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POSLANSTVO IN VIZIJA MFDPŠ (Mednarodne fakultete za družbene in
poslovne študije)

Poslanstvo MFDPŠ
MFDPŠ razvija in izvaja študijske programe s področja družbenih oz. ekonomskih, poslovnih
in upravnih ved na vseh treh stopnjah študija, prav tako pa je dejavna na področju
raziskovanja v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okviru.
MFDPŠ vzpostavlja sodelovanje z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem tudi na
področju svetovanja, programov za izpopolnjevanje ter vseživljenjskega učenja.
MFDPŠ ocenjuje, da se bo z zanimivimi in sodobnimi študijskimi programi ter z inovativnimi
pristopi pri izobraževanju v letu 2007 uveljavila predvsem v širši Savinjski regiji in da se bo
intenzivno povezovala v slovenski in mednarodni prostor na področju terciarnega
izobraževanja. Prav tako bo v širši regiji poiskala ustrezen način sodelovanja tako z
gospodarstvom, raziskovalno-razvojnimi in izobraževalnimi organizacijami ter lokalnimi
skupnostmi. Tako bo prispevala k razvoju človeških virov, kot tudi k dostopnosti
izobraževanja, kar bo posledično prispevalo k ustvarjanju novih, kakovostnih delovnih mest
in zmanjševalo »beg možganov« iz regije.
Vizija MFDPŠ
MFDPŠ bo postala ena izmed najboljših fakultet s področja družbenih in poslovnih ved v
Sloveniji, ki bo prepoznavna v slovenskem in mednarodnem okolju.
2

PREDSTAVITEV

MFDPŠ je leta 2006 ustanovil zavod Management razvoja, kakovosti in strategije
izobraževanja – MRKSI. Zavod MRKSI s sedežem v Celju bil je ustanovljen z namenom
prispevati k razvoju in kakovosti izobraževanja in učenja.
MFDPŠ izvaja izobraževalno dejavnost, tako da izvaja študijske programe za pridobitev
izobrazbe, študijske programe za izpopolnjevanje in druga izobraževanja s področja (34)
poslovnih in upravnih ved in področja (31) družbenih ved.
Raziskovalno in razvojno dejavnost pa opravlja na področjih:
2.07 računalništva in informatike,
5.01 vzgoje in izobraževanja,
5.02 ekonomije,
5.03 sociologije,
5.04 upravnih in organizacijskih ved,
5.05 prava,
5.06 političnih ved,
5.09 psihologije,
7.02 interdisciplinarnih raziskav.
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V letu 2006 so bile izvedene naslednje naloge:
- ustanovitev MFDPŠ,
- sprejem Akta o ustanovitvi in Statuta MFDPŠ,
- priprava celostne podobe MFDPŠ,
- razvoj in akreditacija univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Ekonomija v
sodobni družbi,
- razvoj in akreditacija magistrskega študijskega programa 2. stopnje Management znanja,
- vpis v razvid visokošolskih zavodov,
- prijava na razpis za podelitev koncesij v visokem šolstvu,
- načrt priprav na začetek izvajanja v študijskem letu 2007/08 in sicer: analiza možnih
kadrov v regiji, analiza ustreznih lokacij za izvedbo v prvem letu, priprava informativnih
dni.
MFDPŠ začasno deluje v stavbi Maksimiljan, Ljubljanska cesta 5a, 3000 Celje. V letu 2007
načrtuje začasno rešitev v obliki najema, v nadaljevanju pa namerava urediti trajno lokacijo.
Prvi vpis v oba študijska programa bo v študijskem letu 2007/08, zato fakulteta trenutno še ne
zaposluje visokošolskih učiteljev, sodelavcev ali raziskovalcev.
MFDPŠ je samostojna in avtonomna pravna oseba, ki ima sledečo organiziranost:
DEKAN
- je bil imenovan na 3. seji Sveta zavoda
MRKSI, dne 14. 6. 2006
PRODEKAN ZA IZOBRAŽEVANJE
SENAT
- je bil imenovan na 3. seji Sveta zavoda
MRKSI, dne 14. 6. 2006,
- predstavnika študentov bosta izvoljena do
2 meseca po začetku študijskega leta.

doc. dr. Srečko Natek

*
Predsednik: doc. dr. Srečko Natek

Visokošolski učitelji:
doc. dr. Janez Artenjak
doc. dr. Andreja Barle Lakota
doc. dr. Drago Dubrovski
doc. dr. Borut Holcman
doc. dr. Andrej Koren
prof. dr. Dane Melavc
doc. dr. Srečko Natek
doc. dr. Krsto Pandža
izr. prof. dr. Mitja Tavčar
UPRAVNI ODBOR
Člani:
- je bil imenovan na 3. seji Sveta zavoda ga. Vesna Bertok
MRKSI, dne 14. 6. 2006
g. Stane Rozman
g. Mitja Sevšek
Akademski zbor
**
Študentski svet
**
Komisija za študijske zadeve
*
Komisija za študentske zadeve
Komisija za priznavanje izobraževanja
*
Komisija za priznavanje znanja in spretnosti
Komisija za znanstveno-raziskovalno delo
Komisija za izvolitve v nazive
Komisija za kakovost in evalvacije
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* bo imenovan/a do 1. 6. 2007
** bo imenovan največ 6 mesecev po začetku študijskega leta 2007/08.

Na MFDPŠ zaenkrat delujejo v. d. dekan, senat in upravni odbor. Ostali organi bodo
konstituirani v skladu s statutom oz. veljavno zakonodajo na področju visokega šolstva.
Pri svojem delovanju si bo MFDPŠ prizadevala za:
- izvajanje izobraževanja, ki bo odzivno na potrebe trga, tako s študijskimi programi kot
vseživljenjskim učenjem,
- tvorno sodelovanje z gospodarstvom ter drugimi organizacijami v okolju, predvsem pri
raziskovalno-razvojni, strokovni in svetovalni dejavnosti,
- vključitev v nacionalne in mednarodne razvojne in raziskovalne projekte,
- vzpostavitev sistema vodenja kakovosti na vseh področjih delovanja.
3

USMERITVE IN CILJI

3. 1 Zakonske in druