi skupinami iz različnih držav. 

Vseeno pa bo potrebno okrepiti napore v smeri mednarodnega sodelovanje, predvsem v 

smislu prijav mednarodnih projektov.  

 

Za izboljšanje ravni znanstveno-raziskovalne internacionalizacije, bo potrebno: 

- sistematično delovanje v smeri prijavljanja mednarodnih projektov; 

- nadaljnje navezovanje institucionalnih stikov z relevantnimi raziskovalnimi organizacijami v 

različnih regijah sveta;  

- okrepitev znanstveno-publicistične dejavnosti v smeri objav v mednarodnih znanstvenih 

revijah najvišjega ranga (tistih, ki so vključene v baze SSCI, A&HCI) 

- okrepitev prepoznavnosti FUDŠ kot mednarodno relevantnega centra znanstveno-

raziskovalne odličnosti; 

- sodelovanje med različnimi raziskovalnimi skupinami na FUDŠ. 
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Vodi izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak. 

 

NIP trenutno deluje v okviru svetovalnega dela preko individualnih in skupinskih terapij v 

Ljubljani in Novi Gorici ter preko objavljanja prispevkov sodelavcev inštituta v medijih oz. 

predstavitev člankov na mednarodnih konferencah. 

 

V letu 2012 je NIP prevzela izr. prof. dr. Zdenka Zalokar Divjak, dipl. psih. spec. logoterapije. 

V NIP sta se vključila še dva nova strokovna sodelavca: doc. dr. Janez Mlakar spec. klinične 
psihologije in dr. Sebastjan Kristovič. 

Na novo je bila izdelana spletna stran za NIP http://www.nip-slo.si/ 

Skozi celo leto so potekale individualne in skupinske terapije, tako na lokaciji v Novi Gorici 
kot tudi v Ljubljani.  

Posebno pozornost smo namenili promociji Inštituta, kar je razvidno iz prispevkov terapevtov 
preko medijev in ostalih dejavnosti.  

Zaradi študija Psihosocialne pomoči sta dr. Zalokar Divjakova in dr. Kristovič imela 
predstavitev logoterapije za študente psihologije na FF Ljubljana in Koper. 

Kot osnovno nalogo smo si zadali tudi izvajanje prakse za študente mag. študija 
Psihosocialne pomoči in jo tudi uspešno izvedli v drugem semestru študija. 

Prijavili smo se na dva projekta: 

Občina Nova Gorica : Bolezni odvisnosti (Zalokar Divjak, Topić in Kristovič) 

Ministrstvo za zdravje: Varovanje in krepitev zdravja: Program krepitve duševnega zdravja 
(Zalokar Divjak, Topić, Mlakar, Kristovič, Smrdu). 

 

Znanstveno in strokovno delo posameznikov v okviru inštituta 

Zdenka Zalokar Divjak 

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 

ZALOKAR DIVJAK, Zdenka. Psihična in duhovna stabilnost posameznika - izziv sodobnega 

časa. V: STARC, Jasmina (ur.). Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU : 

zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca : collection of scientific papers : 

international scientific conference, 29. in 30. marec 2012, Novo mesto. Novo mesto: 

Fakulteta za poslovne in upravne vede: = Faculty of Business and Management Sciences: 

Visoka šola za upravljanje in poslovanje: = School of Business and Management, 2012, str. 

533-537. [COBISS.SI-ID 513556855] 

ZALOKAR DIVJAK, Zdenka. Celostna obravnava bolnika z vidika logoterapije = Holistic 

treatment of patients from the perspective of logotherapy. V: FILEJ, Bojana (ur.). Celostna 

obravnava pacienta - kako daleč smo še do cilja? : pomen integralne nege in integrativne 

http://www.nip-slo.si/
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513556855
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medicine za paciente : zbornik prispevkov z recenzijo : znanstveni simpozij z mednarodno 

udeležbo, 20. in 21. oktober 2011, Novo mesto, Slovenija : the significance of integrated care 

and integrative medicine for patients : proceedings book with peer review : scientific 

symposium with international participation, 20 and 21 October 2011, Novo mesto, Slovenia. 

Novo mesto: Visokošolsko središče, Visoka šola za zdravstvo: = Higher Education Centre, 

School of Health Sciences, 2012, str. 313-320. [COBISS.SI-ID 513429623] 

Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) 

ZALOKAR DIVJAK, Zdenka. Osebnostna zrelost zdravstvenega osebja kot pogoj za delo s 

pacienti = The personal maturity of health workers as a condition to work with patients. V: 

FILEJ, Bojana (ur.). Celostna obravnava pacienta - kako daleč smo še do cilja? : varnost kot 

strokovni, etični, pravni, družbeni in ekonomski vidik : zbornik povzetkov : mednarodna 

znanstvena konferenca : safety as a professional, ethical, legal, social and economic aspect : 

book of abstracts : international scientific conference, 25. in 26. oktober 2012. Novo mesto: 

Visokošolsko središče, Visoka šola za zdravstvo: = Higher Education Centre, School of 

Health Sciences, 2012, str. 54. [COBISS.SI-ID 513593207] 

Strokovni posvet vrtcev Slovenije (vabljeno predavanje) 

ZALOKAR DIVJAK, Z. Vrednote je potrebno živeti; Portorož: 18.3.2012 

ZALOKAR DIVJAK, Z. Pomen zdrave prehrane za zdrav otrokov razvoj, Zreče, oktober 2012 

Posvet ravnateljev osnovnih šol (vabljeno predavanje) 

ZALOKAR DIVJAK, Z. Vzgoja za odgovorno vedenje otrok in mladostnikov: Bled: 19.4.2012 

Društvo onkoloških bolnikov -OKNO 

ZALOKAR DIVJAK, Z. DUHOVNI KOTIČEK - 4 strokovni članki 

Okrogla miza 

ZALOKAR DIVJAK, Z. Odgovornost, vzgoja, vrednote Društvo Waldorfske pedagogike, 
Celje,oktober 212 

Ostalo 

intervju v Ona Plus 

Peter Topić 

Snemanja 

- 6.2.2012 snemanje oddaje o zasvojenosti za RTV Ljubljana 

- 8.2.2012 snemanje oddaje o zasvojenosti za POP TV 

- 10.4.2012 predavanje o zasvojenosti na FSD 

- 20.4.2012 predavanje o zasvojenosti zaupni telefon Samarijan 

- 21.-22.4.2012 terapevtska delavnica NIP 

- 19.9.2012 predavanja o zasvojenosti za PROZIS 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513429623
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513593207
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- 28.9.2012 udeležba na predavanju o alkoholizmu Psihiatrična klinika Ljubljana 

- 14.11.2012 snemanje oddaje o zasvojenosti Med over net 

- Članki v raznih revijah (Viva, Ona, Dnevnik in elektronski mediji) 

Znanstvene konference 

- 25.-28.10.2012 predavatelj na II. kongresu psihoterapevtov Srbije v Beogradu 

- 9.-13.5.2012 udeležba na UKESAD konferenci o zasvojenosti v Londonu 

- 8.-11.11.2012 udeležba na usposabljanju s področja zasvojenosti v Londonu 

Nevenka Podgornik 

Tudi v preteklem letu je prostovoljno izvajala svetovalno delo v okviru projekta Ne-odvisen.si 
in Vivine zdravniške linije.  
 
Znanstvena monografija 
 
PODGORNIK, Nevenka. Kriva je Eva : androcentrična konstrukcija stvarnosti in 
manifestiranje psihičnih kriz žensk. Ljubljana: Vega, 2012.  
 
Izvirni znanstveni članki 
 
PODGORNIK, Nevenka, KOVAČIČ, Andrej. The Influence of gambling on criminal activities 

in the region of Goriška. Innovative issues and approaches in social sciences, 2013, vol. 6, 

no. 1, str. 135-154. 

 
PODGORNIK, Nevenka. Depression : a socio-cultural way of manifesting women´s 

psychological crises. Anthropol. noteb., 2012, year 18, no. 2, str. 55-67.  

 
PODGORNIK, Nevenka. The social exclusion of immigrants and the Romanian ethnic group 

and the problems with their situation in Slovenian schools and in education. Innovative 

issues and approaches in social sciences, may 2012, vol. 5, no. 2, str. 69-89. 

 
PODGORNIK, Nevenka. The role of poverty and social exclusion in the acquirement of 

educational and psychosocial competences of children. Innovative issues and approaches in 

social sciences, 2012, vol. 5, no. 3, str. 83-108. 

 
PODGORNIK, Nevenka. Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih na Fakulteti za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici. Raziskave in razprave, 2012, vol. 5, no. 1, str. 101-

134.  

 
PODGORNIK, Nevenka. Reality psychotherapeutic process with a person that has mental 

disorders. Research in social change, sept. 2012, no. 4, iss. 3, str. 187-216. 

 
Strokovni članki 
 
PODGORNIK, Nevenka. Za samopodobo je uničujoča kritika. Časopis ne-odvisen.si. 2012, 

št. 2, str. 8.  
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PODGORNIK, Nevenka. Terapevtsko-svetovalni proces z osebo, zasvojeno s spolnostjo = A 

counselling process with a person addicted to sex. Kairos, 2012, letn. 6, št. 1-2, str. 67-84.  

 
PODGORNIK, Nevenka. Premalo so aktivni. Časopis ne-odvisen.si. 2012, št. 4, str. 5.  
 
PODGORNIK, Nevenka. Učenje odgovornosti. Časopis ne-odvisen.si. 2012, št. 5, str. 3.  
 
PODGORNIK, Nevenka. La colpevole è Eva : la costruzione androcentrica della realtà e la 

manifestazione delle crisi psichiche delle donne. Nuove strade, 2012, št. 3, str. 20-21.  

Sebastjan Kristovič 

Strokovni članek 

KRISTOVIČ, Sebastjan. Ali otrok res nima pravice do zdravega otroštva?. Ona (Ljubl.), 2012, 

letn. 13, št. 1, str. 30-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 9728771]  

KRISTOVIČ, Sebastjan. Rudar duše : duhovna veličina Fjodora Mihajloviča Dostojevskega. 

Slovenski čas, maj 2012, št. 25, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 9728515]  

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 

KRISTOVIČ, Sebastjan. Eksistencialna kriza in bivanjski vakuum v interakciji z aktualno 

globalno problematiko. V: STARC, Jasmina (ur.). Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko 

okolje EU : zbornik prispevkov : mednarodna znanstvena konferenca : collection of scientific 

papers : international scientific conference, 29. in 30. marec 2012, Novo mesto. Novo mesto: 

Fakulteta za poslovne in upravne vede: = Faculty of Business and Management Sciences: 

Visoka šola za upravljanje in poslovanje: = School of Business and Management, 2012, str. 

313-318. [COBISS.SI-ID 9794819] 

Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 

KRISTOVIČ, Sebastjan. Logotherapy and existential fear = Logoterapija in eksistencialni 

strah. V: MARTINJAK, Ana (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Mednarodna konferenca Kultura 

strahu, Celje, 8.-11. november 2012. [S. l.: s. n., 2012?], str. 45-46. [COBISS.SI-ID 9783555] 

Intervju 

KRISTOVIČ, Sebastjan. Današnji človek je egoističen in zagledan vase, zato ne zmore 

prave ljubezni. Pomurec.com, 10. 4. 2012, letn. 3. [COBISS.SI-ID 9728003]  

KRISTOVIČ, Sebastjan. Dandanes manjka ta pravih dedcev, imamo pa mačote, ki 

sprehajajo pudlje in hodijo na fitnes. Pomurec.com, 11. 4. 2012, letn. 3. [COBISS.SI-ID 

9728259]  

KRISTOVIČ, Sebastjan. Kvaliteta življenja in osebno zadovoljstvo : predavanje za društvo 

žena in deklet Sončnica, občina Tišina, 16. mar. 2012. Tišina, 2012. [COBISS.SI-ID 

9697795] 

 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=9728771
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=9728515
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=9794819
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=9783555
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=9728003
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=9728259
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=9697795
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Druga izvedena dela 

KRISTOVIČ, Sebastjan. Logotherapeutische Aspekte der Erziehung : [organizator seminarja 

Kulturno društvo Slovenija Stuttgart, 16.-17. nov. 2012]. Stuttgart, 2012. [COBISS.SI-ID 

9799427]  

Sekundarno avtorstvo 

Okrogla miza 

RAK, Pavle, SKAZA, Aleksander, VIRK, Tomo. Dostojevski - veliki ali največji? : okrogla 
miza ob 130. obletnici smrti, Maribor, 22. feb. 2012. Maribor, 2012. [COBISS.SI-ID 9697539] 

 
Vodi red. prof. dr. Nikolai Genov. 

V letu 2012 so bile v okviru Inštituta pripravljene in oddane naslednje vloge raziskovalnih oz. 

drugih projektov: 

- oddaja projekta (29.01.) v okviru FP7 on Tools for Charting Prospects of Individualization in 

European Societies (FUDS kot koordinator, 8 držav vključenih); projekt pozitivno ocenjen,  

žal ni bil sprejet v sofinanciranje;  

- sodelovanje pri pripravi projekta (v sklopu FP7) Balancing Diversity and Social Cohesion in 

European Mid-sized Cities (koorinator Nemčija, oddano 01.02); projekt pozitivno ocenjen,  

žal ni bil sprejet v sofinanciranje.  

- priprava Prijavnici za eno poletno in eno zimsko šolo – obe oddani 31.01. Obe sta bili 

financirani ter izvedeni.  

- priprava in prijava na Exploratory Workshop of the European Science Foundation – oddano 

06.04. projekt pozitivno ocenjen,  žal ni bil sprejet v sofinanciranje;. 

-priprava in prijava na first outline of a HERA comparative research project (FUDS 

koordinator, 5 držav vključenih, oddano 11.04); do sedaj nobenih rezultatov, ni izbrano za 

drugi krog. 

- priprava bilateralnega-primerjalnega projekta z Avstrijo (University of Vienna), oddano julija, 

pozitivno ocenjeno v letu 2013, žal ni bil sprejet v sofinanciranje. 

- Izvajanje mednarodne Poletne sole: Global Trends in Everyday Life: Challenges of 

Rationalization (27.08.-04.09.); 31 udeležencev, 13 iz tujine.   

- od 30.08. pomembno vlogo pri izvajanju EU Project Making Migration Work for 

Development (do 2014). 

 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=9799427
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=9697539
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- priprava in oddaja (08.09.) predloga za projekt  Bilateralno sodelovanje z Ukrajino: 

Comparing Demographic Trends and Labour Market Fluctuations in Slovenia and Ukraine za 

obdobje 2013-2014 (odobreno Decembra 2012). 

-September 10-21 – predavanje v Gothenburgu (4 predavanja). 

- od Septembra dalje: priprava projekta v sklopu  FP7 : Platforms for Fostering Employability 

of Young Unemployed in South European Societies. koordinator FUDS, konzorcij 14 držav, 

oddano januarja 2013.  

- oktober 07-11, udeležba na kongresu: Congress of the German Sociological Association, 

dostavljeni papirji plenarnih zasedanj in ad-hoc skupin. 

- oktober 2012 do Februar 2013 – priprava International Winter School Global Trends in 

Everyday Life: Challenges of Individualization (04-12.02.2013). 

- november 2012 – priprava in oddaja predloga projekta: Measurement and statistical 

processing of information about local manifestations of global trends. Nobenih novih 

informacij o projektu do sedaj. 

- november 2012 – sodelovanje v pripravah za predlog projekta: Communication Excellence 

Research and Innovation Center. Nobenih novih informacij o projektu do sedaj. 

- december  2012: potrditev bilateralnega sodelovanja s Makedonijo s projektom: Specifics of 

the Political Steering of Market Economy in Macedonia and Slovenia: Comparative Analysis.  

- december 2012: Odobritev vloge za mladega raziskovalca..  

- objava članka ‘European Integration as Risk Management’ In: Multi-faceted Nature of 

Collaboration in Contemporary World (pp. 327-352) in v Sociology, Minsk, N 3,  

pp.30-42 (in Russian).  

- priprava članka ‘State Functions and Media Politics: Case tudy on Print Media in Slovenia’. 

In: East European Society and Politics, N 2, May, pp. 333-349. 

- priprava 4 člankov za objavo. 

Ocena dosežene internacionalizacije na tem področju: 

-Udeležba v EU-projekta SEE je zelo dober dosežek, saj krepi znanstveno kredibilnost 

FUDS. 

-FUDS nabrali izkušnje pri pripravi mednarodnih raziskovalnih projektov, in to je zelo 

pozitiven razvoj. 

-Rezultati predloženih mednarodnih projektnih predlogov niso zadovoljivi. 
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- FUDS je še vedno daleč od želenega stanja biti  znan in iskan  kot pomemben in zanesljiv 

partner v mednarodni primerjalni raziskavi. 

Sklepi in predlogi za izboljšanje kakovosti na tem področju 

- Sistematično je potrebno vlagati v izgradnjo pomembnosti  FUDS in Nove Gorice, kot  

mednarodno središče visoko kakovostnih raziskav; 

-V tem trenutku bi morali s prizadevanji FUDS-ja, da pritegne projekte, kot koordinator še 

nadaljevati, vendar glavni cilj bi moral biti tudi to, da se pridruži k projektom kot partner. 

- Udeležba mednarodnih srečanjih mora biti trajna in pomembna naloga za FUDS kot pogoj 

za internacionalizacijo raziskav, pa tudi kot vir financiranja. 

Koraki za doseganje teh strateških ciljev: 

- informacije o novih razpisih morajo biti razširjene znotraj FUDS. Osebe pa motivirane k 

pridobivanju  in prepoznavanju obetavnih novih partnerjev .  

- potrebna bi bila specializacija in razvoj metod in postopkov vzorčenja, metod terenskih 

raziskav, upravljanje podatkov (kodiranje, uvajanje, predelava), itd 

- na dolgi rok bi se morale izoblikovati manjše skupine specializirane na različnih področjih. 

 

 

Vodi izr. prof. dr. Uroš Pinterič 

Člani inštituta: doc. dr. Daniel Klimovský, asist. Lea Prijon 

Inštitut za raziskovanje družbenih sprememb je bil osnovan spomladi leta 2012 z namenom 

boljšega raziskovalnega delovanja na področju politologije. 

Še pred oblikovanem inštituta je bil s strani članov oddan projekt za organizacijo poletne šole 

“Oblikovanje pogojev regionalnega in lokalnega razvoja”, ki je uspel na javnem razpisu: 

Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v 

pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013. Prijavljena višina sredstev za projekt je bila 

50.000 evrov. V tem okviru je bilo začasno v delo inštituta vključenih večje število tujih 

strokovnjakov iz Slovaške, Češke, Hrvaške, Rusije, Poljske in Slovenije, s področja 

regionalnega razvoja. 

Jeseni so člani inštituta prijavili projekt na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 

2012-2015, ki spodbujajo odprtost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje. Po 

dosedanjih informacijah so postopki v zvezi z razpisom na strani pristojnega ministrstva 

ustavljeni. Prijava v višini 250.000 evrov je predvidevala zaposlitev tujega predavatelja za 2 

leti, večje število gostujočih predavanj, tri znanstven posvete ter oblikovanje novega 

študijskega programa s področja regionalnega razvoja.  
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Članica inštituta, Lea Prijon je bila glavna organizatorka 4. Slovenske družboslovne 

konference septembra 2012 v Fiesi. Na konferenci je sodelovalo večje število strokovnjakov 

iz Slovenije, Hrvaške, Slovaške, Madžarske, Francije in Srbije. 

Člani inštituta so v letu 2012 skupno objavili dva članka v revijah s faktorjem vpliva, en 

članek v reviji druge kategorije, tri monografije, šest poglavij v monografijah in en prispevek 

na konferenci. Skupno je bilo zbranih 523,67 točk po SICRIS za družboslovje.  

Člani inštituta so se v okviru delovanja inštituta udeležili znanstvenih posvetov na Češkem, v 

Sloveniji, Srbiji ter poletne šole na Slovaškem.  

Članica inštituta, Lea Prijon je bila na trimesečnem raziskovalno-pedagoškem gostovanju na 

Univerzi sv. Cirila in Metoda v Trnavi.  

Drugi kazalniki na letni ravni 
 
V nadaljevanju v tabeli prikazujemo realizacijo kratkoročnih letnih ciljev, ki se nanašajo na 

poglavje Znanstveno raziskovalne in razvojne odličnosti za kazalnike, ki niso nujno zajeti v 

Strateškem načrtu fakultete. 

 

Tabela 3: Strateška usmeritev 1  

 
STRATEŠKA USMERITEV 1: 

 
Znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost 

 

ZAP. ŠT 

Kratkoročni 

letni cilji za 

leto 2012 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto 

2011) 

Ciljna 

vrednost v 

letu 2012 

 

Ukrepi, ki 

potrebni za 

dosego oz. 

ohranitev 

Realizacija 

v letu 2012 

1. 

Nadaljevanje 

raziskovalnega 

dela v okviru 

programske 

skupine 

Demokracija in 

razvoj 

Raziskovalno delo 
v okviru 

programske 
skupine 

Demokracija in 
razvoj 

Izvedba analize 

predvidenih 

tematik in na tej 

podlagi priprava 

večjega števila 

znanstvenih del 

Ocena stanja na 
področju 

demokracije in 
razvoja, izhodišča 

za nadaljnje 
raziskovanje 

Izvršeno 

2. 

Razvoj temeljnih in 

aplikativnih znanj v 

sodelovanju s 

tujimi 

raziskovalnimi 

organizacijami v 

okviru 

mednarodnih 

projektov 

Prijava dveh 

projektov v okviru 

FP7 

Pridobitev enega 

projekta FP7 v 

okviru 

mednarodnega 

konzorcija 

Oddaja vloge za 

pridobitev projekta 

FP7 v okviru 

mednarodnega 

konzorcija 

En 

pridobljen 

projekt; za 

dva novo 

prijavljena 

projekta bo 

odločanje v 

letu 2013. 
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3. 

Razvoj temeljnih 

znanj preko 

izvajanja domačih 

temeljnih 

raziskovalnih 

projektov 

Prijava dveh 

temeljnih projektov 

Pridobitev enega 

domačega 

temeljnega 

projekta 

Oddaja vloge na 

razpis ARRS za 

temeljne projekte 

Prijava 

realizirana, 

projekt ni bil 

pridobljen. 

4. 

Skrb za razvoj 

znanstveno 

raziskovalnih 

potencialov preko 

usposabljanja 

mladih 

raziskovalcev 

Zaposlitev ene 

mlade 

raziskovalke, 

pridobitev enega 

mentorstva 

mlademu 

raziskovalcu 

 

Tri uspešne 

kandidature za 

mentorje mladih 

raziskovalcev 

 

Oddaja prijav na 

razpis ARRS za 

mentorje mladih 

raziskovalcev 

 

Pridobitev 
enega 

mentorstva 
mlademu 

raziskovalcu; 
Zaposlitev 

mlade 
raziskovalke 

ni bila 
realizirana 

zaradi 
odpovedi 
izbrane 

kandidatke 

5. 

Diseminacija 

znanstvenih 

spoznanj 

organizacije preko 

organizacije dveh 

mednarodnih 

znanstvenih 

konferenc 

Izvedba dveh 

mednarodnih 

konferenc oz. 

posvetov 

Izvedba dveh 

mednarodnih 

znanstvenih 

konferenc 

Izvajanje vseh 

nalog, potrebnih za 

organizacijo 

dogodkov 

Izvedba ene 

mednarodne 

konference 

6. 

Usposabljanje 

raziskovalcev 

preko organizacije 

FUDŠjevega 

zimskega tabora 

Priprave na zimski 

tabor 

Izvedba zimskega 

tabora FUDŠ na 

slovenski obali 

Izvajanje vseh 

nalog, potrebnih za 

organizacijo 

dogodka 

izvršeno 

 

 

1.3 Sklepi in predlogi za izboljšanje kakovosti 

 

Strateški načrt FUDŠ na področju znanstveno-raziskovalne kakovosti je glede na primerljive 

slovenske družboslovne institucije precej ambiciozen, takšen pa mora v prihodnje glede na 

zastavljeno poslanstvo FUDŠ tudi ostati.  

Za preprečevanja nadaljnjega zaostanka za nekaterimi cilji smo za leto 2012 postavili 

naslednje naloge:  

- dosledno aplicirati nova, bistveno strožja, merila za habilitacijo, ki bodo akademski kader 

spodbudila k še večji kvantiteti in kvaliteti znanstveno-raziskovalnih in  strokovnih rezultatov – 

REALIZIRANO 

- zaposleni bodo redno oddajali letna poročila in letne načrte, ki so podlaga za redni letni 

pogovor pri dekanu, ki bo omogočal najboljšo možno uporabo znanstveno-raziskovalnih in 

strokovnih potencialov zaposlenih ob hkratni krepitvi njihovega zadovoljstva – REALIZIRANO 

- še dodatno okrepiti delo na področju vključevanja v evropske projekte (v ta namen je bila v 

letu 2011 na novo uvedena funkcija prodekana za mednarodno sodelovanje) REALIZIRANO 
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- dodatno je treba okrepiti mednarodno-konferenčno aktivnost fakultete, tako v smeri večjega 

števila udeležencev, kot v smeri še večjega vključevanja tujih referentov, skladno s strateškim 

načrtom DELOMA REALIZIRANO (finančne omejitve) 

- v polni meri je treba vzpostaviti delujočo projektno pisarno na sedežu FUDŠ. REALIZIRANO. 

Naloge za nadaljnje izboljševanje so:  

- okrepljeno prijavljanje mednarodnih projektov, predvsem na način, da FUDŠ nastopa kot 

partner, ne kot koordinator (zadolžen: vsi člani akademskega kadra, koordinacija: pristojni 

prodekan; rok: stalna naloga) 

- v praksi vzpostaviti že zastavljeni sistem nagrajevanja zaposlenih z upoštevanjem rezultatov 

v letih 2012 in 2013 v letu 2014 (zadolžen: dekan; rok: junij 2014)  

- finančno stimulirati delo na raziskovalnih projektih v primerjavi s pedagoškim delom 

(realizirano) 

2. PEDAGOŠKA KAKOVOST 

2.1 Prikaz in analiza doseganja letnih ciljev na področju pedagoške kakovosti 

 

Fakulteta v okviru pedagoške kakovosti glede na strateški načrt, stremi k dvema ključnima 

usmeritvama, »odličnost študija ter zadovoljstvo študentov«. V svojem strateškem načrtu smo 

za odličnost študija definirali posamezne parametre katerih uspešnost z vsakim letom tudi 

izboljšujemo. Tabela 1 prikazuje strateške usmeritve, ki zadevajo odličnost študija, Tabela 2 

kaže parametre, ki zadevajo zadovoljstvo študentov. 

Tabela 4: Prikaz strateške usmeritve 2 – odličnost študija 

 

 

STRATEŠKA USMERITEV 2: 

Odličnost študija 

 

ZAP. 

ŠT. 

 

STRATEŠKI CILJI 
Enota 

Študijsko leto 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

 

2012 

2013 

 

Plan/realizacija 

1.  

Delež prvič vpisanih v prvi letnik v 

prvem prijavnem roku 
% 

 

Plan 

 

/ 

 

/ 

 

70 

 

80 

 

Realizacija 

 

/* 

 

/* 

 

25 

 

81 

2.  Število doseženih točk na splošni 
Število      
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maturi (prvič vpisani na programe 

prve stopnje s splošno maturo) 

točk Plan 18 20 21 22 

 

Realizacija 

 

/* 

 

/* 

 

12 

 

17 

3.  

Število doseženih točk na poklicni 

maturi (prvič vpisani na programe 

prve stopnje s poklicno maturo) 

Število 

točk 

 

Plan 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

16 

 

Realizacija 

 

/ 

 

/ 

 

14 

 

15 

4.  

Povprečno trajanje študija čiste 

študijske generacije v letih – 1. 

stopnja 

Leto 

 

Plan 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

Realizacija 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3,5 

5.  

Trajanje študija čiste študijske 

generacije glede na predvideno 

trajanje študija– 2. stopnja 

Leto 

 

Plan 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

Realizacija 

 

3 

 

3 

 

2 

 

4 

6.  

Trajanje študija čiste študijske 

generacije glede na predvideno 

trajanje študija– 3. stopnja 

Leto 

 

Plan 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

Realizacija 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

3,6 

7.  
Število novih doktorjev znanosti Število 

 

Plan 

 

1 

 

3 

 

4 

 

4 

 

Realizacija 

 

0 

 

0 

 

0 

 

7 

8.  

Čas iskanja prve ustrezne 

zaposlitve po diplomi 
Mesecev 

 

Plan 

 

6 

 

6 

 

5 

 

4 

 

Realizacija 

/* /* 6 
 

/* 

9.  Število študentov matične fakultete, 
Število      
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ki so opravili vsaj en predmet v tujini Plan 2 4 4 5 

 

Realizacija 

 

/ 

 

2 

 

1 

 

1 

10.  

Število tujih predavateljev in 

sodelavcev 
Število 

 

Plan 

 

6 

 

6 

 

7 

 

10 

 

Realizacija 

 

6 

 

11 

 

8 

 

13 

* Podatek ni bil dostopen. 

Kot prednost izpostavljamo delež prvič vpisanih v prvem prijavnem roku v prve letnike. 

Letošnji  rezultati so najvišji glede na leta prej. Vzrok za to vidimo v tem, da so to bili 

potencialni interesenti za študij dejansko zainteresirani za študij v tolikšni meri, da so se na 

študijske programe tudi vpisali. Prav tako je k temu pripomogla višja prepoznavnost fakultete 

po celi državi, saj imamo posledično letos najvišji delež študentov iz drugih regij. Opažamo, 

da bo potrebno prepoznavnost fakultete še okrepiti in narediti več na področju pridobivanja 

najboljših dijakov. Kot pozitivno izpostavljamo povprečno trajanje študija čiste študijske 

generacije na dodiplomski ravni. Kljub visoki prehodnosti na drugi stopnji študija pa imamo 

zaključek čiste generacije daljši od pričakovanega. S trajanjem študija na tretji stopnji smo 

prav tako zadovoljni, tako je fakulteta skupno v letošnjem študijskem letu dobila skupno 

sedem novih doktorantov. Načrt dosledno presegamo tudi na področju vključenosti tujih 

predavateljev in sodelavcev. Internacionalizacijo na področju akademskega osebja bi bilo 

treba nujno dopolniti tudi z okrepljeno internacionalizacijo na področju študentskih izmenjav, 

kjer je tovrstne ambicioznosti med našimi študenti za zdaj še premalo.  

Ankete o zaposljivosti naših diplomantov v študijskem letu 2012/2013 še nismo opravili, zato 

na tem mestu ne moremo podati podatkov. 

Na področju zadovoljstva študentov smo presegli postavljene strateške cilje. Edino negativno 

odstopanje najdemo pri deležu izpisov študentov, ki je znašal 4,5 odstotka, medtem ko smo 

v strateškem načrtu predvideli, da izpisov sploh ne bo.  

Tabela 5: Prikaz strateške usmeritve 4 – zadovoljstvo študentov 

 

 

STRATEŠKA USMERITEV 4: 

Zadovoljstvo študentov 

 

ZAP. 

ŠT. 

STRATEŠKI CILJI Enota 

Koledarsko leto 

2009 2010 2011 

 

2012 

Plan/realizacija 

1.  Indeks zadovoljstva študentov (anketa) 1-5      
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– skupno 

 

Plan / / 3,7 3,8 

 

Realizacija 

 

3,8 

 

3,9 

 

4,1 

 

4 

2.  

Zadovoljstva študentov (anketa) s 

predavanji in vajami 

 

1-5 

 

Plan 

 

/ 

 

/ 

 

3,7 

 

3,8 

 

Realizacija 

 

3,9 

 

4,3 

 

4,4 

 

4,2 

3.  

Zadovoljstvo študentov (anketa) s 

splošno podobo, referatom in knjižnico 
1-5 

 

Plan 

 

/ 

 

/ 

 

3,9 

 

4,0 

 

Realizacija 

 

3,4 

 

3,8 

 

4,1 

 

4,0 

4.  

Delež študentov iz drugih regij 

 
% 

 

Plan 

 

/ 

 

/ 

 

60 

 

65 

 

Realizacija 

/ / 
 

63 

 

69 

5.  

Delež izpisov naših študentov 

 
% 

 

Plan 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Realizacija 

 

4 

 

4,6 

 

4,6 

 

4,5 

6.  

Število ugodno rešenih pritožb 

študentov 

(potrditev pritožb na drugi stopnji) 

% 

 

Plan 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Realizacija 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

2.2 Razčlenitev rezultatov glede na posamezne šole in stopnje izobraževanja   

 

Študijski proces na fakulteti se odvija v okviru njene pedagoške enote. Za delovanje 
pedagoške enote je odgovoren prodekan, pristojen za študentske in študijske zadeve, ki je 
tudi njen predstojnik. 
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Fakulteta ima naslednje šole, ki delujejo kot podenote znotraj pedagoške enote: 
 

1. Šola za uporabne družbene študije 
2. Šola za psihoterapijo 
3. Doktorska šola 

 
Člani šole so vsi, ki v tekočem študijskem letu sodelujejo kot visokošolski učitelji ali sodelavci 

pri izvajanju študijskih programov, za katere skrbi šola, ali so za tako sodelovanje predvideni v 

prihodnje s sklepom senata. Člani šole se sestajajo na sestankih, ki jih sklicuje in vodi 

predstojnik šole, na katerih dajejo priporočila senatu, akademskemu zboru, dekanu in 

prodekanu za študentske in študijske zadeve glede razvoja in izvajanja študijskih programov. 

Predstojnik šole je imenovan za dobo največ dveh let z možnostjo ponovnega imenovanja, pri 

čemer se njegov mandat samodejno izteče s konstitutivno sejo novega senata. Predstojnika 

šole imenuje in razrešuje dekan na predlog večine članov šole ali prodekana za študentske in 

študijske zadeve. 

 
Podrobnejša opredelitev dejavnost in drugih obveznosti, ki jih opravljajo šole, so opredeljene v 
Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Fakultete za uporabne družbene 
študije v Novi Gorici. 

 
Šola za uporabne družbene študije 

 
Šola za uporabne družbene študije skrbi za izvajanje študijskih programov prve in druge 
stopnje na področju uporabnih družbenih študij, medkulturnega in socialnega menedžmenta. 

 
Število študentov v šoli za uporabne družbene študije v študijskem letu 2012/13: 238 
Prehodnost iz 2011/12 v 2012/13 (iz 1. v 2. letnik): UDŠ 25,4, SM 48,5, MM 46,8  
Povprečna ocena v študijskem letu 2011/12: 7,9  

 
Šola za psihoterapijo 

 
Šola za psihoterapijo skrbi za izvajanje študijskih programov prve in druge stopnje na področju 
psihosocialne pomoči in psihoterapije. Visokošolski ter magistrski študijski program 
Psihosocialne pomoči sta se začela izvajati v študijskem letu 2012/2013. 
 
Število študentov v šoli za psihoterapijo v študijskem letu 2012/13: 40 
Prehodnost iz 2011/12 v 2012/13: / 
Povprečna ocena v študijskem letu 2011/12: / 

 
Doktorska šola 

 
Doktorska šola – šola za napredne družbene študije skrbi za izvajanje doktorskega 
študijskega programa Sociologija. 

 
Število študentov v doktorski šoli v študijskem letu 2012/13: 58 
Prehodnost iz 2011/12 v 2012/13 (iz 1. v 2. letnik): 64,3  
Povprečna ocena v študijskem letu 2011/12: 8 

2.3 Analiza zanimanja za vpis na študijske programe 

 
Informacije o zanimanju kandidatov za študij spremljamo na FUDŠ predvsem na naslednje 

načine: 
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1. Prek udeležbe na informativnih dnevih 

2. Prek elektronske pošte, poslane na fakulteto, s strani zainteresiranih kandidatov 

3. Prek pogovorov kandidatov prek telefona ali osebno s pristojnimi strokovnimi sodelavkami 

in z drugimi sodelavci in sodelavkami fakultete 

Informativni dnevi so bili v letu 2012 organizirani večkrat, in sicer dne 9., 10. in 11. 2. 2012, 24. 

5. 2012 in 6. 9. 2012. Informativni dnevi so istočasno potekali v Novi Gorici, Ljubljani in Novem 

mestu. Na informativnih dnevih so bili prisotni dekan, prodekanja za študentske in študijske 

zadeve, vodja referata, posamezni visokošolski učitelji in sodelavci ter predstavnik študentov. 

Udeleženci informativnih dni oddajo obrazce z osnovnimi podatki, ki nam omogočijo 

spremljanje, kateri profili se potencialno zanimajo za posamezne programe in koliko jih je na 

dani lokaciji ob določenih terminih. Rezultate analiziramo in uporabljamo pri načrtovanju 

informativnih dni ter določanju vpisnih mest na posameznih lokacijah.  

Graf 1: Zanimanje za študij na informativnih dnevih 

 

Graf ponazarja zanimanje za študij na informativnih dnevih po študijskih programih. Največ 

zanimanja smo izmerili za visokošolski strokovni program Psihosocialna pomoč, najmanj 

zanimanja smo zabeležili za magistrski program Socialni menedžment (SM (mag)). 

Omenjenega programa zaradi prenizkega zanimanja v študijskem letu 2012/2013 nismo 

izvajali.  

Zanimanje, ki se izraža prek elektronske pošte, je ustrezno evidentirano, tako da omogoča 

analize in uporabo. Pogovori za zdaj niso beleženi  v smislu podrobnejše vsebine, se pa 

spremlja njihova pogostost. Na podlagi analiz prispele elektronske pošte ter telefonskih in 

drugih klicev s strani kandidatov uporabljamo zbrani material predvsem za izbiro časa in 

načinov seznanjanja javnosti z našimi študijskimi programi.  
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Graf 2: Zanimanje za študij preko elektronske pošte 

 

Graf prikazuje odstotek zanimanja za študijske programe preko elektronske pošte. Največ 

zanimanja beležimo pri magistrskem programu Medkulturni menedžment in magistrskem 

programu Psihosocialna pomoč. Te rezultate pripisujemo dejstvu, da se Medkulturni 

menedžment izvaja tudi kot redni študij, program Psihosocialna pomoč pa je na fakulteti 

novost. 

2.4 Analiza vpisa na študijske programe v študijskem letu 2012/2013 

 

V študijskem letu 2012/2013 je fakulteta že šesto leto zapored vpisovala v študijske programe, 

oblikovane v skladu z Bolonjsko deklaracijo. V tem študijskem letu smo vpisali prvo generacijo 

študentov na programih Psihosocialna pomoč (VS) in Psihosocialna pomoč (MAG). Programi, 

ki jih je v študijskem letu 2012/2013 izvajala FUDŠ, so: 

- dodiplomski univerzitetni študijski program Uporabne družbene študije, 

- dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Socialni menedžment 

- dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Psihosocialna pomoč 

- podiplomski magistrski študijski program Psihosocialna pomoč 

- podiplomski magistrski študijski program Medkulturni menedžment in 

- podiplomski doktorski študijski program Sociologija. 

Fakulteta je ponudila tudi podiplomski magistrski študijski program Socialni menedžment, a na 

ta program ni bilo vpisanih študentov. Programa Uporabne družbene študije (UN) in 

Medkulturni menedžment (MAG) se izvajata v redni in izredni obliki, ostali programi pa samo v 

izredni obliki. Dodiplomski študijski programi trajajo tri leta in obsegajo 180 kreditnih točk, 

podiplomski magistrski študijski programi trajajo dve leti in obsegajo 120 kreditnih točk, 

podiplomski doktorski študijski program traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk. 

 

V študijskem letu 2012/2013 smo na fakulteto vpisali skupno 373 študentov. Dodiplomski 

univerzitetni študijski program Uporabne družbene študije obiskuje 111 študentov, visokošolski 

strokovni študijski program Psihosocialna pomoč 33 in Socialni menedžment 54 izrednih 

študentov. Podiplomski magistrski študijski program Medkulturni menedžment obiskuje 111 

študentov, Psihosocialno pomoč (MAG) pa 7 študentov. Podiplomski doktorski študijski 
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program Sociologija obiskuje 58 študentov. Na fakulteti smo zadovoljni s številom vpisanih na 

programe, ki se izvajajo samo v izredni obliki, še povečali pa bi radi vpis na dodiplomski redni 

program Uporabne družbene študije. 

 
Spodnja tabela prikazuje razpisana prosta mesta, ki smo jih imeli v študijskem letu 2012/2013.  

Tabela 6: Prikaz vpisnih mest po lokacijah, načinu in številu vpisa 

Program 

 

Število razpisanih 

mest 

Lokacija Status 

Socialni menedžment, 1.letnik 

40 Nova Gorica izredni 

15 Ljubljana izredni 

15 Novo mesto izredni 

Socialni menedžment, 2.letnik 10 Nova Gorica izredni 

Socialni menedžment, 3.letnik 10 Nova Gorica izredni 

Psihosocialna pomoč (VS), 

1.letnik 
90 Nova Gorica izredni 

 

Uporabne družbene študije, 

1. letnik 

70 Nova Gorica redni 

20 Nova Gorica izredni 

20 Novo mesto zredni 

20 Ljubljana izredni 

Uporabne družbene študije,  

2. letnik 

10 Nova Gorica izredni 

* Nova Gorica redni 

Uporabne družbene študije,  

3. letnik 

* Nova Gorica redni 

10 Nova Gorica izredni 

Medkulturni menedžment, 

1.letnik 

70 Nova Gorica redni 

35 Nova Gorica izredni 

35 Ljubljana izredni 

50 Novo mesto izredni 

Medkulturni menedžment, 

2.letnik 

* Nova Gorica redni 

30 Nova Gorica izredni 
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30 Ljubljana izredni 

30 Novo mesto izredni 

Socialni menedžment (MAG), 

1.letnik 

15 Nova Gorica izredni 

15 Ljubljana izredni 

15 Novo mesto izredni 

Psihosocialna pomoč (MAG), 

1.letnik 
60 Nova Gorica izredni 

Sociologija, 1.letnik 
10 Nova Gorica izredni 

10 Nova Gorica redni 

Sociologija, 2.letnik 10 Nova Gorica izredni 

*število rednih mest je omejeno s številom vpisanih v prvi letnik 

Tabela spodaj prikazuje analizo vpisa po posameznih letnikih in študijskih programih v 

študijskem letu 2012/2013. 

Tabela 7: Prikaz števila vpisanih študentov v študijskem letu 2012/13 po lokaciji in vrsti vpisa 

(brez absolventov). 

 

Program 

 

Lokacija 

 

Status 

 

Število vpisanih v 

2012/13 

Socialni 

menedžment 

1. letnik 

Nova Gorica izredni 6 

Ljubljana izredni 7 

Novo mesto izredni 4 

Socialni 

menedžment 

2. letnik 

Nova Gorica izredni 11 

Ljubljana izredni 12 

Novo mesto izredni 5 

Socialni 

menedžment 

3. letnik 

Nova Gorica izredni 6 

Ljubljana izredni 0 

Novo mesto izredni 3 

Psihosocialna 

pomoč (VS) 

1.letnik 

Nova Gorica izredni 33 
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Uporabne družbene 

študije 

1. letnik 

Nova Gorica redni 38 

Nova Gorica izredni 2 

Ljubljana izredni 1 

Uporabne družbene 

študije 

2. letnik 

Nova Gorica redni 26 

Nova Gorica izredni 2 

Uporabne družbene 

študije 

3. letnik 

 

Nova Gorica 

 

redni 

 

13 

Medkulturni 

menedžment 

1. letnik 

Nova Gorica redni 56 

Medkulturni 

menedžment 

2. letnik 

Nova Gorica redni 24 

Ljubljana izredni 2 

Psihosocialna 

pomoč (MAG) 

1.letnik 

 

Nova Gorica 

 

izredni 

 

7 

Sociologija 

1. letnik 

Nova Gorica redni 10 

Nova Gorica izredni 9 

Sociologija 

2. letnik 

Nova Gorica redni 5 

Nova Gorica izredni 14 

Sociologija 

3. letnik 

Nova Gorica redni 3 

Nova Gorica izredni 8 

2.4.1 Analiza vpisa v študijsko leto 2012/13 - prvič vpisanih v prve letnike po 

programih 

Visokošolski strokovni program Socialni menedžment – prikaz podatkov: 

 spol    

 uspeh zaključnega letnika srednje šole 

 občina bivanja   

 način končanja srednje šole 
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Tabela 8: Prikaz spolne strukture 

Spol Število študentov 

Moški 9 

Ženski 8 

 

Graf 3: Prikaz spolne strukture v odstotkih 

 

V 1. letniku programa Socialni menedžment je bilo vpisanih 53 odstotkov moških in 47 

odstotkov žensk. 

Tabela 9: Prikaz po občini stalnega prebivališča 

Občina stalnega prebivališča Število študentov 

Nova Gorica 4 

Ljubljana 3 

Brezovica 2 

Drugo 8 

 

Zgornja tabela in spodnji graf prikazujeta število študentov po občini stalnega prebivališča. 

Ugotavljamo, da je v prvem letniku Socialnega menedžmenta največ študentov prihajalo iz 

območja Nove Gorice. Podatek »drugo« prikazuje posamezne občine, iz katerih prihaja po 

en študent, in sicer Brežice, Črnomelj, Moravske Toplice, Novo mesto, Postojna, Šentjernej, 

Tolmin in Vipava. 
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Graf 4: Prikaz po občini stalnega prebivališča 

 

Tabela 10: Uspeh v zaključnem letniku srednje šole 

Uspeh zaključnega letnika Število študentov 

Odlično 0 

Prav dobro 2 

Dobro 10 

Zadostno 5 

 

Zgornja tabela in graf (spodaj) prikazujeta uspeh v zaključnem letniku srednje šole študentov 

prvih letnikov programa Socialni menedžment (VS). Podatki prikazujejo, da je največji 

odstotek študentov zaključil zadnji letnik srednje šole z dobrim uspehom. 

Graf 5: Prikaz uspeha zaključnega letnika srednje šole v odstotkih 
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Tabela spodaj kaže, da je največ študentov, ki so vpisani na visokošolski program Socialni 

menedžment, končalo srednjo šolo s poklicno maturo. Študentov, ki imajo končano srednjo 

šolo s splošno maturo, je 35 odstotkov. 

Tabela 11: Način končanja srednje šole 

Način končanja Število študentov 

Splošna matura 6 

Poklicna matura 8 

Zaključni izpit 1 

Srednješolska diploma 2 

 

Visokošolski strokovni program Psihosocialna pomoč – prikaz podatkov: 

 spol    

 uspeh zaključnega letnika srednje šole 

 občina bivanja   

 način končanja srednje šole 

 

Tabela 12: Prikaz spolne strukture 

Spol Število študentov 

Moški 2 

Ženski 31 

 

Graf 6: Prikaz spolne strukture v odstotkih 

 

V 1. letniku programa Psihosocialna pomoč (VS) je bilo vpisanih 93,9 odstotka žensk in 6,1 

odstotka moških. 
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Tabela 13: Prikaz po občini stalnega prebivališča 

Občina stalnega prebivališča Število študentov 

Nova Gorica 3 

Ljubljana 8 

Koper 3 

Piran 4 

Drugo 15 

 

Zgornja tabela in spodnji graf prikazujeta število študentov po občini stalnega prebivališča. 

Ugotavljamo, da v prvem letniku Psihosocialne pomoči (VS) največ študentov prihaja z 

območja Ljubljane. Podatek »drugo« prikazuje posamezne občine, iz katerih prihajata po en 

ali dva študenta.  

Graf 7: Prikaz po občini stalnega prebivališča 

 

Tabela 14: Uspeh v zaključnem letniku srednje šole 

Uspeh zaključnega letnika Število študentov 

Odlično 2 

Prav dobro 10 

Dobro 18 

Zadostno 3 

 

Zgornja tabela in graf (spodaj) prikazujeta uspeh v zaključnem letniku srednje šole študentov 

prvih letnikov programa Psihosocialna pomoč (VS). Podatki prikazujejo, da je največji 

odstotek študentov zaključil zadnji letnik srednje šole z dobrim uspehom. 
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Graf 8: Prikaz uspeha zaključnega letnika srednje šole v odstotkih 

 

Tabela spodaj kaže, da je največ študentov, ki so vpisani na visokošolski program 

Psihosocialna pomoč, končalo srednjo šolo s poklicno maturo. Študentov, ki imajo končano 

srednjo šolo s splošno maturo, je 39 odstotkov. 

Tabela 15: Način končanja srednje šole 

Način končanja Število študentov 

Splošna matura 13 

Poklicna matura 15 

Zaključni izpit 3 

Srednješolska diploma 2 

 

Univerzitetni študijski program Uporabne družbene študije – prikaz podatkov: 

 spol    

 uspeh zaključnega letnika srednje šole 

 občina bivanja   

 način končanja srednje šole 

Tabela 16: Prikaz spolne strukture 

Spol Število študentov 

Moški 16 

Ženski 25 
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Graf 9: Prikaz spolne strukture v odstotkih 

 

Podatki v spodnji tabeli prikazujejo občino stalnega bivanja študentov na univerzitetnem 

programu. Ugotavljamo, da imamo največ študentov iz občine Ribnica, sledijo študenti iz 

občin Nova Gorica in Ljubljana. V študijskem letu 2012/13 program Uporabne družbene 

študije prvič izvajamo v Ljubljani. Pod »drugo« so uvrščeni študenti iz raznih drugih občin. 

Tabela 17: Prikaz po občini stalnega prebivališča 

Občina stalnega bivanja Število študentov 

Nova Gorica 6 

Ljubljana 5 

Novo mesto 3 

Kranj 3 

Ribnica 9 

Drugo 15 
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Graf 10: Prikaz števila študentov po občini stalnega prebivališča 

 

Spodnji graf prikazuje končni uspeh zadnjega letnika srednje šole študentov, ki so vpisani na 

program Uporabne družbene študije. Iz grafa je razvidno, da je največ študentov končalo 

zaključni letnik z dobrim uspehom. 24,4 odstotka študentov je zaključni letnik končalo s prav 

dobrim uspehom ter 4,9 odstotka z odličnim uspehom. Dva študenta od vseh vpisanih nista 

podala podatka o uspehu zadnjega letnika srednje šole.  

Graf 11: Prikaz uspeha zadnjega letnika srednje šole 

 

Tabela 18: Način zaključka srednje šole 

Način zaključka Število študentov 

Gimnazija 14 

Srednja strokovna šola 24 

Drugo 3 
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Podatki iz zgornje tabele kažejo, da je dobra polovica študentov, ki so vpisani na univerzitetni 

program, končalo srednjo strokovno šolo. Študentov, ki so končali gimnazijski program, je 34 

odstotkov.  

Magistrski program Medkulturni menedžment – prikaz podatkov: 

 spol    

 zaključena dodiplomska stopnja (naziv fakultete) 

 občina bivanja   

Tabela 19: Prikaz spolne strukture 

Spol Število študentov 

Moški 16 

Ženski 40 

 

Zgornja tabela in spodnji graf številsko ter odstotkovno ponazarjata razmerje med spoloma 

na magistrskem programu Medkulturni menedžment. V skoraj 72 odstotkih prevladujejo 

ženske. 

Graf 12: Prikaz spolne strukture v odstotkih 

 

Tabela 20: Občina stalnega prebivališča 

Občina stalnega prebivališča 
Število 

študentov 

Nova Gorica 5 

Ljubljana 6 

Novo mesto 5 
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Brežice 3 

Kočevje 5 

Brda 3 

Drugo 29 

 

Tabela (zgoraj) in graf (spodaj) prikazujeta število študentov po občini stalnega prebivališča. 

Ugotovimo lahko, da ima večina študentov stalno prebivališče v mestni občini Ljubljana, 

sledita mestni občini Nova Gorica in Novo mesto, vsaka s 5 študenti. Omenjene tri občine so 

izpostavljene, saj v teh treh občinah tudi izvajamo magistrski program Medkulturni 

menedžment. Iz raznih drugih občin prihajata po 1 ali 2 študenta. 

Graf 13: Prikaz števila študentov po občini stalnega prebivališča  

 

Tabela spodaj prikazuje pregled podatkov po številu študentov in fakulteti, na kateri so 

študentje končali svojo dodiplomsko izobrazbo. Največ študentov (25 %) je takih, ki so svoj 

dodiplomski  študij končali na FUDŠ in so sedaj vpisani na Medkulturni menedžment. Pod 

»drugo« so vključeni študenti, ki niso navedli ime zavoda, na katerem so zaključili 

dodiplomski študij. 

Tabela 21: Prikaz končanega dodiplomskega študija (fakultetni naziv) 

Zaključena fakulteta Število študentov 

FUDŠ 14 

Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto 2 

Fakulteta za družbene vede 3 

Fakulteta za management Koper 1 

Fakulteta za humanistične študije 1 

Fakulteta za upravo 1 

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici 1 
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Gea Collage Visoka šola za podjetništvo Piran 1 

Fakulteta za varnostne vede Maribor 2 

Visoka komercialna šola Celje 1 

Visoka poslovna šola Maribor 1 

Naravoslovnotehniška fakulteta Ljubljana 1 

Zavod v tujini 1 

Drugo 26 

 

Magistrski program Psihosocialna pomoč – prikaz podatkov: 

 spol    

 uspeh zaključnega letnika srednje šole 

 občina bivanja   

 način končanja srednje šole 

Tabela 22: Prikaz spolne strukture 

Spol Število študentov 

Moški 1 

Ženski 6 

 

Zgornja tabela in spodnji graf številsko ter odstotkovno ponazarjata razmerje med spoloma 

na magistrskem programu Psihosocialna pomoč. V skoraj 86 odstotkih prevladujejo ženske. 

Graf 14: Prikaz spolne strukture v odstotkih 
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Tabela 23: Občina stalnega prebivališča 

Občina stalnega prebivališča 
Število 

študentov 

Nova Gorica 1 

Ljubljana 1 

Novo mesto 1 

Koper 1 

Celje 1 

Sevnica 1 

Šalovci 1 

 

Tabela (zgoraj) in graf (spodaj) prikazujeta število študentov po občini stalnega prebivališča. 

Ugotovimo lahko, da študentje prihajajo iz različnih občin. 

Graf 15: Prikaz števila študentov po občini stalnega prebivališča  

 

Tabela spodaj prikazuje pregled podatkov po številu študentov in fakulteti, na kateri so 

študentje končali svojo dodiplomsko izobrazbo. Študenti so dodiplomski študij zaključili na 

raznih visokih šolah in fakultetah. Pod »drugo« je vključen študent, ki ni navedel točnega 

imena zavoda, na katerem je zaključil dodiplomski študij.  

Tabela 24: Prikaz končanega dodiplomskega študija (fakultetni naziv) 

Zaključena fakulteta Število študentov 

Teološka fakulteta Ljubljana 1 

Pedagoška fakulteta Ljubljana 1 

Fakulteta za varnostne vede Maribor 1 

Visoka komercialna šola Celje 1 

Zdravstvena fakulteta Ljubljana 1 

Zavod v tujini 1 

Drugo 1 
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Doktorski program Sociologija – prikaz podatkov: 

 spol    

 zaključena podiplomska druga stopnja (naziv fakultete) 

 občina bivanja   

Na doktorskem študiju Sociologija prevladuje  ženska populacija z 58 odstotki, kot kažeta 

spodnja tabela in graf. 

Tabela 25: Prikaz spolne strukture 

Spol Število študentov 

Moški 8 

Ženski 11 

 

Graf 16: Prikaz spolne strukture v odstotkih 

 

Tabela (spodaj) kaže število študentov po občini stalnega prebivališča. Vidimo lahko, da 

največ študentov prihaja iz tujine  (Bolgarija 1 študent, Hrvaška 1 študent, Italija 1 študent, 

Ukrajina 2 študenta). Pod »drugo« so uvrščeni študenti, ki prihajajo iz raznih drugih občin v 

Sloveniji  

Tabela 26: Prikaz stalnega prebivališča 

Občina stalnega prebivališča 
Število 

študentov 

Ljubljana 4 

Novo mesto 2 

Tujina 5 

Drugo 8 
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Graf 17: Število študentov doktorskega programa po občini stalnega prebivališča  

 

Spodnja tabela prikazuje število študentov ter njihovo predhodno zaključeno fakulteto pred 

vpisom na podiplomski doktorski program na FUDŠ.  

Tabela 27: Prikaz končanega podiplomskega študija po nazivu fakultete 

Zaključena fakulteta Število študentov 

Fakulteta za družbene vede 2 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 4 

Filozofska fakulteta Maribor 1 

Pedagoška fakulteta Maribor 1 

Ekonomska fakulteta Ljubljana 1 

Fakulteta za medije 1 

GEA COLLEGE – visoka šola za podjetništvo Piran 1 

Fakulteta za varnostne vede Maribor 1 

Visoka komercialna šola Celje 1 

Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo Mesto 1 

Tujina 5 

2.5 Izsledki študentske ankete 

 

Po zaključku študijskega leta 2011/12 je bila izvedena redna študentska anketa, na podlagi 

našega standardnega vprašalnika, ki omogoča večletno primerjavo. Njeni podatki so tudi vir 

za ugotavljanje doseganja strateških ciljev glede zadovoljstva študentov. Anketo študenti 

izpolnjujejo v študentskem informacijskem sistemu (ŠIS). 
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Tabela 28: Izsledki študentske ankete 

 

 

ŠTUDENTSKA ANKETA 

FUDŠ 

 

LETO 

 2009 

 

LETO 

 2010 

 

LETO 

 2011 

 

LETO 

2012 

ŠT. 

VPR. 
Trditev iz vprašalnika POVPREČJE POVPREČJE POVPREČJE POVPREČJE 

1 

Študentje se lahko zanesejo 

na pomoč zaposlenih pri 

reševanju svojih problemov 

3,8 3,9 4,1 4,2 

2 

Predavanja in druge storitve 

so izvedene v obljubljenem 

času 

3,6 3,8 4,2 4,1 

4 

Študentje so pravočasno 

obveščeni o času in kraju 

izvedbe predavanj in drugih 

storitev 

3,9 3,9 4 3,5 

5 

Obljubljene storitve so takoj 

izvedene  
3,5 3,7 3,9 3,8 

6 

Predavatelji so pripravljeni 

izvesti zahteve s strani 

študentov  

3,4 3,7 4,1 4 

7 

Med predavatelji je volja za 

pomoč študentom 
3,7 4 3,9 4,6 

8 

Zaposleni fakultete vlivajo 

zaupanje študentom  
4,2 3,8 4,6 4 

9 

Administrativno osebje je 

vljudno do študentov 
3,6 4 4,2 4,5 

10 

Zaposleni imajo vsa potrebna 

znanja za podajanje 

odgovorov na študentova 

vprašanja 

3,9 4 4 4,2 

11 

Zaposleni študentom 

posvečajo individualno 

pozornost 

3,9 3,7 4,4 4 

12 

Predavatelji so do študentov 

spoštljivi  
3,8 4,1 4,3 4,4 

13 

Predavatelji so do študentov 

razumevajoči 
4 4,3 

4 
4,1 

14 Zaposleni delujejo v skladu z 4 3,8 3,6 4,1 
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interesi študentov 

15 

Dober in privlačen izgled 

materialov, obešenih na 

Visokošolskem 

informacijskem sistemu FUDŠ  

3,8 3,6 4 3,5 

16 

Ure poslovanja (fakulteta, 

knjižnica, referat)  so primerne 
3,7 3,9 4,1 3,9 

17 

Aktualne in zanimive teme 

družboslovnih večerov 
3,3 3,6 4 3 

Skupno povprečje 3,5 3,9 4,1 3,8 

 

Anketa je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu ankete študenti ocenjujejo splošno 

zadovoljstvo s fakulteto, v drugem delu pa zadovoljstvo s konkretnim predmetom. Do sedaj 

smo ankete izvajali v papirnati obliki in jih razdelili med študente, z letom 2012 pa smo 

ankete začeli izvajali elektronsko z dostopom preko spletnega referata (študentski 

informacijski sistem ŠIS). Populacija študentov, ki anketo ustrezno izpolnijo, z leti narašča. V 

letu 2009 je 84 študentov anketo ustrezno izpolnilo, v letu 2010 je bilo 111 takih študentov, v 

letu 2011 128 študentov, v letu 2012 pa je pravilno izpolnilo ter oddalo anketo 188 študentov. 

V splošnem delu so študentje ocenjevali zadovoljstvo z delovanjem fakultete in njenih 

zaposlenih, skupna ocena v letu 2012 je 3,8, kar je nekoliko nižje kot leto prej. Na vseh 

področjih v splošnem delu ankete ostajajo v letu 2012 ocene podobne tistim iz leta 2011. 

Precej sta se povečali oceni pri 7. in 14. točki, kar nakazuje, da ima fakulteta kader, ki deluje 

predvsem v interesu in zadovoljstvu njenih študentov. Ocene pa so se v primerjavi z letom 

2011 znižale npr. pri točkah 15 in 17, zato si bo fakulteta v naprej še dodatno prizadevala za 

čimboljšo informiranost študentov ter organizacijo zanimivih in predvsem aktualnih 

dogodkov. 

Zadovoljstvo študentov s konkretnim predmetom v letu 2012 je v povprečju visoka, tj. okrog 

4. Pri metodoloških in statističnih predmetih ugotavljamo, da je obseg obveznosti glede na 

KT večji kot je predviden, razlog temu študentje navajajo obsežnost raziskovalnih nalog pri 

metodoloških predmetih ter težjo razumljivost pri statističnih predmetih, v povprečju pa je 

obseg obveznosti glede na KT ustrezno razdeljen. Poleg predstavljenih ocen so študentje 

izpisali tudi predloge, priporočila in kritike. Ključni poudarki, predlogi in kritike, ki so jih 

študenti izpostavili zajemajo sledeče: fleksibilnost in dostopnost profesorjev ter strokovnega 

osebja, pohvale ekskurziji, organizaciji poletnih šol, kot pomanjkljivost podajajo v določenih 

primerih nepravočasno obveščenost o kakšnih dogodkih, pogrešajo tudi več praktičnega dela 

v primerjavi s teoretičnimi predmeti (npr. na programu Uporabne družbene študije, ki prakse 

ne predvideva). 

Fakulteta vse dobljene podatke obdela ter mnenja, predloge in kritike študentov tudi 

upošteva pri sestavi načrta za prihodnje študijsko leto. 
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2.6 Analiza učnih izidov in prehodnosti v okviru študija  

 

Prehodnost študentov (iz študijskega leta 2011/12 v 2012/13) je na dodiplomskem študiju pri 

programu Socialni menedžment 48,5-%. Program Uporabne družbene študije ima 

prehodnost med letniki precej nizko (natančneje 25,35 %), takemu rezultatu pripisujemo 

dejstvo, da se v zadnjem času znatno študentov odloči za študij pa ga potem opusti ali 

letnika ne izdela. Na magistrskem programu Medkulturni menedžment je prehodnost 46,8-%, 

kar je nižje kot leto prej. Prehodnost na podiplomskem doktorskem programu je najvišja, in 

sicer 64,3-odstotna.  

Analiza učnih izidov v študijskem letu 2011/2012: 

Tabela 29: Uporabne družbene študije – povprečna ocena po letnikih 

Letnik študija Povprečna ocena letnika 

1. letnik 7,56 

2. letnik 7,94 

3. letnik 8,25 

 

Tabela 30: Socialni menedžment – povprečna ocena letnika 

Letnik študija Povprečna ocena letnika 

1. letnik 7,66 

                              2. letnik 8,06 

 

Tabela 31: Medkulturni menedžment – povprečna ocena po letnikih 

Letnik študija Povprečna ocena letnika 

1. letnik 7,94 

2. letnik 8,2 

 

Tabela 32: Sociologija – povprečna ocena po letnikih* 

Letnik študija Povprečna ocena letnika 

1. letnik 7,76 

3. letnik 8,29 

* Povprečna ocena za 2. letnik je izpuščena, saj se povprečje iz ocene »opravil« ne računa. 

 

2.7 Analiza kompetenc in zaposljivosti diplomantov 

 

Kompetence, ki si jih diplomanti pridobijo pri študiju, so razvrščene zelo interdisciplinarno. 

Študenti si pridobijo znanja za poznavanje in razumevanje razvoja družboslovnih disciplin, 

sposobnost za reševanje konkretnih družbenih in delovnih problemov z uporabo 

družboslovnih strokovnih metod in postopkov. Prav tako si pridobijo organizacijske in 
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vodstvene spretnosti v organizacijah, ob razumevanju individualnih vrednot in skupinskih 

vrednotnih sistemov, z obvladovanjem profesionalno - etičnih vprašanj. Pridobitev 

organizacijske in vodstvene spretnosti za organiziranje aktivnega in samostojnega dela ter 

sposobnost komunikacije s strokovnjaki iz različnih področjih gospodarskega in družbenega 

življenja ter z različnimi interesnimi skupinami. Diplomanti naših profilov imajo kompetence 

pri razumevanju odnosov med posamezniki, organizacijami in družbenim okoljem, zmožnost 

za kompleksno sistemsko gledanje in delovanje. Njihovo znanje in poznavanje ter samo 

razumevanje procesov v poslovnem okolju organizacije jim omogoča analizo, sintezo in 

predvidevanje rešitev ter njihovih posledic. V internacionalnem okolju imajo naši diplomanti 

razumevanje do individualnih vrednot in vrednostnih sistemov, obvladujejo profesionalno-

etična vprašanja prav tako imajo razvito razumevanje kulturne pluralnosti. Pridobijo 

sposobnost anticipacije in reševanja problemov, ki izhajajo iz medkulturnih razlik 

razumevanje odnosov med posamezniki in skupinami v različnih kulturnih okoljih.  

Anketni vprašalnik za diplomante prvih dveh stopenj študija je bil realiziran marca 2012, in 

sicer med 21 diplomanti. Ostala polovica diplomantov se na anketo ni odzvala. Anketni 

vprašalnik je bil sestavljen iz treh sklopov vprašanj in trditev. Prvi sklop vprašanj je bil 

sestavljen iz splošnih podatkov o diplomantih (spol, starost, leto diplomiranja ter končani 

program). Drugi sklop vprašanj se je nanašal na koristnost in oceno študija na FUDŠ, v kar 

smo vključili tudi vprašanja o nadaljevanju študija, o pripravljenosti na sodelovanje s FUDŠ 

ter o študiju v tujini. Zadnji sklop vprašanj se je nanašal na podatke o sedanji zaposlitvi ter o 

prvi zaposlitvi oziroma času iskanja prve zaposlitve.  

Rezultati anketnih vprašalnikov so bili vključeni v samoevalvacijskem poročilu za leto 2011, 

saj so nanje odgovarjali diplomanti, ki so svoj študij končali v letu 2011 in prej. Do danes 

ponovne ankete med diplomanti še nismo izvedli, saj vzorec ne bi bil reprezentativen. 

2.8 Ustreznost in stabilnost kadrovske strukture 

 

Kadrovska struktura FUDŠ je z vidika študijskih zadev ustrezna in stabilna. Predavanja in 

vaje so v veliki meri realizirane na način, ki je bil predviden. V primeru nenačrtovanih 

sprememb se urnik in predavanja temu ustrezno prilagodijo. Do sedaj v tem vidiku nismo 

imeli nobenih bistvenih organizacijskih težav.   

Tabela 33: Kadrovska struktura pedagoških sodelavcev 

 
Št. oseb v rednem 

delovnem razmerju 

Št. oseb v drugem 

pogodbenem 

razmerju 

Skupaj 

Redni profesor 1 13 14 

Izredni profesor 4 12 16 

Docent 4 8 12 

Asistent  4 22 26 

Predavatelj 0 3 3 

Skupaj 13 58 71 
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Vsi visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci, ki so redno zaposleni na FUDŠ, se ukvarjajo 
tudi z znanstveno-raziskovalnim in strokovnim delom, ki ga spremljamo prek baze Sicris.  
Z raziskovalno dejavnostjo v smislu redne zaposlitve se ukvarja skupno 9 oseb (gre za osebe, 
katerih redna zaposlitev je v celoti ali delno znanstveno-raziskovalna).  
 

Tabela 34: Osebe po načinu delovnega razmerja 

 Št. oseb v rednem 

delovnem razmerju 

Št. oseb v drugem 

pogodbenem razmerju 
Skupaj 

Znanstveni svetnik 3 0 3 

Višji znanstveni 

sodelavec 
1 0 1 

Znanstveni sodelavec 1 0 1 

Raziskovalni 

sodelavec 
1 0 1 

Mladi raziskovalec 3 0 3 

Skupaj 9 0 9 

 
Za nemoten potek ostalih dejavnosti fakultete ter opravljanje strokovnih nalog v Dekanatu 
fakultete skrbi skupno 11 redno zaposlenih strokovnih delavcev, v obsegu 8,5 FTE. 
 
Prikazana kadrovska struktura se skozi leta bistveno ne spreminja in ostaja stabilna.  

2.9 Ustreznost postopkov za izvolitve v nazive 

Tabela 35: Pregled izvolitev v letu 2012  

Naziv 
Realizirano število izvolitev  

v naziv v letu 2012 

 Po starih merilih Po novih merilih 

Redni profesor 0 0 

Izredni profesor 2 0 

Docent 0 0 

Asistent 3 0 

Predavatelj 1 0 

Bibliotekar 1 0 

 

Od ustanovitve je FUDŠ uporabljala merila za izvolitve v nazive, povzete po merilih Univerze v 

Ljubljani. Ta sistem je sicer v prvih letih zagotavljal zadovoljive standarde, ki pa so kazali tudi 

določene pomanjkljivosti. Med njimi izpostavljamo predvsem:  

- včasih preveč ohlapna določila glede posameznih kriterijev 
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- nizek poudarek na internacionalizaciji (nedorečene možnosti glede priznavanja naziv z 

ustreznih akademskih ustanov v tujini) 

- prenizke zahteve glede na strateške ambicije FUDŠ v smeri znanstveno-raziskovalne 

odličnosti.  

 

Glede na to in ob upoštevanju novih standardov, ki jih je sprejela NAKVIS, je Senat FUDŠ 

16.6.2011 sprejel nova Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev 

in visokošolskih sodelavcev. Veljavna merila so dostopna prek spletne strani FUDŠ pod rubriko 

pravni viri: http://www.fuds.si/si/fuds/pravni_viri/ . 

 

Dosedanje primerjave kažejo, da so merila za izvolitve v nazive na FUDŠ postavljena bistveno 

višje od minimalnih standardov NAKVIS, kot tudi višje od meril, ki jih uporablja Univerza v 

Ljubljani kot najstarejša in največja slovenska univerza.  

 

Zaradi razmeroma dolgega predpisanega prehodnega obdobja, novih meril v letu 2012 še ni 

bilo mogoče v temeljito testirati v smislu učinkov na izvoljivost. Predvsem pri nazivih 

visokošolskih učiteljev je bilo namreč še vedno mogoče koristiti prehodno obdobje, po katerem 

so se lahko zaposleni v nazive še volili po starih merilih Univerze v Ljubljani. Nekoliko drugače 

je bilo pri volitvah v asistentske nazive, kjer pa razlike med starimi in novimi merili niso posebno 

izrazite. Prve resnejše neposredne učinke novih meril predvidevamo za leto 2013 in še posebno 

za kasnejša leta.  

 

Ne glede na to pa smo lahko že v letu 2012 zaznali pomembne stranske učinke na akademske 

prakse zaposlenih, pri katerih zaznavamo: 

- večjo usmerjenost h kakovostnim znanstvenim objavam, še posebno v revijah kategorije 

SCI/SSCI/AHCI 

- izrazitejšo internacionalizacijo, predvsem v smislu daljših gostovanj na tujih univerzah, 

zlasti med asistenti, docenti in izrednimi profesorji. 

 

Ocenjujemo, da so te prakse v veliki meri povezane s pričakovano končno uveljavitvijo novih 

meril in na tej podlagi ugotavljamo, da imajo pomemben motivacijski učinek v smeri doseganja 

kakovosti, še posebno kakovosti na področju znanstveno-raziskovalnega dela.  

2.10 Ustreznost služb za podporo pedagoškemu procesu 

 

Referat za študijske in študentske zadeve skupaj s pravno službo fakultete, v veliki meri nudita 

podporo pedagoškemu procesu. Informacijska služba skrbi za pravilno delovanje 

informacijskega sistema, ki je osnova za komunikacijo s študenti (uporabniki) ter s pedagoškim 

osebjem na fakulteti. Prosti dostop do knjižničnega gradiva tako na lokaciji Novo mesto 

omogoča našim uporabnikom hitrejši in enostavnejši pregled nad študijsko literaturo. Dostop do 

knjižničnega gradiva v Novi Gorici je pa na novo zagotovljen z dodatno adaptacijo prostorov 

fakultete in ureditvijo knjižnice v letu 2013. 

Senat FUDŠ je dne 21. 5. 2010 sprejel Pravilnik o sistemu tutorstva na Fakulteti za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici, kar je odprlo priložnost novim oblikam svetovanja. V študijskem 

letu 2010/11 in 2011/12 smo izvajali sistem tutorstva za novo vpisane študente – vse tiste torej, 

ki so se na našo fakulteto vpisali prvič (ali v prvi letnik ali neposredno v drugi in v tretji letnik po 

http://www.fuds.si/si/fuds/pravni_viri/
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merilih za prehode). Ocenili smo, da so to študentje, ki najbolj potrebujejo našo pomoč, še 

posebej na začetku svoje študijske poti. Na začetku študijskega leta 2010/11, kakor tudi 

2011/12 smo visokošolske učitelje in asistente seznanili z obstojem novega pravilnika in jim 

dodelili njihovo skupino študentov. Opozorili smo jih na ključne informacije, ki so za študente 

pomembne za uspešen študij na naši fakulteti. Poleg vhodnih informacij smo tutorje opozorili na 

to, da postanejo dosegljivi svojim varovancem za njihova vprašanja ne le na začetnem 

sestanku, ampak skozi vse leto. Vsak tutor je opravil sestanek s svojo skupino študentov na 

začetku leta, naslednji sestanki oz. srečanja – tako skupinski kot individualni – pa so se zgodili 

na pobudo ali študentov ali tutorjev. Tutorji so nam oddali zapisnike srečanj. Izkušnje tutorskih 

srečanj obravnava senat FUDŠ. 

 

V študijskem letu 2010/11 so bili visokošolskim učiteljem dodeljeni študentje prvega letnika 2. 

stopnje FUDŠ (to je študij Medkulturni menedžment), ki se nahajajo na treh lokacijah študija: v 

Novi Gorici (redni in izredni študij), Ljubljani (izredni študij) in v Novem mestu (izredni študij). 

Vsem asistentom so bili dodeljeni študentje 1. stopnje študija – programa Uporabne družbene 

študije in Socialni menedžment (lokacija Nova Gorica – redni študij in Novo mesto – izredni 

študij). Prvo leto smo zabeležili nizko udeležbo s strani študentov, ki so bili o tutorskem srečanju 

obveščeni preko elektronske pošte. Tisti študentje, ki so se udeležili tutorskega srečanja, so bili 

z njim zadovoljni. Večjih pripomb na delo fakultete in posameznih profesorjev prvo leto ni bilo, 

pogovori so potekali konstruktivno in udeleženim študentom so se zdele posredovane 

informacije pomembne za njihov študij na fakulteti.  

 

V študijskem letu 2011/12 smo izvedli enak postopek – vsak tutor je dobil seznam svojih 

varovancev in se je srečal v prvem in drugem semestru, vsaj enkrat. Tudi tokrat je bila udeležba 

študentov skromna, odzivnost udeleženih študentov pa večja. Največ pobud in pripomb so imeli 

izredni študentje programa Socialni menedžment v Ljubljani, ki smo ga v šolskem letu 2011/12 

izvajali prvič. Pripombe smo reševali sprotno, v sistemskem smislu pa so bile upoštevane pri 

načrtovanju študija v Ljubljani za naslednje šolsko leto, ko se bodo tem študentom pridružili 

študentje Uporabnih družbenih študij (vsi programi so 1. bolonjske stopnje). To od fakultete 

zahteva drugačno organizacijo študija, zato načrtuje najem dodatne pomoči v referatu FUDŠ za 

lokacijo Ljubljana in pa najem več prostorov, ki bodo omogočali izvedbo obsežnejšega študija. 

Medtem ko je organizacija študija najenostavnejša na matični fakulteti, ki študij organizira v 

lastnih prostorih v Novi Gorici in s tem omogoča visoko kakovost izvedbe pedagoškega dela, se 

na drugih dveh lokacijah občasno srečujemo z logističnimi težavami. V primeru sinhronizacije 

študija na lokaciji Novo mesto, kjer se del predmetov izvaja skupaj s Fakulteto za informacijske 

študije, je bilo potrebnih več posredovanj in usklajevanj, hkrati pa smo v šolskem letu 2011/12 s 

sklenitvijo novega dogovora med fakultetama postavili nekaj sistemskih rešitev za organizacijo 

študija tako v tem kot v prihodnjih letih. 

 

Največ posredovanj (pripomb in pobud) s strani študentov še vedno poteka neposredno s strani 

študentskega sveta, s katerim imata vodstvo fakultete in referat za študentske in študijske 

zadeve redne stike. 

 

V študijskem letu 2012/13 je bilo učiteljsko tutorstvo izvedeno na način, ki se je izvajal tudi v 

preteklih letih. Učitelji tutorji so bili določeni za vse študijske programe – Uporabne družbene 

študije, Socialni menedžment, Psihosocialna pomoč, Medkulturni menedžment, Sociologija, na 

obeh stopnja - dodiplomski in podiplomski, in vseh treh lokacijah – Nova Gorica, Ljubljana, Novo 

mesto.  
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Naloge učitelja tutorja so v letu 2012/13 opravljali štirje asistenti, na 1.st., in štirje visokošolski 

učitelji, na 2. st. Učitelj tutor je izvedel srečanje s skupino študentov, ki mu je bila dodeljena, v 

prvem semestru in vsebino pogovora zabeležil v zapisnik. Učitelji tutorji so študente seznanili z 

namenom izvajanja tutorstva, s poslanstvom in vizijo FUDŠ, predstavili so pedagoško in 

raziskovalno delo fakultete in dodatne aktivnosti (družboslovni večer, založništvo, konference, 

ekskurzije idr.), temeljne pravilnike, ki zadevajo študente - Pravilnik o ocenjevanju, Navodila za 

pisanje strokovnih in znanstvenih del, Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi idr.  

Študenti so v pogovoru s tutorjem izrazili dodatna vprašanja v povezavi z urnikom, sicer pa 

posebnih nejasnosti niso navajali.  

V drugem semestru tega študijskega leta bodo učitelji tutorji opravili še eno skupinsko srečanje, 

in morebitno dodatno skupinsko ali individualno, v kolikor bo prišlo do potrebe po tem.  

V začetku koledarskega leta 2013 bomo pričeli z aktivnostmi za vzpostavljanje študentskega 

tutorstva.  

Fakulteta je ugotovila potrebo po ustanovitvi Kariernega centra FUDŠ, s katerim želi pomagati 

študentom in diplomantom pri načrtovanju kariere in pri vseživljenjskem učenju. Center se je 

vzpostavil v letu 2012. 

Karierni center FUDŠ nudi študentom in diplomantom celostno podporo na njihovi študijski in 

karierni poti ter vseživljenjskem učenju. Karierni svetovalci študentom svetujejo pri načrtovanju 

kariere in pomagajo graditi njihove zaposlitvene kompetence že v času študija, diplomantom pa 

pomagajo pri uspešnem prehodu v prvo zaposlitev. 

Karierni center FUDŠ nudi naslednje brezplačne storitve za študente in diplomante: 

- individualno in skupinsko karierno svetovanje - svetovanje za izbiro študija, svetovanje 

ob prehodu v zaposlitev, svetovanje za pripravo kariernega načrta;  

- delavnice in druga dodatna izobraževanja za študente za pridobivanje dodatnih 

kompetenc in praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg delovne sile;  

- informacije o zaposlitvenih možnostih po zaključku študija;  

- seznanjanje z zaposlitvenimi možnostmi v tujini; 

- predstavitve delodajalcev in zaposlitvenih možnosti v njihovih organizacijah, z namenom 

povezovanja študentov s potencialnimi delodajalci že tekom študija;  

- študijski obiski v organizacije, kjer študenti spoznavajo delovno okolje in procese;  

- spremljanje kariernih poti diplomantov;  

- organizacija posvetov na temo vseživljenjske karierne orientacije; 

- seznanjanje z možnostmi pripravništva na  ustreznih področjih; 

- redno seznanjanje z aktualnimi dogodki, novicami, razpisi in natečaji; 

- informiranje o prostih delovnih mestih; 

- povabilo študentom, da se udeležijo delavnic, ki jih organizirajo tudi druge fakultete;  

- organizacija družboslovnih večerov na temo zaposlovanja; 

- svetovanje pri študiju in delovnih praksah,ki se izvajajo v okviru študijskega progama 

Socialni menedžment in Psihosocialna pomoč; 

- informiranost študentov o možnostih zaposlitve na FUDŠ; 

- zbiranje in posredovanje informacije o poletnih šolah; 

- koordiniranje in posredovanje informacij o tutorstvu FUDŠ; 

- informiranje o možnostih vključevanja v prostovoljno delo; 
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- objavljanje raziskav o diplomantih na FUDŠ. 

 

Z namenom doseganja zastavljenega cilja nudi karierni center FUDŠ potencialnim delodajalcem 

naslednje možnosti brezplačnega sodelovanja: 

- objave prostih delovnih mest, študentskih del in praks;  

- objave razpisov za kadrovske štipendije;  

- predstavitve delodajalcev in zaposlitvenih možnosti za diplomante študijskih programov 

FUDŠ; 

- obiski študentov v realna delovna okolja;  

- sodelovanje pri pripravi seminarskih, raziskovalnih in diplomskih nalog; 

- sodelovanje pri izvedbi okroglih miz, družboslovnih večerov, ipd. 

 

Karierni center FUDŠ sodeluje z različnimi delodajalci, podjetji in ustanovami, pri naslednjih 
aktivnostih: 
 

- spoznavanje uspešnih podjetij in možnost osebnega pogovora z uspešnimi menedžerji;  

- obiski študentov v delovnih organizacijah; 

- izvedba strokovnih srečanj in delavnic za razvijanje podjetniškega entuziazma in 

inspiracije; 

- sodelovanje pri izvedbi delovne prakse v okviru študijskih programov FUDŠ; 

- izvedba delavnic za pridobivanje dodatnih znanj (samo-spoznavanje in prehod iz študija 

v svet dela, veščine javnega nastopanja, priprava poslovnega načrta, postavljanje ciljev 

za razvoj kariere, osebni marketing in mreženje, spletna stran kot oblika samopromocije, 

čustvena inteligenca, premagovanje stresa, tehnike učenja, izpopolnjevanje 

računalniškega znanja – excel, power point, ipd); 

- izvedba delavnic s področja samozaposlitve – možnost uresničevanja podjetniške ideje; 

- aktivno sodelovanje pri dogodku »Izberi si svoj študij«; 

- sodelovanje pri mednarodnem dogodku Open days - »Tvoj glas v EZTS«, v sodelovanju 

s tržaško univerzo; 

- organiziranje skupnih informativnih dnevov; 

- sodelovanje pri »Uvodnem tednu na FUDŠ«; 

- brezplačno izvajanje psihodiagnostičnega testiranja za študente FUDŠ; 

- delavnice za študente s posebnimi potrebami; 

- izmenjava informacij o študijskih programih; 

- sodelovanje pri raziskovalnih projektih, diplomskih nalogah; 

- sodelovanje pri usklajevanju znanj in razvijanju sposobnosti posameznikov; 

- sodelovanje pri natečajih, kot so »Podjetna Primorska«, idr.; 

- sodelovanje pri izvedbi okroglih miz, družboslovnih večerov, ipd. 

- povezovanje fakultete z delodajalci v okviru družabnih srečanj.  

 
 
Karierni center FUDŠ ima vzpostavljeno sodelovanje tudi z nevladnimi organizacijami s 

psihosocialnega področja (ŠENT, OZARA, Invalidsko podjetje Posočje). Sodelovanje poteka v 

okviru izvajanja prostovoljnega dela in delovne prakse študentov študijskih programov 

Psihosocialna pomoč in Socialni menedžment, povezovanja fakultete in nevladnih organizacij, 

vključevanja fakultete v lokalno okolje, približevanja psihosocialne problematike študentom 

FUDŠ.  



 

56 
 

Karierni center je organizacijsko umeščen v Referat za študentske in študijske zadeve, ki ga 

vodi Andreja Rojc, operativno pa ga pokriva dr. Nevenka Podgornik, docentka za področje 

sociologije, po izobrazbenem profilu je sociologinja, antropologinja in psihoterapevtka. 

Novembra 2012 se je Fakuleta udeležila izobraževalnega sejma “Stojnice znanja”, ki je potekal 

pred Mestno občino Nova Gorica. Sejem je organizirala Ljudska univeza v Novi Gorici. Na 

sejmu je bila prisotna strokovna sodelavka za projekte Brigita Habjan Štolfa. Pod organizacijo 

Kluba goriških študentov smo se septembra 2012  udeležili dogodka Mesto mladih, v okviru 

katerega smo organizirali predavanje na temo komunikacijskega treninga, ki ga je izvedel 

asistent Andrej Kovačič. 

Od leta 2010 beležimo povečanje obiskanosti spletne strani fakultete, ki zajema vse potrebne 

informacije o fakulteti na splošno, študijskih programih ter njenih zaposlenih. V letu 2011 

beležimo skupno 93.926 obiskov spletne strani, od tega je bilo 28.842 novih obiskovalcev ter 

65.084 periodičnih (ponavljajoči) obiskovalcev, med katere se prištevamo predvsem študente 

fakultete ter njene zaposlene. V letu 2012 beležimo 115.719 obiskov naše spletne strani, in 

sicer 38.863 novih ter 76.856 periodičnih obiskovalcev. 

Graf 18: Obisk spletne strani v letu 2012 

 

2.11 Ustreznost učnih virov in pomoči študentom s posebnimi potrebami 

 

V študijskem letu 2012/2013 nismo imeli nobenega novega primera študenta s posebnimi 

potrebami.  

V nadaljevanju podajamo splošni pregled učnih in informacijskih virov fakultete za splošne 

potrebe študentov in akademskega osebja. 

Tabela 36: Knjižnični in informacijski viri fakultete 

33,6 % 
 novih 

66,4 % 
periodičnih  

Obisk spletne strani FUDŠ po vrsti 

Kratkoročni 
prednostni cilji 

Pričakovani rezultati v 
letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

 
Nakup literature 

12.000 enot knjižničnega 
gradiva skupaj z FIŠ 

10.881 enot knjižničnega 
gradiva FUDŠ 

Ureditev knjižnične zbirke 
v Novi Gorici 

ureditev knjižnice v Novi 
Gorici v obnovljenem 

objektu 
Realizirano 

Izvedba predstavitve Realizirano Realizirano 
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Tabela 37: Pregled kazalnikov v letu 2012 

Kazalnik Leto 2012 

Letni prirast tiskanih enot 
gradiva in število zakupljenih 
ali nabavljenih elektronskih 

enot 

Letni prirast v letu 2012: 623 

enot knjižničnega gradiva 

(591 enot tiskanega gradiva, 

32 enot neknjižnega gradiva), 

dostop do podatkovnih baz 

(Proquest, Web of science, 

Springerlink) 

Število pregledanega gradiva 
v elektronski obliki 

/ 

Število organiziranih 
izobraževanj za uporabnike 

4 (predstavitev iskanja po 

podatkovnih bazah (Proquest, 

Web of science, 

SpringerLink) in Cobiss-u na 

željo predavateljev) 

Kategorije 
uporabnikov 

Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011 
Načrt za leto 

2012 
Realizacija 

2012 

Študenti – 
dodiplomski, 

redni 

193 266 221 
250 567 

Študenti – 
dodiplomski, 

izredni 

24 36 38 
90 190 

Študenti – 
podiplomski 

Dodiplomske 

in 

podiplomske 

študente 

beležimo 

skupaj 

Dodiplomske 
in 

podiplomske 
študente 
beležimo 
skupaj. 

Dodiplomske 
in 

podiplomske 
študente 
beležimo 
skupaj. 

Dodiplomske in 

podiplomske 

študente 

beležimo 

skupaj. 

Dodiplomske in 

podiplomske 

študente 

beležimo 

skupaj. 

Srednješolci 0 0 0 
0 0 

Zaposleni, 
zaposleni v 

matični 
ustanovi 

3 41 49 
49 49 

Upokojenci 0 0 0 
0 0 

Tuji državljani 0 0 0 
0 1 

Drugi 
uporabniki 

55 30 52 
60 65 

  

knjižnice in iskanja po 
podatkovnih bazah (po 

dogovoru) 
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Tabela 38: Pregled kazalnikov in njihova realizacija 

Kazalnik Realizacija 2012 

Število aktivnih uporabnikov knjižnice 
833 

Delež aktivnih uporabnikov z univerz (študenti, 
visokošolski učitelji in sodelavci, raziskovalci in 

strokovni sodelavci) 

87,39 % (728) študentov, 12,61 % (105) 

ostali uporabniki  

Letni prirast tiskanih enot gradiva in število 
zakupljenih ali nabavljenih elektronskih enot 

Letni prirast v letu 2012: 623 enot 

knjižničnega gradiva (591 enot tiskanega 

gradiva, 32 enot neknjižnega gradiva), 

dostop do podatkovnih baz (Proquest, 

Web of science, Springerlink) 

Število pregledanega gradiva v elektronski obliki 
/ 

Število organiziranih izobraževanj za uporabnike 
Realizirano 

 

 

Knjižnica Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (v nadaljevanju FUDŠ) je bila 

vzpostavljena konec leta 2007. Deluje kot visokošolska knjižnica v Novem mestu in Novi Gorici. 

Namenjena je predvsem pedagoškim in znanstveno-raziskovalnim delavcem ter študentom 

Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici in Fakultete za informacijske študije v 

Novem mestu (v nadaljevanju FIŠ), odprta pa je tudi za druge uporabnike s področja znanosti, 

raziskovalne dejavnosti in izobraževanja.  

 

Januarja 2008 je bila vključena v sistem Cobiss.  Z vnašanjem gradiva v lokalno bazo knjižnice 

se je pričelo konec februarja 2008. Od marca 2008 ima zaposleno 1 osebo, univerzitetno 

diplomirano bibliotekarko. V aprilu 2008 je bila vključena v segment COBISS3/Izposoja in 

pridobila dostop do podatkovnih zbirk (Web of Science, Proquest). Začetek avgusta 2008 je 

enota knjižnice v Novem mestu dobila novo knjižnično opremo (knjižne omare, police,...itd.). Z 

aktivno izposojo uporabnikom pa je pričela z začetkom novega študijskega leta 2008/2009, 

1.10.2008, v Novem mestu. Dne 15.11.2008 je bil sprejet Pravilnik o splošnih pogojih 

poslovanja knjižnice Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici in cenik knjižničnih 

storitev. V začetku leta 2009 pa se je vzpostavila knjižnica in aktivna izposoja preko sistema 

COBISS tudi v Novi Gorici. Od meseca septembra 2009 dalje knjižnica kot polnopravna članica 

sistema COBISS aktivno sodeluje pri katalogizaciji - kreiranju novih zapisov v vzajemni bazi 

COBIB. Od leta 2010 dalje pa aktivno vodi in skrbi za bibliografijo raziskovalcev. V letu 2012 

smo zaposlili dodatno uni. dipl. bibliotekarko (s skrajšanim delovnim časom). 

 

V študijskem letu 2010/2011 se je fakulteta v Novi Gorici preselila v nove prostore, kjer so bili 

konec leta 2012 urejeni tudi prostori nove knjižnice.  Knjižnica je odprta od ponedeljka do petka 

od 13.00 do 16.30 ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih je knjižnica zaprta. Nekaj ur dnevno pa 

je namenjenih za izvajanje drugih del: katalogizacije gradiva – prevzemanje zapisov iz COBIB-

a, kreiranje novih zapisov; inventarizacije in oprema gradiva (ovijanje gradiva v folije za zaščito, 

lepljenje ustreznih nalepk za evidentiranje izposoje, žigosanje gradiva), naročanja gradiva, 

urejanje  itd. 

 

Glavne naloge knjižnice so: 
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 skrb za fond, ki zajema: priprava predlogov za nakup literature, nabava in dopolnjevanje 

knjižnega in ne knjižnega gradiva, (monografskih in serijskih publikacij, elektronskih 

virov),  

 inventarizacija in oprema gradiva (ovijanje gradiva v folije za zaščito, lepljenje ustreznih 

nalepk za evidentiranje izposoje, žigosanje gradiva), katalogizacija gradiva – 

prevzemanje zapisov iz COBIB-a  in urejanje in postavitev gradiva po tematiki, 

 priprava, vnos in vodenje bibliografij raziskovalcev, 

 izposoja v čitalnico in na dom ter medknjižnična izposoja gradiva, 

 referenčno delo (svetovanje bralcem in posredovanje informacij o gradivu in 

informacijskih virih, pomoč pri iskanju gradiva v katalogu, po informacijskih virih in v 

knjižnici ), 

 pripravljanje vsebine za spletno stran knjižnice, 

 seznanjanje z novostmi v knjižnici, 

 uvajanje in pomoč uporabnikom pri iskanju informacij po podatkovnih zbirkah in ostalih 

informacijskih virih. 

 

Kratkoročni prednostni cilj knjižnice v letu 2012 je bil ureditev prostorov knjižnice in knjižnične 

zbirke v Novi Gorici, nakup knjižnega gradiva ter izvedba predstavitve knjižnice in iskanja po 

podatkovnih bazah. Financer nakupa opreme ter knjižnega gradiva je FUDŠ.  Enota knjižnice 

FUDŠ v Novem mestu je na voljo tudi študentom Fakulteta za informacijske študije v Novem 

mestu s katero imamo sklenjen dogovor o souporabi knjižnice FUDŠ in o nakupu knjižničnega 

gradiva, ki ga daje FIŠ na posojo in v souporabo študentom FUDŠ-ja in FIŠ-a ter skupni 

knjižnični katalog. V letu 2012 si je knjižnica FIŠ uredila svoj lastni katalog, zato smo naredili 

odpis FIŠ zaloge oz. inventarne knjige iz kataloga FUDŠ. Posledično zato tudi ni bil realiziran 

skupni letni kratkoročni cilj nabave oz. prirasta gradiva obeh knjižnic 12.000 enot, ker ima vsaka 

knjižnica svoj lastni katalog in inventarno knjigo, letni prirast oz. evidence vodimo posebej. Letni 

prirast v letu 2012 v FUDŠ katalogu je bil 623 enot knjižničnega gradiva: od tega 591 enot 

tiskanega gradiva, 32 enot neknjižnega gradiva – skupaj 10.881 enot gradiva. Knjižnica ima 

prav tako dostop do naslednjih podatkovnih baz: Web of science, Proquest, SpringerLink. Vsi si 

ostali kratkoročni cilji knjižnice so bili realizirani.  

V mesecih oktobru, novembru, decembru in januarju knjižnica v sodelovanju s posameznimi 

profesorji ter asistenti izvaja predstavitev knjižnice in predavanje o iskanju po informacijskih 

virih, ki pripomorejo k večji informacijski pismenosti študentov, večji obiskanosti knjižnice ter 

uporabi storitev, ki jih knjižnica nudi svojim uporabnikom. To se odraža tudi na povečanju števila 

uporabnikov in aktivnih uporabnikov. V letu 2009 je imela knjižnica 275 uporabnikov, od tega je 

193 rednih študentov, 24 izrednih študentov, 3 zaposlene, zaposlene v matični ustanovi ter 55 

ostalih uporabnikov(druge knjižnice, zaposleni, itd.). V letu 2010 se je število uporabnikov 

povečalo na 373, od tega je bilo 266 rednih študentov, 36 izrednih študentov, 41 zaposlene, 

zaposlene v matični ustanovi ter 30 ostalih uporabnikov. V letu 2011 se je število uporabnikov 

zmanjšalo na 360, od tega je bilo 221 rednih študentov, 38 izrednih študentov, 49 zaposlene, 

zaposlene v matični ustanovi ter 52 ostalih uporabnikov to so predvsem knjižnice s katerimi 

sodelujemo pri medknjižnični izposoji. Upad števila uporabnikov pripisujemo selitvi fakultete na 

novo lokacijo in dejstvu, da so bili knjižnični prostori v Novi Gorici še vedno v fazi obnove. Prav 

tako smo naredili izbris članov, ki so zaključili študij ali se predhodno izpisali iz fakultete. Za leto 

2012 smo načrtovali povišanje števila uporabnikov na 449, kar je bilo tudi realizirano. 

Načrtovano število uporabnikov v letu 2012 je bilo 250 rednih študentov, 90 izrednih študentov, 

49 zaposlenih, zaposlenih v matični ustanovi in 60 ostalih uporabnikov. Realizirano število 
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uporabnikov v letu 2012 je bilo 872 vseh uporabnikov, od tega: 567 rednih študentov, 190 

izrednih študentov, 49 zaposlenih, zaposlenih v matični ustanovi, 1 tuj državljan ter 65 ostalih 

uporabnikov. Ugotavljamo, da se je število vseh uporabnikov povečalo, kar lahko pripišemo 

skupni souporaba knjižnice s FIŠ študenti ter programskemu vpisu študentov v program 

COBISS3/Izposoja. Število aktivnih uporabnikov v letu 2012 pa je bilo 833, od tega je 87,39% 

študentov (728) ter 12,61 % (105) ostalih uporabnikov.V naslednjih letih se bo pokazalo kakšno 

je dejansko stanje uporabnikov in aktivnih uporabnikov knjižnice, med drugim tudi zaradi končne 

ureditve knjižnice FUDŠ v Novi Gorici v začetku leta 2013. 

2.12 Ocena dosežene internacionalizacije in mednarodna mobilnost 

 

Mednarodna mobilnost oz. izmenjava študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 

strokovnih sodelavcev v letu 2012 oz. v študijskem letu 2011/2012. 

Tabela 39: Kazalniki mobilnosti 

Kazalnik Enota Plan/realizacija 
1.     

stopnja 
2.     

stopnja 
3.    

 stopnja 

Število študentov, ki 
opravljajo del študija v tujini 

 
Število 

Plan 1 0 0 

 
Realizacija 1 0 9 

Število študentov, ki 
opravljajo prakso v tujini 

Število 
Plan 0 0 1 

Realizacija 0 0 1 

Število tujih gostujočih 
visokošolskih učiteljev, ki 

sodelujejo pri pedagoškem 
procesu 

 
Plan 4 1 9 

Število Realizacija 4 0 9 

Število visokošolskih 
učiteljev, ki sodelujejo pri 
pedagoškem procesu v 

tujini kot gostujoči profesorji 

 
Plan 2 3 0 

Število Realizacija 1 3 2 

Število raziskovalcev in 
strokovnih sodelavcev, ki 

bodo šli iz Slovenije v tujino 
raziskovat na visokošolski 

ali raziskovalni zavod v 
tujino in ne bodo sodelovali 

v pedagoškem procesu 

 
Plan 0 0 0 

Število Realizacija 0 2 0 

 

FUDŠ je nosilka EUC listine. V domačem in mednarodnem prostoru postaja vedno bolj 

prepoznavna pedagoška in raziskovalna institucija. Ob podpori Nacionalne agencije CMEPIUS 

in Evropske komisije, FUDŠ posameznikom omogoča Erasmus izmenjave na želenih 

izobraževalnih in raziskovalnih področjih.   

 

Cilj fakultete je omogočiti oz. spodbujati izmenjave njenih posameznikov. In sicer: 
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- študentom za namen študija in/ali prakse, 

- visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za namen poučevanja in 

- strokovnim sodelavcem za namen usposabljanja. 

 

Prav tako je cilj fakultete povečati obseg različnega sodelovanja med visokošolskimi 

institucijami, univerzami in organizacijami v tujini ter posledično dvigniti kakovost na 

izobraževalnem in raziskovalnem področju. Namen takšnih oblik izmenjav je spodbujati 

mreženje in vpetost zgoraj omenjenih deležnikov v evropski visokošolski prostor ter tako krepiti 

prispevek visokošolskega izobraževanja. Med posamezniki in institucijami se medosebni odnosi 

in vezi še bolj poglabljajo, krepijo in posledično z zaupanjem sklepajo bilateralne pogodbe. 

Slednje je eden izmed pomembnih ciljev, ki si ga je FUDŠ zastavila na dolgi rok. Iz leta v leto 

povečati število sklenjenih bilateralnih sporazumov.  

 

Dosedanji študenti FUDŠ, ki so odšli na Erasmus izmenjavo in vsi tisti, ki še bodo odšli, bodisi 

za namen študija, bodisi za namen prakse, se jim ob predložitvi ustrezne dokumentacije, 

priznajo opravljeni izpiti/praksa v obliki kreditnih točk (KT). Svoje izkušnje pa delijo s še 

preostalimi študenti v obliki predstavitev na informativnih dnevih in drugih srečanjih.  

V letu 2012 oz. študijskem letu 2011/2012 je bila za mobilnost študentov za namen študija 

predvidena 1 študentka, za namen prakse prav tako 1, za mobilnosti zaposlenih za namen 

poučevanja 5 visokošolskih učiteljev. Izvedba načrtovanega je bila realizirana. V tujino na 

mobilnost za namen študija je odšla 1 študentka na Isik University v Turčiji, kjer je svoje 

študijske obveznosti opravila uspešno. Prav tako je svoje obveznosti iz prakse opravila 1 

študentka, ki jo je opravljala v podjetju Entwicklungspolitisches Bildungs- und 

Informationszentrum EPIZ e.V., z E. v Berlinu v Nemčiji. 6 visokošolskih učiteljev je gostovalo 

za namen poučevanja na University of West Bohemia na Češkem, University of SS. Cyril and 

Methodius in Trnava na Slovaškem, Central European University na Madžarskem, University of 

Surrey v Veliki Britaniji. 2 zaposlena pa sta se v tujini usposabljala na University of Cumbria in 

University of Surrey v Veliki Britaniji. 

Zgoraj omenjene izmenjave v tujino so bile financirane tako s programa Erasmus kot iz lastnih 

sredstev. 

 

Bilateralne pogodbe, ki jih FUDŠ ima za svoje delovanje v okviru programa Vseživljenjsko 

učenje Erasmus mobilnost sklenjene s tujimi univerzami in fakultetami, so razvidne iz tabele  v 

nadaljevanju. 

 

FUDŠ stremi k večji prepoznavnosti v mednarodnem okolju in se v le-tega vključuje tudi izven 

programa Erasmus. V preteklih letih je kar nekaj zaposlenih na FUDŠ gostovalo na tujih 

visokošolskih institucijah po Evropi in po svetu.  

Kot gostujoči predavatelji so gostovali na State University (Kazan, Russia), Freie Universität 

(Berlin, Germany).  

Kot gostujoči raziskovalci pa so gostovali na: University of Goteborg (Goteborg, Švedska), 

University of Nevada (Reno, ZDA), University of Las Vegas (Las Vegas, ZDA), Pacific 

University (Hawaii, ZDA), Freie Universität, Berlin (Berlin, Germany), University of Cumbria 

(Carlisle, UK), University of Saint Cyril and Methodius, Faculty of Social Science (Trnava, 

Slovaška), University Babes-Bolyai (Cluj-Napoca, Romunija), Charles University (Praga, Češka 

Republika).  

 

Vsi zgoraj omenjeni Erasmus in ne Erasmus posamezniki se v tujini srečajo z nekoliko 
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drugačno naravo dela, življenja in kulturo. V drugačnem mednarodnem okolju pridobijo 

predvsem na osebni rasti, izkušnjah in izpopolnjevanju v tujih jezikih. Na podlagi omenjenega 

matična fakulteta in tuje institucije prispevajo k  inovativnejšim procesom in posledično k dvigu 

kakovosti visokošolskega izobraževanja v Evropi in po svetu. 

 

Tabela 40: Seznam sklenjenih Bilateralnih pogodb med FUDŠ in tujimi institucijami 

Študijsko 
leto 

Univerza/Fakulteta Država 

2007/2008 Aalborg University, Aalborg Danska 

 
Waterford Institute of Technology, Waterford Irska 

2008/2009 Aalborg University, Aalborg Danska 

 
Waterford Institute of Technology, Waterford Irska 

2009/2010 / / 

 
Waterford Institute of Technology, Waterford Irska 

2010/2011 University of West Bohemia, Plzen Češka 

 
Savonia University of Applied Sciences, 

Iisalmi 
Finska 

 
Isik University, Istanbul Turčija 

 
Zeppelin University, Friedrichshafen Nemčija 

 
Isik University, Istanbul Turčija 

 
Savonia University of Applied Sciences, 

Iisalmi 
Finska 

 
Central European University, Budimpešta Madžarska 

2011/2012 University of SS. Cyril and Methodius, Trnava Slovaška 

 
University of Surrey, Surrey Velika Britanija 

 
University of Cumbria, Cumbria Velika Britanija 

 
University of Presov, Presov Slovaška 

 
University of West Bohemia, Plzen Češka 

 
Zeppelin University, Friedrichshafen Nemčija 

 
Central European University, Budimpešta Madžarska 

2012/2013 University of SS. Cyril and Methodius, Trnava Slovaška 

 
Anglo-American University, Praga Češka 

 
University of Presov, Presov Slovaška 

 Metropolitan University Praga  Češka 

 
Savonia University of Applied Sciences, 

Iisalmi 
Finska 

 Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca  Romunija 

 
University of West Bohemia, Plzen Češka 

 
Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lubin Poljska 

 
University of SS. Cyril and Methodius, Trnava Slovaška 

 
Anglo-American University, Praga Češka 

2013/2014 University of Presov, Presov Slovaška 

 
Metropolitan University Praga  Češka 

 
Isik University, Istanbul Turčija 

 
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca  Romunija 

 
University of West Bohemia, Plzen Češka 

 
University of SS. Cyril and Methodius, Trnava Slovaška 

2013/2014 University of Presov, Presov Slovaška 

 
Isik University, Istanbul Turčija 

 
University of West Bohemia, Plzen Češka 

 

http://www.mup.cz/en.html
http://www.ubbcluj.ro/en/
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Fakulteta vsako leto redno gosti visokošolske učitelje na vseh treh stopnjah svojih študijskih 

programov.  

 

V letu 2012 so bila načrtovana gostovanja 14 visokošolskih učiteljev. Načrtovana gostovanja so 

po večini bila realizirana. Seznam vključuje tudi zaslužnega red. prof. dr. Thomasa Luckmanna 

(University of Constance), red. prof. dr. Andrasa Bozokija z Madžarske, ki deluje na Central 

European University, red. prof. dr. Williama O'Gormana, ki deluje na Waterford Institute of 

Technology na Irskem itd. Nekatere tuje gostujoče visokošolske učitelje smo v letu 2012 prav 

tako vključili v uspešno pridobljen projekt na podlagi razpisa Ministrstva za izobraževanje, 

znanost, kulturo in šport glede sofinanciranja vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v 

pedagoški proces v letih 2011-2013. 

 

Projekt, ki ga velja omeniti, ker vključuje internacionalizacijo na ravni študentov, je projekt 

Intensive Programme Innowelfare z naslovom Workplace development innovations in podnaslov 

Dealing with constant change and keeping the healthy work environment. Koordinator je bil 

Savonia University of Applied Science (Iisalmi, Finska), partnerji pa fakultete in šole iz Finske, 

Danske, Velike Britanije, Češke, Poljske, Slovenije in Nemčije. Intenzivni program je potekal v 

februarju 2012 v finskem Iisalmiju. 

2.13 Sklepi in predlogi za izboljšanje 

 

Na področju pedagoške odličnosti ocenjujemo splošne rezultate kot ustrezne, a s prostorom za 

izboljšanje.  

Naloge za leto 2012 so bile naslednje:  

- nujnost pridobivanja najuspešnejših kandidatov za vpis na študijske programe: DELOMA 

REALIZIRANO (kakovost je bila glede na cilje relativno boljša pri VS programih) 

- spodbujanje večje internacionalizacije tudi na ravni samih študentov, prek njihovega 

večjega vključevanja v mednarodne izmenjave, in prek vključevanja tujih študentov, tako 

za celoten obseg študija,  kot za kratkoročne (enosemestrske) izmenjave; CILJ NE BIL 

DOSEŽEN 

- vzpostavitev in aktiviranje kariernega centra za leto 2012 za ustreznejše usmerjanje 

študentov že med samim študijem in olajšanje prehoda k zaposlitvi ali podjetništvu. 

REALIZIRANO 

- spodbuditi predvsem doktorske študente k hitrejšem zaključevanju študija prek 

intenzivnejšega dela z njimi: DELOMA REALIZIRANO (mesečna srečanja s študenti, 

njihova aktivnost je še vedno prenizka) 

- nadaljnje podrobnejše spremljanje izvedbe metodoloških predmetov, za katere študenti 

v anketah za 2011 ocenjujejo, da dejanske obremenitve presegajo število kreditnih točk: 

REALIZIRANO  

Na tej podlagi zastavljamo naslednje naloge: 

- dodatna okrepitev dela kariernega centra, predvsem z okrepitvijo poudarka na 

samozaposlovanju in podjetništvu (zadolžen: koordinatorka kariernega centra; rok: 

31.12. 2013) 



 

64 
 

- prenova študijskega programa Uporabne družbene študije v smeri večje privlačnosti in 

ujemanja z zahtevami okolja (zadolžen: dekan; rok: 31.8.2013) 

- izboljšanje izvedbe doktorskega študija (zadolžen: predstojnik doktorske šole; rok: 

30.9.2013) 

- okrepljena aktivnosti pri pridobivanju novih študentov (zadolžen: vsi sodelavci fakultete; 

rok: 30.9.2013 in naprej za kasnejša študijska leta) 

3. POSLOVNA KAKOVOST 

3.1 Prikaz in analiza doseganja letnih ciljev fakultete glede na strateški načrt 

Tabela 41: Strateška usmeritev 3 – odličnost poslovanja 

  

STRATEŠKA USMERITEV 3: 

Odličnost poslovanja 

 

ZAP. 

ŠT. 

 

STRATEŠKI 

CILJI 

 

Enota Plan/realizacija 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

2011 

 

2012 

1.  

Število vpisanih 

študentov 

Število 

Plan 

 

240 

 

260 

 

270 450 

Realizacija 

 

217 

 

302 

 

369 373 

2.  

Stopnja rasti 

prihodkov 

% 

Stopnja rasti 

planiranih 

prihodkov 

10 10 10 10 

 

Realizacija 

prihodkov v 

EUR 

 

1.144.168 

 

1.190.966 

 

1.288.439 

 

1.456.363 

Stopnja rasti 

realiziranih 

prihodkov 

-7,985 4,09 8,184 11,30 

3.  

Delež 

izvenproračunskih 

prihodkov 

(prihodki, ki niso 

iz proračuna RS 

in proračunov 

slovenskih občin, 

glede na skupne 

prihodke 

% 

Plan 

 

/ 

 

/ 

 

/ 50 

Realizacija 49,9% 47,9% 49,8% 49,41 
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fakultete) 

4.  

Delež prihodkov 

iz naslova RRD 

(glede na skupne 

prihodke 

fakultete) 

% 

Plan / / / 30 

Realizacija / / / 22 

5.  

Presežek 

prihodkov nad 

odhodki 

EUR 

 

Plan 

 

0 

 

0 

 

0 0 

 

Realizacija 

 

217.313 

 

193.740 

 

86.801 113.458 

6.  

Število  predlogov 

za izboljšanje 
Število 

 

Plan 

 

/ 

 

5 

 

10 14 

 

Realizacija 

 

/ 

 

0 

 

0 10 

 

Število vpisanih študentov je presegalo plan predvsem zaradi vzpostavitve novih študijskih 

programov. Z vidika rasti letnih dohodkov je bilo leto 2011 razmeroma uspešno, saj ta kljub 

neugodnim razmeram ni bistveno zaostajala za strateškim načrtom. Skoraj polovica prihodkov 

FUDŠ je bila izvenproračunskih, kar je pozitiven podatek, vendar menimo, da je treba ta delež v 

prihodnje še okrepiti. Plan sicer ni predvideval letnih presežkov prihodkov nad odhodki, temveč 

sprotno vračanje prihodkov v osnovno dejavnost fakultete. Vendar je bilo presežke treba 

prihraniti zaradi investicij v stavbo FUDŠ na Gregorčičevi 19 (adaptacija), ki so predvidene za 

leto 2012. Na podlagi navedenih rezultatov ocenjujemo poslovanje FUDŠ v letu 2011 kot 

uspešno.  

Na področju zadovoljstva zaposlenih so bili vsi cilji doseženi. Indeks zadovoljstva, ki smo ga 

tokrat na podlagi ankete prvič izmerili plan znatno presega in kaže, da je bil verjetno postavljen 

nekoliko preskromno. V prihodnje je smiselno v načrtu postaviti višje zahteve na tem področju.  

Tabela 42: Strateška usmeritev 6 – zadovoljstvo zaposlenih 

  

STRATEŠKA USMERITEV 6: 

Zadovoljstvo zaposlenih 

 

ZAP. 

ŠT. 

 

STRATEŠKI CILJI 

(manjkajoče ciljne vrednosti bomo opredelili po prvem letu 

zajemanja in sicer v dinamiki izboljšanja 5 do 10 % glede na preteklo 

Enota 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

2011 

 

2012 
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obdobje) 

1.  
Indeks zadovoljstva sodelavcev 

2.  
Plan 1-5 / 3 3,5 3,5 

3.  
Realizacija 1-5 / / 4,2 /* 

4.  
Število odpovedi zaposlitve na pobudo zaposlenega 

5.  
Plan število 0 0 0 0 

6.  
Realizacija število 0 1 0 0 

7.  
Število pritožb sodelavcev 

8.  
Plan število 0 0 0 0 

9.  
Realizacija število 0 0 0 0 

10.  
Ure izobraževanja za osebni razvoj 

11.  
Plan št.ur/ 

zap. 

30 40 50 50 

12.  
Realizacija št.ur/ 

zap. 

/ 50 50 196 

13.  
Število družabnih dogodkov za sodelavce 

14.  
Plan število 4 4 4 4 

15.  
Realizacija število / 4 4 4 

 

3.2 Ustreznost organiziranosti FUDŠ 

 

Organizacijska struktura FUDŠ v letu 2012 je bila opredeljena predvsem z njenim Statutom, 

podrobneje pa tudi z nekaterimi drugim akti, predvsem s Pravilnikom o znanstveno-raziskovalni 

dejavnosti in s sistematizacijo delovnih mest.  

 

Na najbolj splošni ravni je organizacijska struktura FUDŠ sestavljena iz enot in podenot 

(oddelkov, šol in inštitutov).  
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Ta struktura se je doslej izkazala za ustrezno čeprav so izboljšave še možne.  S postopno rastjo 

organizacije in povečevanjem obsega nalog se je v okviru dekanata izpostavila potreba po 

poslovno-organizacijskem položaju vodje strokovnih služb dekanata. V tem smislu je bila 

izpostavljena potreba po vzpostavitvi položaja glavnega tajnika, ki bi lahko učinkoviteje nudil 

podporo dekanu in hkrati neposredno koordiniral služb dekanata v organizacijsko-kadrovskem 

in poslovnem smislu.  

 

 

V nadaljevanju prikazujemo tudi razmerja med organi FUDŠ, kot izhajajo iz veljavnega statuta. 

Ocenjujemo, da nam obstoječa struktura in razmerja med organi omogočajo ustrezno 

vključenost vseh relevantnih deležnikov v procese sprejemanja odločitev in učinkovito 

doseganje ciljev fakultete.  

 

Svet zaupnikov je bil v letu 2012 kot ključni organ formalnega zastopanja zunanjih deležnikov 

tudi dokončno konstituiran.  

organizacijske 
podenote 

organizacijske 
enote 

fakulteta 

FUDŠ 

Dekanat 

Vodstvo 
dekanata 

Referat za 
študentske in 

študijske zadeve 

Pravno-
kadrovska služba 

Finančno-
računovodska 

služba 

Knjižnica 

Pedagoška enota šole 

Raziskovalna 
enota - DRC 

Inštituti 
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RAZMERJA MED ORGANI FUDŠ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Delovna telesa 

(komisije) senata 

Dekan 
Vodje oddelkov 

dekanata 

Sestavlja 

Imenuje / 

Voli 

Predlaga 

Prodekani 

Senat 

Predstojniki šol 

Predstojniki 

inštitutov Člani inštitutov 

Člani šol 

Visokošolski 

učitelji in 

raziskovalci 

Študenti 

Drugi deležniki 

v okolju 

Visokošolski in 

raziskovalni 

sodelavci 

Strokovni 

sodelavci 

Ustanovitelji 

Študentski svet 

Svet zaupnikov 

Akademski zbor 

Strateška 

konferenca 

Upravni odbor 
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3.3 Vključenost zaposlenih in študentov v upravljanje in odločanje  

 

Študenti na FUDŠ so organizirani v študentski svet, katerega delo fakulteta aktivno podpira. 

Študenti sodelujejo na vseh ravneh odločanja in sprejemanja odločitev v senatu fakultete in 

vseh njegovih delovnih telesih ter upravnem odboru in akademskem zboru fakultete. Prav 

tako so tako vsi zaposleni kot predstavniki študentov vključeni v strateško konferenco na 

kateri lahko s svojimi predlogi prispevajo k opredeljevanju strateških ciljev fakultete in njeni 

vpetosti v okolje. Zaposleni, ki sodelujejo v študijskem procesu so dodatno vključeni še v 

akademski zbor fakultete. Zaposleni na fakulteti imajo prav tako svojega predstavnika, ki 

sodeluje v upravnem odboru fakultete kot polnopraven član, s svojim predstavnikom, ki 

enakopravno soodloča o študentskih zadevah, pa so zastopani tudi študenti. Sedanjo 

ureditev ocenjujemo kot ustrezno, dodatno pa jo bo utrdila formalizacija strateške konference 

kot stalnega organa, opredeljenega s Statutom. 

3.4 Uspešnost in učinkovitost notranjega in zunanjega komuniciranja 

 

Iz ankete med zaposlenimi na področju notranjega komuniciranja izhaja, da 93,33 % 

anketiranih meni, da se na FUDŠ vodje in sodelavci pogovarjajo sproščeno, prijateljsko in 

enakopravno.  

 

Visok delež (90,00 %) je tudi tistih, ki menijo, da jim vodstvo posreduje informacije na 

razumljiv način. Glede informiranja o dogajanju v drugih notranjih organizacijskih enotah, jih 

sicer več kot polovica (66,67 %) meni, da dobijo dovolj informacij, vendar pa je tudi 13,33 % 

tistih, ki menijo, da je temu le delno tako, 6,67 % pa, da temu sploh ni tako.  

 

Komuniciranje in informiranje znotraj FUDŠ anketirani ocenjujejo s povprečno oceno 4,3 na 

lestvici od 1 do 5. 

 

Zunanje komuniciranje Fakultete poteka na različne načine. Vsak mesec fakulteta izvede 

mesečne predstavitve družboslovnih raziskav Slovenski utrip, ki so objavljene na spletni 

strani fakultete ter v ostalih medijih. Fakulteta organizira tudi številne dogodke, kot so 

družboslovni večeri, ki so namenjeni širši publiki, kjer se z različnimi gosti diskutira o 

aktualnih temah. Na družboslovne večere se redno vabi tudi medije, s pomočjo katerih se 

veča prepoznavnost fakultete na lokalnem in nacionalnem področju.  

Fakulteta se udeležuje različnih dogodkov, kjer je v stiku s potencialnimi bodočimi študenti in 

tako širi prepoznavnost in informira študente o možnostih študija na fakulteti. Predstavniki 

fakultete na omenjenih dogodkih, ki jih organizirajo praviloma srednje šole ali klubi študentov, 

zainteresirane informirajo o študijskih programih in delijo promocijsko gradivo. Prav tako je 

bilo po srednjih šolah opravljenih nekaj predavanja z namenom predstavitve študija in 

povabilo za sodelovanje na literarnem natečaju. Oktobra 2012 se je Fakulteta udeležila 

izobraževalnega sejma “Stojnice znanja”, ki je potekal pred Mestno občino Nova Gorica. 

Sejem je organizirala Ljudska univeza v Novi Gorici. V septembru smo v okviru projekta 

Mesta mladih, ki ga vsako leto organizira Klub goriških študentov, organizirali dve tematski 
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predavanji s področja komuniciranja in medsebojnih odnosov, v smislu razreševanja 

konfliktov.  

3.5 Upravljanje informacij o napredovanju  študentov, zaposljivosti 

diplomantov, zadovoljstva študentov s študijem 

 

o Uspešnost akademskega osebja 

Fakulteta redno spremlja uspešnost akademskega osebja. Uspešnost tistih, ki so v rednem 

delovnem razmerju vodi preko evidenc v SICRISU. Nekateri kazalniki merjenja uspešnosti so 

prikazani v tabeli o znanstveno raziskovalni odličnosti (št. točk pri SICRISu, število objav, 

število citatov). Dodatno spremljanje je zagotovljeno pred individualnih letnih načrtov in 

poročil zaposlenih ter letnih razgovorov pri dekanu.  

 

o Zadovoljstvo akademskega osebja 

Za leto 2012 je bila med zaposlenimi in drugim akademskim osebjem izvedena anketa. 

Rezultati ankete, ki so podrobneje predstavljeni v poglavju 3.11 Analiza drugih vidikov na 

podlagi ankete med zaposlenimi, prikazujejo zadovoljstvo akademskega in strokovnega 

osebja na različnih področjih. Takšno spremljanje zadovoljstva je bilo izvedeno prvič za leto 

2011 in poteka enkrat letno. 

 

o Sodelovanje z drugimi akademskimi institucijami 

Fakulteta sodeluje z naslednjimi visokošolskimi zavodi v Sloveniji: Fakulteta za informacijske 

študije Novo mesto, Fakulteta za medije Ljubljana, Fakulteta za organizacijske študije Novo 

mesto, Univerza v Novi Gorici, Visoka poslovna šola Doba Maribor. Sodeluje tudi z inštituti 

INTEA, IRSA, IMA Inštitut Mediteran Alpe, Inštitutom za poslovno pravo, Inštitutom 

Karantanija. 

Fakulteta ima vzpostavljeno sodelovanje s tujimi visokošolskimi institucijami: Zeppelin 

University, Friedrichshafen, Nemčija; Central European University, Budimpešta, Madžarska; 

University of SS. Cyril and Methodius, Trnava, Slovaška; University of West Bohemia, Plzen, 

Češka; Anglo-American University, Češka; University of Surrey, Surrey, Velika Britanija; Isik 

University, Istanbul, Turčija; Savonia University of Applied Sciences, Iisalmi, Finska; 

University of Cumbria, Cumbria, Velika Britanija. Z vsemi naštetimi sodeluje pri izmenjavi 

študentov, zaposlenih in učnega osebja. Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju študija je 

sklenila tudi z Higher School College of Economics and Administration, Plovdiv, Bolgaria.  

 

Upravljanje informacij o napredovanju študentov omogoča Visokošolski informacijski sistem 

oz. VIS.  

Študentje ob koncu vsakega semestra redno izpolnijo anketo o zadovoljstvu s študijem in 

zadovoljstvo s kakovostjo predavanj/vaj. Hkrati podajo tudi natančno oceno vseh izvajalcev 

predmeta. Vsak od pedagoških delavcev svojo oceno in predloge tudi prejme in jih tudi 

upošteva v naslednjem študijskem letu. V okviru te ankete se izmeri tudi obremenitev 

študentov po posameznih predmetih.  

Informacije o zaposljivosti svojih diplomantov zbiramo ravno tako preko anketnih 

vprašalnikov. Dobljene rezultate uporabljamo za pomoč pri svetovanju in usmerjanju 

študentov pri iskanju prve zaposlitve oziroma nadaljevanju študija na višji stopnji. 
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3.6 Ocena finančnih in materialnih pogojev za delo: planiranje, obvladovanje in 

nadzor finančnih virov 

 

Na temelju programa dela fakultete sprejme upravni odbor fakultete letni načrt financiranja. S 

premoženjem fakultete upravlja upravni odbor  s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z 

veljavnimi predpisi. Presežek prihodkov nad odhodki, ki ih dosega fakulteta pri opravljanju 

svoje dejavnosti je namenjena za razvoj lastne dejavnosti. O tem odloča upravni odbor 

fakultete. Način kritja primanjkljaja sredstev določi upravni odbor fakultete v soglasju z 

ustanoviteljem. 

Upravni odbor odloča o dejanskem uporabniku premoženja, ki ga je fakulteta pridobila s 

koncesijo, z dotacijami, dediščinami in darili, v skladu z namenom dotacije, dediščine, darila 

in drugih virov. 

Fakulteta upravlja s premoženjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, v skladu z 

aktom o ustanovitvi in statutom. Sredstva pridobljena od najemnin i prodaje premoženja, 

lahko fakulteta uporablja le za opravljanje svoje dejavnosti.   

Pridobljena sredstva iz javnih financ so razmejena po študijskih programih s koncesijo in 

namenih. Vodijo se na stroškovnih mestih tako prihodki kot odhodki.  Prihodki in odhodki iz 

dejavnosti prodaje storitev se razmejujejo na stroškovnih mestih. Odhodki tehničnih služb se 

razporejajo na študijske programe v deležu na prihodke.  

Ob koncu vsakega leta mora dekan poročati o finančnem poslovanju in uspehu na podlagi 

finančnih izkazov. 

3.7 Raznolikost virov financiranja in sofinanciranja (gospodarstvo,  javni 

sektor, sponzorstva, razpisi) ter ocena finančnih in materialnih pogojev za 

delo: planiranje, obvladovanje in nadzor finančnih virov)   

 
Fakulteta pridobiva sredstva: 

 

1. Na podlagi posebnih pogodb z ustanovitelji, 

2. Od plačil za izvajanje koncesij, 

3. Iz razpisov EU, 

4. Iz šolnin in drugih prispevkov za študij, 

5. S plačili za opravljene storitve, 

6. Iz dotacij, dediščin in daril, 

7. Prodaje blaga in storitev, 

8. Iz drugih virov 

 

V letu 2012 je fakulteta imela različne vire financiranja.  Največji delež  (50,59%) skupnih 

prihodkov fakultete so prihodki iz naslova koncesije s strani Ministrstva za visoko šolstvo, 

znanost in tehnologijo v skupnem znesku 736.706 EUR.  
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Tabela 43: Prihodki in viri financiranja 

Viri financiranja: Prihodki v EUR 
Odstotek v skupnih 

prihodkih 

MVZT - koncesija 736.706 50,59 

ARRS,TIA,JAPTI,JAK 131.608 9,03 

Sredstva od prodaje storitev iz naslova 
izvajanja javne službe (šolnine) 

278.683 19,14 

Sredstva iz proračuna EU 39.161 2,69 

Trg 270.205 18,55 

Skupaj: 1.456.363 100,00 

 

 

Velik delež prihodkov (18,55%) si je fakulteta zagotovila s prodajo storitev na trgu v znesku 

270.205 EUR. To so prihodki iz opravljanja raziskav za različne naročnike, prihodki iz 

dejavnosti terapij, prihodki iz oddajanja prostorov v podnajem in najem in finančni prihodki. 

Natančna razdelitev  prihodkov je prikazana v tabeli št 37.  

Prihodki od Javne agencije za raziskovano dejavnost RS in Tehnološke agencije Slovenije  v 

letu 2012 so predstavljali 9,03% skupnih prihodkov v znesku 131.608 EUR.  

Veliki delež prihodkov (19,14%)  je fakulteta pridobila iz lastne dejavnosti iz naslova izvajanja 

javne službe  v skupnem znesku 278.683 EUR. 

Manjši odstotek 2,69 se nanaša na pridobljena sredstva iz proračuna Evropske Unije. 

3.8 Podatki o vodenju dokumentacije in obvladovanju dokumentov  

 

Dokumenti, s katerimi upravlja in razpolaga fakulteta so: 

 

SPLOŠNI AKTI 

 Akt o ustanovitvi 

 Statut 

 Pravilniki 

 Poslovniki organov 

 Navodila 

 Sklepi dekana 

 Sklepi UO 

 

Splošni akti so sestavljeni v skladu z določili predpisov, ki so podlaga za njihovo pripravo. Če 

s predpisi ni drugače določeno, zajemajo naslednje sestavine: 

 

• temeljne določbe, ki zajemajo uvod in namen splošnega akta 

• opise postopkov, ki izhajajo iz vsebine obravnavane tematike 

• prehodne in končne določbe. 

 

Fakulteta izdaja tudi dokumente postopkovne narave: 

 Obrazci 
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Sistem dokumentacije omogoča dostopnost in zagotavlja, da so vsi splošni akti in obrazci 

javno objavljeni na spletni strani fakultete, zaposlenim, pogodbenim pedagoškim sodelavcem 

in študentom pa so na voljo tudi v visokošolskem informacijskem sistemu.  

 

Splošne akte pripravlja pravna služba, obrazce, ki so namenjeni študentom pa tudi referat 

fakultete. Splošne akte sprejme organ, ki je opredeljen s Statutom fakultete. Po sprejemu se 

akt potrdi s podpisom in šele nato javno objavi. Spremembe aktov se izvršijo po istem 

postopku kot velja za sprejem akta. Po sprejemu sprememb se pripravi čistopis, ki se 

sprejme po istem postopku in javno objavi. Po objavi čistopisa akta, se vse spremembe 

arhivirajo, javno objavljen je zaradi preglednosti le čistopis. 

 

Vsa dokumentacija v zvezi s sprejemom dokumentov se hrani v dekanatu fakultete. 

 

Obvladovanje dokumentov: 

 

Poleg lastnih dokumentov uporablja fakulteta tudi dokumente zunanjega izvora. Med te šteje 

vsa zakonodaja, ki jo spremljamo preko Uradnega lista v elektronski obliki ter tudi vsa 

navodila, mnenja, vprašalniki in druga gradiva Vlade RS, ministrstva in drugih državnih 

organov. Med dokumente zunanjega izvora štejemo tudi vloge in dokazila študentov, 

zaposlenih in pogodbenih sodelavcev ter dokumentacija javnih natečajev in finančno 

računovodska dokumentacija. Postopek obvladovanja teh dokumentov je določen s 

področnim pravilnikom fakultete. 

 

Sodelavci fakultete uporabljamo za zunanjo in notranjo komunikacijo tudi elektronske 

dokumente. Nekateri dokumenti, pomembni za nadaljnje delo se arhivirajo v fizični obliki, vsa 

elektronska komunikacija pa se redno arhivira. Skupni dokumenti se dnevno arhivirajo skupaj 

s strežnikom na znanje diske. Za arhiviranje dokumentov na delovnih postajah pa skrbijo 

zaposleni sami. Vso dokumentacijo pridobljeno v postopkih, fakulteta hrani skladno z 

veljavnimi predpisi. 

 

Evidence, ki jih zaradi opravljanja svoje dejavnosti vodi fakulteta: 

o evidence skladno z Zakonom o visokem šolstvu: 

• evidenco prijavljenih za vpis in vpisanih študentov 

• osebni karton, ki se vodi za vsakega študenta od vključitve v študij do 

končanja študija oziroma do izpisa 

• zapisnik o izpitu, s katerim se evidentira prijava k izpitu, potek izpita in 

dosežena ocena 

• evidenco izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem 

izobraževanju 

• evidenco o zaposlenih delavcih,  

• evidenco o plačah.  

o evidence skladno z Zakonom o delovnih razmerjih: skladno s tem skrbimo za urejenost 
osebnih map zaposlenih, ki zajemajo objavo prostega delovnega mesta, sklep o izbiri 
kandidata, pogodbo o zaposlitvi, prijavo v zdravstveno zavarovanje, razna obvestila in 
sklepe delodajalca, zapisnike o letnih razgovorih. 
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o evidence skladno z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti: 
evidenca o zaposlenih delavcih, evidenca o stroških dela, evidenca o izrabi delovnega 
časa 

Evidence o študentih se hranijo v referatu fakultete, o zaposlenih pa v pravno kadrovski 

službi.  

3.9 Ocena ustreznosti prostorov za izvajanje pedagoškega, raziskovalnega in 

strokovnega dela  

 

Fakulteta ima za izvajanje svoje dejavnosti na razpolago prostore, ki jih je z nakupom 

pridobila v letu 2010, na naslovu Gregorčičeva 19, Nova Gorica. Fakulteta izvaja študij tudi v 

prostorih, ki jih najema na dislocirani enoti v Ljubljani, Leskoškova 9 d ter v Novem mestu, 

Novi trg 5. V istih prostorih so združene vse službe fakultete. Prostori so opremljeni za 

izvajanje pedagoške in raziskovalne dejavnosti ter tudi dejavnosti strokovnih služb in 

knjižnične dejavnosti. 

Trenutno fakulteta razpolaga z naslednjimi predavalnicami v Novi Gorici, ki so v njeni lasti: 

- Velika predavalnica s 70 sedeži ter tablo, prenosnim računalnikom in projektorjem, 

- Predavalnica št.1 z 48 sedeži ter tablo, prenosnim računalnikom in projektorjem, 

- Predavalnica št.2 s 35 sedeži ter tablo, prenosnim računalnikom in projektorjem ter 20 

prenosnimi računalniki z nameščeno osnovno programsko opremo (MS Windows ter 

Microsoft Office) namenjenim študentom 

- Predavalnica št.3 s 33 sedeži ter tablo, prenosnim računalnikom in projektorjem, 

- Senatna soba s 15 sedeži ter tablo, prenosnim računalnikom in projektorjem, 

- Sejna soba s 15 sedeži ter tablo, prenosnim računalnikom in projektorjem. 

V letu 2012 je fakulteta obnovila objekt, ki ga ima v lasti, s katero je pridobila tri dodatne 

predavalnice. Strokovni delavci opravljajo svoje delo v treh pisarnah v pritličju, zaposlenim 

pedagoškim delavcem pa so zagotovljeni kabineti v prvem nadstropju. Pogodbenim 

sodelavcem je namenjena večja soba z 10 sedeži, kjer lahko opravljajo svoje delo ali izvajajo 

pogovorne ure s študenti. Knjižnica je v prostorih fakultete v Novi Gorici, njena dislocirana 

enota pa tudi v Novem mestu. Prostorske razmere ocenjujemo kot popolnoma ustrezne za 

izvajanje vseh dejavnosti fakultete. 

3.10 Izobraževanje in usposabljanje akademskega in strokovnega osebja  

 

Fakulteta vsem zaposlenim tako visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem, 

znanstvenim delavcem kot tudi strokovnim sodelavcem omogoča izobraževanje in 

usposabljanje.  

 

Fakulteta omogoča tudi vsem zaposlenim dodatna izobraževanja na strokovnih seminarjih 

ter študijska bivanja v tujini. Izmenjava visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev, 

strokovnih sodelavcev in študentov poteka v okviru programa vseživljenjsko učenje 

podprograma Erasmus individualna mobilnost. Fakulteta si je tudi v letu 2012 prizadevala, da 

bi bilo teh izmenjav čim več, saj tako pedagoški in strokovni delavci ter študentje pridobijo še 

dodatna znanja in izkušnje. 
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Spodnja tabela prikazuje število strokovnih delavcev ter pedagoških delavcev, ki so se v letu 

2012 izobraževali na različne načine. 

Tabela 44: Izobraževanje strokovnih in pedagoških sodelavcev  

Zaposleni 

Pridobivanje 

formalne 

izobrazbe 

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša 

usposabljanj

a in tečaji 

Daljša 

usposabljanja 

(več kot 1 

mesec) v tujini 

Strokovni delavci 2 1 2 0 

Visokošolski učitelji 

in sodelavci, 

raziskovalci 

0 0 5 0 

 

Kot oblika notranjega usposabljanja za predvsem mlajši akademski kader je bil drugi Zimski 

tabor Družboslovja, metodologije in informatike, ki se je v organizaciji FUDŠ odvijal v Zadru 

na Hrvaškem v Hotel Falkensteiner Club Funimation, med 27.1.2012 in 29.1.2012. Tridnevni 

zimski tabor je v prvem dnevu postregel s produktivno skupno diskusijo o raziskovalnem delu 

doktorskih študentov ter tekočih raziskovalnih projektih fakultete in načrtih za prihodnost, ob 

iskanju sinergij med raziskovalnimi interesi zaposlenih fakultete in doktorskih študentov. 

Predavanja naslednjega dne so vključevala teme kot so: European integration as risk 

management, Preizkušanje statističnih domnev v teoriji in praksi, Dileme sociologije in 

družboslovja v globalni (civilizacijski) krizi, Twitter sentiment classification: Exploratory 

analysis and first results on Slovenian corpus, Evalvacijske metodologije, Analiza poslovnih 

procesov organizacije s TAD metodologijo, TeamWorks orodje kot pomoč za raziskovalce, 

Karierni centri in zaposlovanje študentov, Life-cycle of the EU Framework Programme 

Projects. 

3.11 Analiza drugih vidikov na podlagi ankete med zaposlenimi 

 

Poslovna kakovost na FUDŠ 

 

Za leto 2012 je Fakulteta za uporabne družbene študije, z namenom spremljanja kakovosti 

na FUDŠ z vidika uresničevanja strateških ciljev, izvedla anketo o ugotavljanju zadovoljstva 

zaposlenih in drugih sodelujočih na fakulteti.  
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Anketni vprašalnik 1  je zajemal različne dimenzije organizacijske klime. S poudarkom na 

odnosu do kakovosti je vključeval osebni (motiviranost, pripadnost, medsebojni odnosi, 

usposobljenost zaposlenih, idr.) in organizacijski vidik (poslanstvo, vizija in cilji, 

organiziranost dela, informiranje, vodenje, nagrajevanje, idr.).  

S petstopenjsko ocenjevalno lestvico, z ocenami od 1 do 5 (1- sploh se ne strinjam, 2 - delno 

se strinjam, 3 - se niti strinjam niti ne strinjam, 4 - večinoma se strinjam, 5 - popolnoma se 

strinjam), so anketirani ocenili, kako se z določenimi trditvami (sestavljenimi indikatorji) 

strinjajo. Ob koncu vprašalnika so imeli možnost podati opisni odgovor na vprašanje o tem, 

kaj jim je pri delu na FUDŠ še posebno všeč in kaj jih pri delu na FUDŠ najbolj moti.  

Anketa je bila anonimna in ni vsebovala nobenih demografskih in drugih vprašanj, na podlagi 

katerih bi bilo mogoče kogarkoli od zaposlenih prepoznati. Anketirani so bili seznanjeni z 

namenom izvajanja ankete in z uporabo dobljenih rezultatov.  

Na vprašalnik je odgovorilo 36 anketiranih, od tega 30 (83,33 %) redno zaposlenih na FUDŠ 

in 6 (16,67 %) tistih, ki s FUDŠ sodelujejo prek avtorske ali podjemne pogodbe, podjetja, ipd. 

Skupaj je bilo torej oddanih (elektronsko) 36 anketnih vprašalnikov. Način anketiranja je bil 

zastavljen tako, da je bilo potrebno odgovoriti na vsako vprašanje2.  

 

Rezultati ankete in interpretacija 

 

Graf 19: Položaj na FUDŠ 

 

 

 

                                                           
1
 Vprašalnik je bil narejen s pomočjo metodološke in vsebinske prilagoditve standardiziranega vprašalnika o 

organizacijski klimi SIOK, pripravljenega v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. 
2 Izpis rezultatov ankete je opravilo podjetje Talpas, ki pa ni prikazalo večdimenzionalne analize. Zlasti bi bila 

za nas uporabna analiza rezultatov vprašalnika v odnosu do kategorije položaj na FUDŠ in kategorije oblika 

sodelovanja s FUDŠ. 
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Graf 20: Oblika sodelovanja s FUDŠ 

 
 

 

Graf 21: Kakovost dela 
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Graf 22: Doseganje standardov kakovosti 

 
 

Graf 23: Odgovornost za kakovost dela 
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Graf 24: Osebni prispevek h kakovosti 

 

 

 

Graf 25: Odnos do kakovosti 

 
 

Na vprašanje o odnosu do kakovosti dela, so anketirani kar v 94,44 % (povprečna ocena 

4,78) odgovorili, da se čutijo odgovorne za kakovost svojega dela.  

Enak delež je tistih (94,44 %), ki po svojih najboljših močeh prispevajo k doseganju 

standardov kakovosti.  

Nekoliko manjši delež (80,56 %) ocenjuje, da se njihovi sodelavci čutijo odgovorne za 

kakovost svojega dela, prav toliko (80,56 %) zaposlenih pa se strinja s trditvijo, da njihovi 

sodelavci močno prispevajo k doseganju standardov kakovosti.  

Odnos zaposlenih do kakovosti dela je po oceni zaposlenih izredno dober, povprečna ocena 

indikatorjev v tem sklopu skupaj znaša 4,48. 
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Graf 26: Inovativnost in iniciativnost 

 

 

 

Graf 27: Predlogi za izboljšavo 
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Graf 28: Sprejemljivost napak 

 
 

Graf 29: Potrebe okolja 
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Graf 30: Inovativnost in iniciativnost 

 
 

S trditvijo, da se storitve na FUDŠ stalno izboljšuje in posodablja se povsem strinja 17 

anketiranih oz. 47,22 %, večinoma se s to trditvijo strinja 27,78 % anketiranih.  

86,11 % je tistih, ki menijo, da se na fakulteti pričakuje, da predloge za izboljšave dajejo vsi – 

ne le vodstvo. 

Glede sprejemljivosti napak pri preskušanju novih načinov dela na fakulteti je stopnja tistih, ki 

se popolnoma strinjajo s to trditvijo nekoliko nižja 33,33 %, prav toliko (33,33 %) je tistih, ki 

se večinoma strinjajo s trditvijo, da so napake pri preskušanju novih načinov dela na fakulteti 

sprejemljive.  

Da FUDŠ spremlja potrebe v okolju in se nanje ustrezno odziva, meni večina anketiranih 

(popolnoma in večinoma se strinja 80,56 %).  

Povprečna vrednost odnosa anketiranih do inovativnosti in iniciativnosti na FUDŠ znaša 

4,19. 

Graf 31: Motiviranost in zavzetost za delo 
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Graf 32: Dodaten napor za delo 

 
 

Graf 33: Motivacija za delo 
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Graf 34: Osebni dosežek kot motivacija 

 

 

Graf 35: Dobri odnosi kot motivacija 
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Graf 36: Dobro opravljeno delo se ceni 

 
 

 

Graf 37: Dober rezultat se pohvali 

 
 

Graf 38: Spodbuja in priznava se delovne prispevke 
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Graf 39: Motivacija in zavzetost za delo 

 

 

Večina (97,22 %) anketiranih je pripravljenih vložiti dodaten napor, kadar je to pri delu 

potrebno. 

Nekoliko manjši delež (77,78%) jih meni, da so njihovi sodelavci pripravljeni vložiti velik 

dodaten napor, kadar je to pri delu potrebno.  

Glede motivatorjev se jih le 5 oz. 13,89 % popolnoma strinja, da jih za trdo delo motivira 

predvsem dobro plačilo, 9 oz. 25,00 % se jih s to trditvijo večinoma strinja, 7. oz. 19,44 % pa 

se jih s to trditvijo delno strinja oz. sploh ne strinja.  

Večina (94,44 %) meni, da jih za trdo delo motivirajo predvsem njihovi osebni dosežki, na 

katere so lahko ponosni.  

Nekoliko manj (80,56 %) se jih popolnoma ali večinoma strinja s trditvijo, da jih za trdo delo 

motivirajo predvsem dobri odnosi s sodelavci in povezanost s fakulteto. 

S trditvijo, da vodstvo fakultete ceni dobro opravljeno delo, se popolnoma strinja 47,22 % 

anketiranih, večinoma se strinja pa 33,33 %. 

Tretjina (33,33 %) anketiranih se popolnoma strinja, da se dober delovni rezultat na FUDŠ 

hitro opazi in je pohvaljen, 38,89 % je tistih, ki tako menijo večinoma, 8,33 % pa se jih z 

zgornjo trditvijo le delno oz. sploh ne strinja.  

Trditvi, da vodstvo spodbuja in priznava delovne prispevke zaposlenih, je popolnoma pritrdilo 

33,33 % anketiranih, 41,67 % se jih s to trditvijo večinoma strinja, 19,44 % je neopredeljenih, 

5,56 % se strinja le delno oz. se sploh ne strinja.  

Motivacija in zavzetost za delo na FUDŠ, je na podlagi mnenja zaposlenih in drugih 

sodelujočih s FUDŠ, dokaj visoka, povprečna ocena znaša 4,13. 
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Graf 40: Pripadnost fakulteti 

 
 

 

Graf 41: Delo na FUDŠ 

 
 

 

Graf 42: Pozitivni govor 
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Graf 43: Varnost zaposlitve 

 
 

 

Graf 44: Prihodnost na FUDŠ 
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Graf 45: Pripadnost fakulteti 

 
 

Največ anketiranih, tj. 47,22 % večinoma meni, da ima FUDŠ velik ugled v okolju. 25,00 % je 

glede ugleda fakultete neopredeljenih, 19,44 % pa se jih popolnoma strinja s tem, da FUDŠ 

uživa ugled v okolju.  

Skoraj vsi anketirani (91,67 %) so se popolnoma ali večinoma strinjali, da jim je delo na 

FUDŠ v ponos.  

Še nekaj več (94,44 %) je tistih, ki zunaj FUDŠ pozitivno govorijo o njej. 

Glede trditve, da je njihova zaposlitev na FUDŠ varna oz. zagotovljena je največ 

anketirancev neopredeljenih (33,33 %). Sledijo tisti, ki se s tem večinoma strinjajo (30,56 %). 

Velika večina anketiranih (91,67 %) si tudi v prihodnje želi delati na FUDŠ, 5,56 % 

anketiranih je glede tega vprašanja neopredeljenih  

Povprečna ocena pripadnosti zaposlenih in zunanjih sodelavcev FUDŠ znaša 4,25. 

 

Graf 46: Strokovna usposobljenost in pridobivanje znanja 
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Graf 47: Usposabljanja 

 
 

Graf 48: Želje zaposlenih pri usposabljanju 

 
 

 

Graf 5: Obvladovanje dela 
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Graf 50: Strokovna usposobljenost in učenje 

 

 

S trditvijo, da se pri delu učijo drug od drugega se popolnoma strinja 36,11 % anketiranih, 

več – 38,89 % jih tako meni večinoma.  

Da FUDŠ zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljanje dela, se popolnoma 

in večinoma strinja dobra polovica anketiranih - 58,33 %, tretjina, natančneje 36,11 % je 

neopredeljenih.  

Popolnoma ali v večini se s trditvijo, da se pri usposabljanju upoštevajo tudi njihove želje, 

strinja 27 anketiranih oz. 75,00 %, 8 (22,22 %) se jih s to trditvijo niti ne strinja niti se strinja.  

Da na FUDŠ delajo le ljudje, ki obvladajo svoje delo, se popolnoma strinja 33,33 %, enak 

delež (33,33 %) se jih večinoma strinja, 16,67 % je neopredeljenih, 8,33 % se jih delno 

strinja.  

Stanje na področju strokovne usposobljenosti in učenja anketirani v povprečju ocenjujejo s 

3,89.  

 

Graf 51: Odnosi med zaposlenimi 
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Graf 52: Odnosi med zaposlenimi 

 

 

 

Graf 53: Reševanje konfliktov 

 

 

 

Graf 54: Zaupanje v sodelavce 
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Graf 55: Vzpostavljanje vrednot 

 

 

Graf 56: Notranji odnosi na FUDŠ 

 

 

Največji delež anketiranih – 41,67 % se večinoma strinja s trditvijo, da na FUDŠ med seboj 

mnogo bolj sodelujejo kot pa tekmujejo, popolnoma se jih strinja 38,89 %, 11,11 % je 

neopredeljenih.  

Odnosi med zaposlenimi na FUDŠ so dobri, povprečna ocena je 4,25. Največ (86,11 %)  se 

jih popolnoma oz. v večini strinja s to trditvijo. Podobna ocena (povprečna 4,28 oz. 80,56 % 

tistih, ki se strinjajo) je tudi glede reševanja konfliktov v skupno korist.  

Stopnja zaupanja med sodelavci je nekoliko nižja, v povprečju znaša 4,03, nekoliko višja 

(4,17) pa glede vzpostavljanja vrednot in etičnih zgledov.  
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Splošna ocena notranjih odnosov na FUDŠ je 4,16. 

 

Graf 57: Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev fakultete 

 
 

 

Graf 58: Poistovetenje s cilji fakultete 
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Graf 59: Realnost ciljev 

 
 

 

Graf 60: Jasnost politike in ciljev FUDŠ 

 
 

 

Graf 61: Sodelovanje vseh pri postavljanju ciljev in meril 
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Graf 62: Usklajenost aktivnosti z vizijo in poslanstvom 

 
 

 

Graf 63: Poznavanje poslanstva, vizije in ciljev fakultete 

 
 

Večina (91,67 %) anketiranih se popolnoma strinja, da ima FUDŠ jasno oblikovano 

poslanstvo – dolgoročni razlog obstoja in delovanja. 

Največ anketiranih (44,44 %) se popolnoma strinja, 30,56 % pa se večinoma strinja s 

trditvijo, da vsi, ki delajo na FUDŠ, cilje fakultete sprejemajo za svoje.  

Da so cilji, ki jih morajo pri delu na FUDŠ doseči, realno postavljeni se popolnoma ali 

večinoma strinja 77,78 % anketiranih.  

66,67 % anketiranih je povsem prepričanih, da so jim politika in cilji fakultete jasni.  

41,67 % anketiranih se večinoma strinja, da pri postavljanju in merjenju ciljev sodelujejo vsi 

zaposleni, nekaj več kot tretjina anketiranih je v to popolnoma prepričana.  

30 oz. 83,33 % anketiranih pa se popolnoma ali večinoma strinja, da so aktivnosti FUDŠ 

usklajene s poslanstvom in vizijo fakultete.  

Anketirani v povprečju ocenjujejo svoje poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev fakultete z 

oceno 4,32.  
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Graf 64: Organiziranost dela 

 

 

 

Graf 65: Razumevanje svojega položaja v shemi fakultete 

 

 

 

Graf 66: Jasnost zadolžitev 
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Graf 67: Pravočasnost sprejemanja odločitev 

 

 

 

Graf 68: Uravnoteženost pristojnosti in odgovornosti 
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Graf 69: Organiziranost dela 

 
 

94,44 % zaposlenih ima jasno predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje pri delu. 86,11 % jih 

razume svoj položaj v organizacijski shemi fakultete. Glede jasnosti opredeljenih zadolžitev 

se velika večina (83,33 %) popolnoma ali večinoma strinja. S trditvijo, da se odločitve 

vodstva sprejemajo pravočasno, se popolnoma strinja 47,22 %, večinoma pa 33,33 %, 

neopredeljenih je 13,89 %. 41,67 % se jih večinoma strinja, da so na FUDŠ pristojnosti in 

odgovornosti medsebojno uravnotežene na vseh nivojih, popolnoma se jih strinja slaba 

tretjina (30,56 %), o zadevi je neopredeljenih 19,44 % anketirancev. 

Organiziranost dela na fakulteti anketirani v povprečju ocenjujejo z oceno 4,34. 
 

Graf 70: Vodenje 
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Graf 71: Rezultati dela 

 
 

Graf 72: Pripombe 

 
 

 

Graf 73: Vodenje fakultete 
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Skoraj vsi anketirani – 94,44 % se pri opravljanju svojega dela počutijo samostojne. 72,22 % 

anketiranih meni, da se predstavniki vodstva z njimi pogovarjajo o rezultatih njihovega dela. 

86,11 % se popolnoma ali večinoma strinja s trditvijo, da nadrejeni sprejemajo utemeljene 

pripombe na svoje delo. Vodenje na fakulteti zaposleni in zunanji sodelujoči ocenjujejo s 

povprečno oceno 4,39. 

 

 

Graf 74: Komuniciranje in informiranje znotraj organizacije 

 

 

 

 

 

 

Graf 75: Razumljivost posredovanih informacij 
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Graf 76: Obveščenost o delovanju v organizacijskih enotah 

 
 

 

Graf 77: Komuniciranje znotraj FUDŠ 

 
 

94,44 % anketiranih meni, da se na FUDŠ vodje in sodelavci pogovarjajo sproščeno, 

prijateljsko in enakopravno. 

Visok delež (91,67 %) je tudi tistih, ki menijo, da jim vodstvo posreduje informacije na 

razumljiv način. 

Glede informiranja o dogajanju v drugih notranjih organizacijskih enotah, jih sicer več kot 

polovica (63,89 %) meni, da dobijo dovolj informacij, vendar pa je tudi 11,11 % tistih, ki 

menijo, da je temu le delno tako, 5,56 % pa, da temu sploh ni tako.  

Komuniciranje in informiranje znotraj FUDŠ anketirani ocenjujejo s povprečno oceno 4,28. 
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Graf 78: Razvoj kariere 

 
 

 

Graf 79: Možnost napredovanja 
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Graf 80: Sistem zasedanja položajev 

 
 

 

Graf 81: Razvoj kariere na FUDŠ 

 
 

V okviru svojega dela na FUDŠ je z možnostmi za svoj osebni razvoj zadovoljnih 80,56 % 

anketiranih. 

Več kot polovica anketiranih (69,44 %) meni, da imajo zaposleni na vseh nivojih realne 

možnosti za napredovanje. 22,22 % anketiranih je o tem vprašanju neopredeljenih.  

69,44 % anketiranih verjame, da ima FUDŠ sistem, ki omogoča, da najboljši zasedejo 

najpomembnejše položaje.  

Možnosti za razvoj kariere na FUDŠ anketirani ocenjujejo s povprečno oceno 4,01. 
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Graf 82: Nagrajevanje 

 

 

 

Graf 83: Kazen 

 
 

 

Graf 84: Plačilo 
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Graf 85: Stimulacija 

 

 

 

Graf 86: Razmerje plač 

 

 

 

Graf 87: Prikaza stanja nagrajevanja 
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anketiranih nekoliko bolj raznoliko. Večina (38,89 %) se jih z navedeno trditvijo večinoma 

strinja, 27,78 % se jih popolnoma strinja in prav toliko jih je neopredeljenih. 

Nekaj več kot polovica anketiranih (52,78 %) meni, da za slabo opravljeno delo sledi 

ustrezna graja oz. kazen. 27,78 % je tistih, ki so neopredeljeni, 19,44 % pa se jih le delno oz. 

sploh se ne strinja, da za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja oz. kazen.  

Da na FUDŠ prejemamo plačilo, ki je vsaj enakovredno ravni plač na tržišču, se strinja več 

kot polovica (69,44 %) anketiranih, 22,22 % je neopredeljenih.  

S trditvijo, da so tisti, ki so bolj obremenjeni, tudi ustrezno stimulirani se popolnoma strinja 

16,67 %, večinoma se strinja četrtina, 22,22 % se jih delno strinja, 2,78 % se jih sploh ne 

strinja. Razmerja med plačami zaposlenih na FUDŠ so ustrezna, meni več kot polovica 

(66,67 %), 19,44 % ostaja tudi glede te trditve neopredeljenih.  

Stanje na področju nagrajevanja na fakulteti je bilo s strani zaposlenih in sodelujočih s FUDŠ 

ocenjeno najslabše, s povprečno oceno 3,63. 

 

Graf 88: Zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve 

 
 

Graf 89: Zadovoljstvo s sodelavci 
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Graf 90: Zadovoljstvo z delom 

 

 

Graf 91: Zadovoljstvo z delovnim časom 

 
 

Graf 92: Zadovoljstvo z nadrejenim 
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Graf 93: Zadovoljstvo z možnostjo izobraževanja 

 

 

 

Graf 94: Zadovoljstvo s statusom na FUDŠ 

 

 

 

Graf 95: Zadovoljstvo z vodstvom FUDŠ 
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Graf 96: Zadovoljstvo z delovnimi pogoji 

 

 

 

Graf 67: Zadovoljstvo z možnostjo napredovanja 

 

 

Graf 98: Zadovoljstvo s plačo 
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Graf 7: Zadovoljstvo pri delu 

 
 

Anketirani so izrazili visoko zadovoljstvo s statusom na FUDŠ (88,89 %), z vodstvom FUDŠ 

(88,89 %), z delom (88,89 %) in delovnimi pogoji (80,56 %), s sodelavci (83,33 %), z 

neposredno nadrejenim (88,89 %) in z delovnim časom (83,33 %). Nekoliko manj so 

zadovoljni s stalnostjo zaposlitve (69,44 %), z možnostjo za izobraževanje (69,44 %) in 

napredovanje (72,22 %). Najmanj so zadovoljni s plačo (61,11 %). Povprečna ocena 

anketiranih glede zadovoljstva pri delu je 4,23. 

 

Graf 100: Organizacijska klima in zadovoljstvo 

 
 

Najvišjo povprečno oceno (4,48) je prejel sklop vprašanj o odnosu zaposlenih do kakovosti 

dela, ki ga opravljajo. Povprečno oceno 4,39 je prejelo zadovoljstvo z vodenjem na fakulteti, 

organiziranost dela pa 4,34. Najslabšo povprečno oceno je dobil sklop trditev o nagrajevanju 

(3,63). 
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V sklopu o kakovosti dela so se najmanj strinjali (4,19), da sodelavci močno prispevajo k 

doseganju standardov kakovosti. Glede inovativnosti je bilo najnižje strinjanje s trditvijo, da 

so storitve deležne stalnih izboljšav (4,17) ter da se na FUDŠ ustrezno odzivajo na potrebe 

okolja (4,17). V sklopu motivacije in zavzetosti so se najmanj strinjali, da jih motivira 

predvsem dobro plačilo (3,31), v sklopu o pripadnosti fakulteti pa, da je njihova zaposlitev 

varna oz. zagotovljena (3,56). Glede strokovne usposobljenosti se najmanj strinjajo, da 

FUDŠ nudi potrebno usposabljanje (3,75), ter da so zaposleni le tisti, ki obvladajo svoje delo 

(3,75). Notranji odnosi so dobri, najmanj pa se strinjajo, da svojim sodelavcem lahko zaupajo 

(4,03). Pri sklopu trditev o poslanstvu in vizijah so se najmanj strinjali, da pri postavljanju in 

merjenju ciljev sodelujejo vsi (4,06). Glede organiziranosti dela se najmanj strinjajo, da so 

pristojnosti in odgovornosti medsebojno uravnotežene (3,92). Vodenje je dobro, najmanj pa 

se strinjajo, da se vodstvo pogovarja z njimi o rezultatih njihovega dela (4,14). Glede 

komuniciranja in informiranja se najmanj strinjajo, da dobijo dovolj informacij o dogajanju v 

drugih notranjih organizacijah enote (3,69), o možnostih za razvoj kariere pa se najmanj 

strinjajo, da ima FUDŠ sistem, ki omogoča, da najboljši zasedejo najpomembnejše položaje 

(3,89). Na področju nagrajevanja se najmanj strinjajo, da so tisti, ki so bolj obremenjeni, tudi 

ustrezno stimulirani (3,31). Glede zadovoljstva z delom na FUDŠ so najmanj zadovoljni s 

plačo (3,75).  

 

Sklepi in predlogi  

 

Na podlagi analize rezultatov anketnega vprašalnika glede organizacijske klime ter 

zadovoljstva zaposlenih in drugih sodelujočih na Fakulteti za uporabne družbene študije v 

Novi Gorici, podajamo sklepe in predloge za izboljšanje poslovne in kadrovske kakovosti.  

Zadovoljstvo zaposlenih na fakulteti in tistih, ki s fakulteto sodelujejo kot zunanji sodelavci, je 

na dokaj visoki ravni. Skupna povprečna ocena vseh opredeljenih indikatorjev je 4,18. 

 

Z odprtimi vprašanji smo želeli ugotoviti, kaj jim je še posebej všeč in kaj jih še posebej moti. 

Všeč jim je samostojnost pri delu, možnost izražanja mnenj, tako pozitivnih, kot tudi 

negativnih, všeč jim je tudi usklajenost celotnega tima, dostopnost vodstva in sproščeni 

odnosi z vodstvom in sodelavci, fleksibilen delovni čas ter delo v manjših skupinah. Moti jih 

pa neenakopravnost med sodelavci, »ki opravljamo na papirju "isto" delo, vendar smo 

drugače rangirani v plačilu«, občasen kreativni kaos, premalo strokovnega kadra in 

posledična preobremenjenost, pomanjkljiva elektronska knjižnica, nedostopnost do vseh 

relevantnih baz podatkov in revij, lahko bi bilo več kontakta in pogovorov med sodelavci ter 

izmenjave informacij. Kot slabosti omenjajo tudi drago in neustrezno obnovo, možnost 

izobraževanja, ki pa jo mora posameznik plačati sam, pozno usklajevanje urnikov in 

komunikacijske šume med izvajalci predmetov in študenti (urniki, izpiti, odpoved predavanj in 

nadomeščanje le-teh ob neustreznih terminih).  

 

Zaposleni se čutijo izredno odgovorni za kakovost svojega dela. Povprečna vrednost te 

postavke je najvišja – 4,48.  

Izpostaviti velja visok delež (52,78 %) tistih, ki menijo, da za slabo opravljeno delo sledi 

ustrezna graja oz. kazen. Zaposleni, ki delajo pod pritiskom sankcioniranja, pri delu ne 

morejo biti kreativni in inovativni, in ne morajo prispevati k učinkovitosti in razvoju 

organizacije. Poleg tega to vpliva tudi na njihovo splošno počutje in zdravje, zato velja 
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razmisliti o drugih, bolj učinkovitih načinih podajanja povratne informacije o kakovosti 

njihovega dela in o načinih, kako izboljšati delovno učinkovitost zaposlenih.  

 

Zaposleni in sodelujoči so najbolj nezadovoljni z nagrajevanjem na FUDŠ. Nekaj 

nezadovoljstva med zaposlenimi povzroča tudi občutek, da njihova zaposlitev ni varna, 

plačilo, možnost izobraževanja in stimuliranje. Bolj so zaposleni zadovoljni z možnostmi 

napredovanja, delovnim okoljem in delovnimi pogoji, z medsebojnimi odnosi in z vodenjem 

na fakulteti.  

 

Glede možnosti izobraževanja in usposabljanja, menijo, da jim fakulteta nudi dovolj 

možnosti za uresničitev ambicij in doseganje kariernih uspehov. Velika večina trenutno 

zaposlenih si želi še naprej sodelovati s FUDŠ. 

 

Analiza anketnega vprašalnika je pokazala, da so zaposleni na FUDŠ notranje motivirani 

(izpostavili so lastno zadovoljstvo, osebne dosežke, ponos, uspeh, kakovost, ipd.), kar je za 

uspešnost organizacije nujno in predstavlja stabilnost in dolgoročno učinkovitost. Na 

delovnem mestu tudi zadovoljujoče tešijo psihične potrebe. Menijo, da so aktivno vključeni v 

načrtovanje in izvajanje delovno organizacijskih procesov na fakulteti, uspešno tešijo 

potrebo po upoštevanju in veljavi, po svobodi pri načinu izvajanja dela, in tudi po pripadnosti 

– s strani sodelavcev in vodje.  

 

Ne glede na visoko notranjo motiviranost, pa anketirani zaposleni izkazujejo tudi željo po 

nagrajevanju in stimuliranju, zato bi bilo potrebno razmisliti o ustreznih mehanizmih, ki bi bili 

za zaposlene bolj zadovoljujoči.  

 

Pri nekaterih indikatorjih (sprejemljivost napak, plačilo kot motivacija za delo, ugled FUDŠ, 

varnost zaposlitve, možnost usposabljanja, vrednotenje uspešnosti, kaznovanje, primerjava 

plač, stimulacija, stalnost zaposlitve, možnost napredovanja, zadovoljstvo s plačo) je ostal 

delež neopredeljenih dokaj visok (> 20 %). Velja razmisliti o tem, ali mnenja niso izrazili 

zaradi nepripravljenosti, da bi prevzeli odgovornost za izrečeno mnenje, in kaj je v ozadju 

izmikanja odgovornosti posameznika (nezainteresiranost, strah, idr.). 

 

Anketo je izpolnilo le 18,00 % zunanjih sodelavcev. Preveriti bi bilo potrebno razloge za 

nizko stopnjo odziva in načine, kako se lahko zunanje sodelavce še povabi k aktivnostim 

fakultete, kako povečati možnost njihovega vpliva, soodločanja in sodelovanja.   

 

Glede na to, da smo izvzeli demografske podatke, ni moč ugotoviti prisotnost vpliva 

le-teh (npr. delovna doba, starost zaposlenega ipd.) na dimenzije organizacijske 

klime.  

Pri ugotavljanju organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih bi bilo v bodoče 

smotrno meriti tudi stopnjo izostajanja z dela in stopnjo fluktuacije (za strokovni in 

pedagoški kader), ki so merodajen pokazatelj nezadovoljstva in slabega počutja 

zaposlenega na delovnem mestu.  

 

Lahko sklenemo, da rezultati ankete pritrjujejo zastavljeni strategiji dela na FUDŠ, obenem 

pa narekujejo nenehno skrb za izboljšanje doseženega. Delo z zaposlenimi in sodelujočimi 

predstavlja temelj izboljšanja kakovosti dela na FUDŠ, njenega ugleda v okolju ter umestitve 
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med najboljše izobraževalne in raziskovalne ustanove.  

3.12 Sklepi in predlogi za izboljšanje kakovosti 

 

Za izboljšanje delovanja FUDŠ se v letu 2013 izvede reorganizacija, s katero se v večji meri 

integrira delovanje strokovnih služb fakultete pod vodstvom glavnega tajnika fakultete.  

4. SODELOVANJE Z OKOLJEM 

4.1 Prikaz in analiza doseganja letnih ciljev fakultete na tem področju glede na 

Strateški načrt  

Tabela 45: Strateška usmeritev 7 – sodelovanjez družbenim okoljem in družbena 

odgovornost 

 
STRATEŠKA USMERITEV 7: 

Sodelovanje z družbenim okoljem in družbena 
odgovornost 

 
 

ZAP. 
ŠT. 

 
STRATEŠKI CILJI 

 

 
Enota 

 
Plan/realizacija 

 
2010 

 
2011 2012 

1.  
Število predstavitev rezultatov 

raziskav širši javnosti 
Število 

Plan 
 

10 
 

10 

 
 

12 
 

 
Realizacija 

 
12 
 

 
 

14 
 

10 
 

2.  

Število poljudno znanstvenih 
dogodkov fakultete 

 

Število 

 
Plan 

 
8 

 
10 

 
10 
 

 
Realizacija 

 
7 

 
 

7 
 

 
5 

3.  

Donacije 
(število ur brezplačnega 

izobraževanja) 

število ur 

 
Plan 

 
8 
 

12 60 

 
Realizacija 

 
 

/* 
 

 
82 

 
166 

4.  

 
Strošek porabe energije na študenta  

 

EUR/ 
Študenta 

 
Plan 

 
/ 

 
 
/ 
 

 
45 

Realizacija /* 
 

44,1 
 

39,3 
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*podatek še ni bil spremljan 

Določen prispevek k družbenemu razvoju okolja, v katerem deluje, vidi fakulteta v 

organizaciji mesečnih  družboslovnih večerov, na katerih se obravnavajo aktualna vprašanja 

v družbi in preko katerih poskuša fakulteta krepiti kulturni javni dialog oziroma kulturo 

javnega diskurza. Dogodek pa mora postati – tudi kot poljudno-znanstven dogodek fakultete 

– pogostejši. To je tudi edini del strategije, ki v letu 2012 na tem področju ni bil v celoti 

dosežen, saj smo na ostalih indikatorjih presegali strateški načrt. 

Pomembna aktivnost fakultete je tudi mesečna izvedba ankete Slovenski utrip in sprotno 

predstavljanje rezultatov celotni slovenski javnosti. Gre za informiranje javnosti o odnosu ljudi 

do relevantnih družbenih vprašanj, ki omogoča tudi longitudinalne analize. Po deset meritev 

letno vključuje naslednje tematske sklope: znanje, identiteta, demokracija, blaginja in 

neenakost, Evropa, politični pluralizem, mediji, medkulturni odnosi, igre na srečo in razvoj. 

4.2. Dostopnost in javnost informacij 

 

Fakulteta ima sprejet Katalog informacij javnega značaja. Vse informacije, pravni akti so 

dostopni na spletni strani fakultete pod zavihkom pravni viri in v Visokošolskem 

informacijskem sistemu (VIS).  

Odločitve vodstva na področju kakovosti in razvoja fakultete so razvidne iz zapisnikov 

Senata, Upravnega odbora in Akademskega zbora, ki se objavljajo v okviru fakultetnega 

visokošolskega informacijskega sistema (VIS). Prav tako so v VIS-u dostopni tudi vsi 

zapisniki Komisij za študijske in študentske zadeve ter Komisije za znanstveno in 

raziskovalno delo. 

Vse informacije o izvajanju študijskih programov se sproti objavljajo na javno dostopni spletni 

strani. Tisti vidiki, ki so izrecno namenjeni študentom in sodelavcem FUDŠ, se objavljajo v 

okviru spletnega informacijskega sistema (VIS-spletni referat).  

Splošne informacije o dosežkih visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in drugih 

zaposlenih so razvidne iz njihovih biografskih in bibliografskih podatkov, ki so sproti 

aktualizirani. Dodatno se aktualne informacije o dosežkih visokošolskih učiteljev, znanstvenih 

delavcev in drugih zaposlenih zagotavlja prek internega glasila v e-obliki, Informatorja FUDŠ, 

ki je bil v letu 2012 ponovno vzpostavljen.  

4.3 Sodelovanje s šolami in drugimi organizacijami v Sloveniji in v tujini 

 

Fakulteta deluje tako na lokalni, državni kot tudi na mednarodni ravni. Na lokalni ravni 

sodeluje z Visokošolskim in raziskovalnim središčem Primorske Nova Gorica in Univerzitetno 

raziskovalnim središčem iz Novega mesta. Fakulteta sodeluje z naslednjimi visokošolskimi 

zavodi v Sloveniji: Fakulteta za informacijske študije Novo mesto, Fakulteta za medije 

Ljubljana, Fakulteta za organizacijske študije Novo mesto, Univerza v Novi Gorici, Visoka 

poslovna šola Doba Maribor. Sodeluje tudi z inštituti INTEA, IRSA, IMA Inštitut Mediteran 

Alpe, Inštitutom za poslovno pravo, Inštitutom Karantanija ter podjetji: HIT d.d., Skupina 
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Parsifal d.o.o., Konvikt d.o.o., Ceos d.o.o., Temida d.o.o., Iskra zaščite d.o.o., Varsi d.o.o., 

Di.tisk d.o.o. in druga. Med strokovnimi združenji velja omeniti sodelovanje v okviru Društva 

za družboslovne študije. 

 

Fakulteta ima vzpostavljeno sodelovanje s tujimi visokošolskimi institucijami: Central 

European University, Budimpešta, Madžarska; University of SS. Cyril and Methodius, 

Trnava, Slovaška; University of West Bohemia, Plzen, Češka; Anglo-American University, 

Češka; University of Surrey, Surrey, Velika Britanija; Isik University, Istanbul, Turčija; 

Savonia University of Applied Sciences, Iisalmi, Finska; University of Cumbria, Cumbria, 

Velika Britanija, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lubin, Poljska; Universitatea Babes-

Bolyai, Cluj-Napoca; Metropolitan University, Praga, Češka; University of Presov, Slovaška. 

Z vsemi naštetimi sodeluje pri izmenjavi študentov, zaposlenih in učnega osebja. Pogodbe o 

sodelovanju pri izvajanju študija in drugega sodelovanja je sklenila tudi z Freie Universitat 

Berlin, Berlin, Nemčija; Research Centre of Regional and Global Development REGLO, 

Sofia, Bolgaria; Higher School College of Economics and Administration CEA, Plovdiv, 

Bolgaria; Brandenburg-Berlin Institute for Social Science Studies BISS e.V., Berlin, Nemčija. 

Fakulteta ima neposreden stik tudi s srednjimi šolami preko predstavitev študijskih 

programov zaključnim letnikom ter z razpisom dijaških Gosarjevih nagrad s katerimi se 

spodbuja dijake za raziskovalno delo in dvig raziskovalne kulture.  

Sodelovanje med fakulteto in ostalimi organizacijami poteka tudi v sklopu predavanj in vaj. 

Študenti redno obiskujejo naslednje organizacije: ŠENT v Novi Gorici, Ljubljani in Novem 

mestu, Krko d.o.o., ISKRA d.o.o, INTRALIGHTING d.o.o., HIT d.o.o., ZAVOD 7- IMC, 

Mestno občino Nova Gorica (oddelek za družbene dejavnosti), Zavod za zaposlovanje, 

Ljudsko univerzo v Novi Gorici, GORIŠKE OPEKARNE d.o.o., IP POSOČJE d.o.o., RA 

SEVERNE PRIMORSKE d.o.o. Nova Gorica, AGENCIJA M SERVIS, DAIMOND d.d., 

ICIT, inovacijski center igralniških tehnologij d.o.o., Zavod za zdravstveno varstvo Nova 

Gorica, Primorski tehnološki park d.o.o., Dom starejših občanov Nova Gorica, Združenje za 

promocijo prostovoljstva - Slovenska filantropija, Center za socialno delo Nova Gorica,  

Center za mentalno zdravje (Centro di salute mentale) iz Stare Gorice, Italija;  

Humanitarno organizacijo OZARA (Nacionalno združenje za kakovost življenja); 

Gospodarska zbornica Slovenije. 

 

Družbeno vključevanje fakultete na lokalnem nivoju 

Posebna oblika družbenega vključevanja fakultete na lokalnem nivoju so Družboslovni 

večeri. Fakulteta organizira tudi številne dogodke, kot so že omenjeni družboslovni večeri, ki 

so namenjeni širši publiki, kjer se z različnimi gosti diskutira o aktualnih temah. 

Za družboslovne večere skrbi asist. Lea Prijon. Družboslovni večeri so v letu 2012 potekali v 

Novi Gorici. 

V letu 2012 so bili organizirani naslednji družboslovni večeri: 

 Izzivi pred novo vlado, 16.2.2012 

Slovenija se nahaja v politični in ekonomski krizi, zato je še posebej pomembno ustrezno 

delovanje vlade na teh področjih. Gostje večera so pokomentirali aktualno politično situacijo 

in podali svoje predloge za izboljšanje trenutnega stanja. 
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 Gostje (diskutantje) večera: izr. prof. dr. Rok Svetlič (FHŠ - Koper), mag. Uroš Urbanija 

(urednik MMC), izr. prof. dr. Matevž Tomšič  (FUDŠ – Nova Gorica), Moderator: Lea Prijon 

 Družinski zakonik na preizkušnji, 15.3.2012 

Družinski zakonik je bil v parlamentu potrjen junija 2010, nasprotniki zakonika pa so zbrali 

dovolj podpisov za referendum, ki se bo odvijal 25. marca 2012. Na družboslovnem večeru 

so pobudniki nove različice družinskega zakonika ter pobudniki referenduma predstavili svoja 

stališča.  

Gostje (diskutantje) večera: doc. dr.  Barbara Rajgelj (FDV – docentka za civilno in 

gospodarsko pravo, Gibanje ZA Družinski zakonik), g. Janez Vasle (NSi – poslanec), g. 

Matevž Frangež (SD – poslanec), ga. Maja Lupša (novinarka in babica male Ane, ki odrašča 

z dvema očetoma), moderator: Rok Židanik (Humanistični klub Gimnazija Nova Gorica) 

 Zaposlovanje družboslovcev in spodbujanje podjetništva, 11.4.2012 

Vedno pogosteje se soočamo z negotovostjo zaposlovanja, ki je pri družboslovcih še bolj 

prisotna, saj velja splošno, da so le-ti težko zaposljivi. Predavatelji in strokovnjaki iz področja 

nam bodo poskušali razjasniti poglede in bojazni glede zaposlitve, s katerimi se srečujejo 

tako bodoči študenti kot diplomanti družboslovja. Iz zavoda za zaposlovanje nam bodo 

predstavili konkretne podatke o brezposelnosti družboslovcev in ostalih profilov ter nam 

podali dejansko sliko stanja na trgu dela. Hkrati se bomo dotaknili možnosti in priložnosti 

ustanovitve in delovanja  podjetji ter odnosa, ki ga ima slovenska družba do podjetniške 

dejavnosti. 

Gostje (diskutantje) večera: doc. dr. Peter Jerman (predavatelj FUDŠ in svetovalec v KRKI 

d.d.), mag. Darka Podmenik (predavateljica FUDŠ), izr. prof. dr. Dejan Jelovac (predavatelj 

FUDŠ in GEA College), ga. Cveta Karer (karierno svetovanje in svetovanje brezposelnim 

osebam – Zavod za zaposlovanje), moderator: Ambrož Vuga  

 Pomen psihoterapije v sodobnem svetu, 23.5.2012 

 Življenje v sodobnem svetu postaja vse hitrejše, napornejše ter polno nepričakovanih 

dogodkov, ki od posameznika zahtevajo hitro odzivnost in pripravljenost na tveganja, kar 

lahko povzroči razne stresne reakcije. Stres ima lahko negativne posledice tako na fiziološki, 

kot na duševni ravni zato je pomembno, da pravočasno ukrepamo. Psihoterapija lahko 

pomembno pripomore in pomaga posameznikom, da se s stresom soočijo in ga obvladujejo. 

Pomen psihoterapije vse bolj narašča in postaja pomembna praksa pomoči posameznikom.  

Na družboslovnem večeru bodo strokovnjaki spregovorili o znastvenih osnovah 

psihoterapije, o njenih praktičnih vidikih ter o pomenu le-te za družbo.  

Gostje (diskutantje) večera: red. prof. dr. Marga Kocmur, dr. med., spec. Psihiatrije, doc. dr. 

Janez Mlakar, klinični psiholog, g. Zoran Zeljić, univ. dipl. psiholog (specialist klinične 

psihologije in psihoterapevt - geštalt terapevt, ga. Dragica Pavšič Gerenčer (bodoča 

študentka Psihosocialne pomoči na FUDŠ), moderator: Maj Krumberger, Humanistični klub 

Gimnazija Nova Gorica 

 Razmere v slovenski politiki po predsedniških volitvah 2012, 5.12.2012 
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Namen večera je bil pokomentirati aktualne predsedniške volitve, politične kampanije 

kandidatov, napovedanih rezultatov ter dejanski izid volitev v obeh krogih. Poleg tega se 

bomo z gosti dotaknili aktualnih dogajanj v Sloveniji, ki je v zadnjih dneh zaznamovana z 

nemiri. Gostje bodo poskušali odgovoriti na vprašanja, ali bi ta dogajanja lahko vplivala na 

politično, ekonomsko in družbeno stanje v Sloveniji ter ali bi lahko nemiri povzročili 

spremembo razmerja političnih sil.  

Gostje (diskutantje) večera: izr. prof. dr. Matevž Tomšič (Fakulteta za uporabne družbene 

študije v Novi Gorici), g. Goran Novković (Svetovalec generalnega direktorja Gospodarske 

Zbornice Slovenija), mag. Uroš Urbanija (Urednik portala Planet Siol), moderator: Lea Prijon 

Družbeno vključevanje fakultete na nacionalnem nivoju 

Vsak mesec  Fakulteta organizira ”Slovenski utrip”.  Projekt Slovenski utrip je družboslovna 

raziskava, ki se izvaja na mesečni ravni, posveča pa se aktualnemu družbenemu dogajanju. 

Gre za informiranje javnosti o odnosu ljudi do relevantnih družbenih vprašanj, ki omogoča 

tudi longitudinalne analize. Po deset meritev letno vključuje naslednje tematske sklope: 

znanje, identiteta, demokracija, blaginja in neenakost, Evropa, politični pluralizem, mediji, 

medkulturni odnosi, igre na srečo in razvoj. 

Koordinator raziskav je izr. prof. dr. Matej Makarovič. Raziskave so v celoti objavljene na 

spletni strani Fakultete in se pogosto pojavljajo v različnih medijih. 

Vsebinski pregled mesečnih raziskav slovenski utrip v letu 2012: 

 Januar - Družba znanja 

Osrednja tema tokratne meritve je bil odnos prebivalcev Slovenije do znanja, njihova 

pripravljenost za različne oblike izobraževanja, motivi, ki k temu vodijo, in ovire, ki se ob tem 

pojavljajo. Izognili pa se nismo niti aktualnim političnim temam, tako da ugotavljamo 

strankarske preference po prvih slovenskih predčasnih volitvah, preverjamo pa tudi, kakšna 

bi utegnila bila usoda družinske zakonodaje na bližnjem referendumu. 

 Februar - Slovenska identiteta 

Osrednja tema je bila tokrat identiteta, pri čemer smo med drugim ugotavljali, s katerimi 

skupnostmi se prebivalci Slovenije identificirajo, katere lastnosti se pripisuje Slovencem ter 

kateri dogodki in osebnosti iz slovenske zgodovine so za ljudi najpomembnejši. Dotikali smo 

se tudi aktualnih političnih vprašanj, kjer ugotavljamo, kolikšno je zadovoljstvo z novim 

predsednikom vlade in njegovo ekipo, kaj si prebivalci Slovenije mislijo o zmanjšanju števila 

ministrov in katero stranko bi volili, če bi se volitve ta teden ponovile. 

 Marec - Demokracija v Sloveniji 

V okviru sklopa vprašanj o demokraciji v Sloveniji med drugim ugotavljamo, v kolikšni meri 

se zdi prebivalcem Slovenije država demokratična, s katerimi vidiki demokracije se najbolj 

identificirajo in v kolikšni meri zaupajo institucijam v državi. Dotikali smo se tudi tematike 

sedanje vlade, kjer ugotavljamo, kolikšna je podpora novi vladi ter katero stranko bi 

prebivalci volili, če bi se volitve ta teden ponovile. Prebivalce smo prav tako povprašali, ali 
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podpirajo prenos tožilstva pod pristojnost Ministrstva za notranje zadeve, ali podpirajo 

zmanjševanje zaposlenih v javnem sektorju ter ali bi podprli prodajo državnega deleža v 

NLB. 

 April - Materialna blaginja in neenakost 

Osrednja tema je bila tokrat materialna blaginja in neenakost, pri čemer smo med drugim 

ugotavljali, v kolikšni meri so prebivalci zadovoljni s svojim materialnim standardom in kako 

živijo danes v primerjavi z njihovim življenjem izpred štirih let. Zanimalo nas je tudi kakšno 

mislijo, da bo življenje v Sloveniji čez štiri leta (boljše, slabše). Dotikali smo se tudi tematike 

sedanje vlade, kjer ugotavljamo, kolikšna je podpora novi vladi ter katero stranko bi 

prebivalci volili, če bi bile parlamentarne volitve  ta teden. Prebivalce smo prav tako 

povprašali, ali podpirajo stavko, ki jo v primeru sprejetja vladnih varčevalnih ukrepov 

napovedujejo nekateri sindikati ter kakšno je njihovo stališče do predlaganega znižanja plač 

javnih uslužbencev. 

 Maj - Evropska unija, varčevanje in aktualna politika 

Osrednja tema je bila tokrat Evropska unija in varčevanje, pri čemer smo med drugim 

ugotavljali, v kolikšni meri se prebivalci počutijo kot evropski državljani. Zanimalo nas je tudi 

katere lastnosti in v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo (demokratičnost, varovanje 

interesov Slovenije, pravičnost). Dotikali smo se tudi tematike sedanje vlade, kjer 

ugotavljamo, kolikšna je podpora sedanji vladi ter katero stranko bi prebivalci volili, če bi bile 

parlamentarne volitve ta teden. Prebivalce smo prav tako povprašali ali bi se udeležili 

referenduma, če bi bil razpisan na temo Zakona za uravnoteženje javnih financ ter kako bi 

glasovali. 

 Junij - Politični pluralizem 

Raziskava se je osredotočala na tematiko politično-nazorskih usmeritev slovenskega 

prebivalstva. Koliko ljudi se uvršča na levico in koliko na desnico, kakšen je odnos ljudi do 

pojmov kot so svoboda, enakost, odgovornost, kapitalizem, liberalnost, 

konservativnost, multikulturnost, partizanstvo, domobranstvo, religija, patriotizem, 

resnica, red, varnost ipd. Ugotavljali smo, koliko blizu je komu katera od političnih 

strank, pa tudi kakšne možnosti bi te imele na morebitnih predčasnih volitvah.  

 September - Slovenski mediji 

Osrednja tema so bili tokrat slovenski mediji, pri čemer smo med drugim ugotavljali, v 

kolikšni meri so prebivalci zadovoljni s poročanjem medijev ter njihovo oceno medijske 

svobode. Zanimalo nas je tudi komu menite, da so mediji bolj naklonjeni (politični levici, 

politični desnici) ter katerim od naštetih medijev bolj zaupajo. Dotikali smo se tudi tematike 

sedanje vlade, kjer ugotavljamo, kolikšna je podpora sedanji vladi ter katero stranko bi 

prebivalci volili, če bi bile parlamentarne volitve ta teden. Prebivalce smo prav tako 

povprašali kako bi na sedanjo krizo v Sloveniji vplivalo, če bi sedanja vlada jeseni padla.  
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 Oktober - Medkulturni odnosi 

V okviru sklopa vprašanj o medkulturnih odnosih smo ugotavljali, koliko prebivalci 

Slovenije potujejo v druge države in v kam preko slovenskih meja segajo njihovi prijateljski, 

sorodstveni ali službeni stiki. Preverjali smo, ali imajo kaj manj zaupanja do pripadnikov 

drugih narodov in kultur, pa tudi koliko zaupanja imajo do pripadnikov drugih religij.  

 November - Razvoj, predsedniške volitve, referendum  

Osrednja tema je bil razvoj, v kar smo vključili posplošeno zaupanje, odnos do lastnine, 

dojemanje virov dodane vrednosti in blaginje. V aktualno-političnem delu raziskave smo 

spraševali po udeležbi na predsedniških volitvah in po izbranem kandidatu. 

 December - Igre na srečo in predsedniške volitve 

Preverjali smo kakšen je odnos do iger na srečo ali ima Slovenija od iger na srečo korist. 

Ugotavljali smo, kako je kriza vplivala na porabo denarja za igranje na srečo in kakšne vrste 

igralniške kapacitete so za Slovenijo primerne. Državljane smo spraševali ali se bodo 

udeležili drugega kroga predsedniških volitev in napovedovali izid volitev.  

Družbeno vključevanje fakultete na mednarodnem nivoju 

V avgustu 2012 je Fakulteta za uporabne družbene študije organizirala znanstveni sestanek 

v Fiesi, ki je bil  financiran preko ARRS. Potekal je v obliki mednarodne konference pod 

naslovom 4th Slovenian Social Science Conference: ”Rethinking democratization”.  

Slednje so se udeležili predvsem ugledni tuji predavatelji in raziskovalci iz področja 

sociologije, politologije, ekonomije, regionalnega razvoja in informatike. Na dogodku so 

predstavili svoje dolgoletne izkušnje akademskega in raziskovalnega dela z namenom 

medsebojne diskusije in konstruktivnih pripomb in napotkov za nadaljno raziskovanje na 

svojih področjih.  

Dogodek je za Fakulteto za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ) ključnega 

pomena, saj je bil znanstveno mednarodno odmeven (prispevki raziskovalcev in 

predavateljev iz Srbije, Rusije, Madžarske, Slovaške itd.), hkrati pa odpira možnosti za 

nadaljna sodelovaja fakultete s tujino. Bistvenega pomena je tudi možnost povezave 

Slovenije tako z Vzhodno, Zahodno, Južno in srednjo Evropo, kar daje konferenci status 

velike pomembnosti za FUDŠ kot mlado in vzpostavljajočo se raziskovno in pedagoško 

institucijo. 

V obdoblju od maja do septembra 2012 je FUDŠ organizirala štiri poletne šole: 

 Poletna šola Globalni trendi v vsakdanjem življenju: Izzivi racionalizacije, pod 

strokovnim vodstvom prof. Nikolaya Genova je potekala zadnji teden v avgustu 2012 

v Novi Gorici. Ciljni skupini poletne šole so bili doktorski študenti, mladi raziskovalci in 

visokošolski učitelji in mentorji strokovne prakse starosti do 35 let iz Slovenije in 

tujine. Udeležencev je bilo 10. V okviru poletne šole so sodelovali visokošolski učitelji 

iz petih tujih univerz iz Finske, Italije, Madžarske in Nemčije, in strokovnjaki iz 
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gospodarstva. V pretežni meri je šlo za strokovnjake s področja visokošolskega 

izobraževanja, uprave, menedžmenta, delovnega življenja, prostega časa in politike. 

 

 Poletna šola Mehke množice in primerjalne analize podatkov je potekala med 1. 

majem in 5. septembrom 2012 v Novi Gorici. Skozi svojo strukturo vsebinske izvedbe 

je aktivno vzpodbujala usposabljanje mentorjev oziroma kandidatov za mentorje za 

izvajanje študijskih praks iz tako iz gospodarstva kot tudi iz negospodarstva. 

Vsebinsko pa je bila zastavljena na način, da je bila zanimiva za širšo študentsko 

populacijo tako magistrskih (2. stopnja) kot doktorskih (3. stopnja) študentov. V okviru 

poletne šole je bil ponujen celovit, interdisciplinaren in intenziven študijski modul, pri 

katerem so sodelovali tako visokošolski učitelji iz tujine (Belgija, Litva, ZDA), 

partnerske fakultete v Sloveniji in številni strokovnjaki iz gospodarstva. Skozi 

strukturo poletne šole so absolventi spoznali temeljne matematične zakonitosti 

Boolove algebre, ki je temelj fuzzy set analize oziroma analize mehkih množic. 

Spoznali so tudi temeljen protokole primerjalnega raziskovanja, ki v svojo 

paradigmatsko orientacijo vpleta načela algebraičnega mišljenja. Poletne šole se je 

udeležilo 8 udeležencev.  

 

 Poletna šola Oblikovanje pogojev regionalnega in lokalnega razvoja je potekala v 

zadnjem tednu avgusta 2012 na Otočcu. Projekt je bil namenjen seznanitvi študentov 

z različnimi vidiki regionalnega in lokalnega razvoja ter potena le tega za potrebe 

celovitega napredka na ravni celotne države, kar je pomemben del strateškega 

razumevanja predvsem v situaciji ekonomsko zaostrenih razmer. Sočasno se je 

predstavilo 8 tujih predavateljev iz akademskega sveta, kot tudi iz prakse za katere 

obstaja potencialni interes za dolgoročnejše sodelovanje s prijaviteljem. Udeleženci 

so se seznanili z nekaterimi ključnimi vidiki razumevanja regionalnega in lokalnega 

razvoja na podlagi česar sočasno sami pripravljajo projektne naloge ter izdelajo 

modele tega kako naj bi se države spopadale z razvojnimi izzivi v okviru zaostrene 

gospodarske situacije. Predvidena je udeležba najmanj 24 dodiplomskih in 

podiplomskih študentov s področja informacijskih tehnologij, lokalne samouprave, 

regionalnega razvoja, prava, ekonomije iz 4 različnih držav. Poletne šole se je 

udeležilo 24 udeležencev katerim je predavalo 8 mentorjev iz 5 različnih držav.  

 

 Poletna šola Računalniška simulacija procesov je potekala od 1. 5. 2012 do 5. 9. 

2012 v Novi Gorici. V okviru poletne šole je bil ponujen celovit, interdisciplinaren in 

intenziven študijski modul, pri izvedbi katerega bodo sodelovali visokošolski učitelji iz 

tujih univerz iz Italije in Irske, iz partnerske fakultete v Sloveniji in strokovnjaki iz 

gospodarstva, ki so prihajali iz področja sistemov za podporo odločanju, poslovnega 

obveščanja, menedžerskih informacijskih sistemov, ter kibernetike in sistemske 

teorije, ki jih bodo dopolnjevali strokovnjaki s področja upravnih in pravnih znanosti, 

komunikacijskih znanosti in metodologije obdelave podatkov. Poletno šolo so 

obiskovali 3 udeleženci.  

4.4 Prenos znanja v prakso, identifikacija in doseganje potreb in pričakovanj 

zainteresiranih 
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Fakulteta skrbi za ustrezen prenos znanja v prakso skozi sodelovanje z gospodarstvom tudi 

preko obsežnejšega števila programov in projektov povezanih z različnimi gospodarskimi 

subjekti.  

Na podlagi dosedanje pogodbene ureditve je FUDŠ izvajala raziskovalno delo za 

gospodarstvo.  

Prav tako je eden glavnih načinov prenosa znanja v prakso preko programa Evropskega 

socialnega sklada: »Mladi raziskovalci iz gospodarstva« v okviru »Operativnega programa 

razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013«; 1. Razvojna prioriteta: Spodbujanje 

podjetništva in prilagodljivosti, Prednostna usmeritev 1.1.: Strokovnjaki in raziskovalci za 

konkurenčnost podjetij, preko katerega deluje na fakulteti in v posameznih podjetjih 7 mladih 

raziskovalk, ki se v svojih doktorskih raziskovalnih nalogah ukvarjajo s konkretnimi vprašanji 

inovativnega razvoja in prispevka k znanju v praksi. Njihova dela pokrivajo tematike, turizma 

z visoko dodano vrednostjo, vodenja podjetij, vprašanj inovacij in patentnega prava, investicij 

na tujih trgih, strateškega planiranja, povezovanja visokošolske in gospodarske sfere in 

informatizacije projektnih pisarn.  

4.5 Sklepi in predlogi za izboljšanje kakovosti 

 

Kljub nesporni zavezanosti FUDŠ sodelovanju z lokalnim, nacionalnim in mednarodnim 

okoljem, ki se prek doseganja strateških ciljev kaže tudi v praksi, obstaja tudi na tem 

področju prostor za izboljšanje.  

 

Naloge za leto 2012 za izboljšanje situacije so bile naslednje:  

- konstituiranje in začetek delovanja Sveta zaupnikov za zagotavljanje stalne 

povezanosti z deležniki v okolju: REALIZIRANO 

- sodelovanje kariernega centra FUDŠ s kariernim centrom, ki ga razvija VIRS in s tem 

dodatna okrepitev povezav še posebno z regijskim gospodarstvom: REALIZIRANO 

- okrepitev in širitev povezav z gospodarstvom, javnim sektorjem in nevladnimi 

organizacijami tudi v povezavi s predvideno študijsko prakso za študente in dodatno 

izboljševanje možnosti za njihovo zaposlovanje po zaključku študija: DELNO 

REALIZIRANO (potrebna nadaljnja aktivnost) 

 

Nadaljnje naloge so: 

- okrepiti delo Sveta zaupnikov (zadolžen: dekan; rok: 31.12. 2013) 

- vključiti zunanje deležnike v spremljanje in prenovo študijskih programov (zadolžen: 

dekan; rok: stalna naloga) 

- nadalje povezovati delo kariernega centra z zunanjimi deležniki (zadolžen: 

koordinatorka kariernega centra; rok: stalna naloga) 

 

 


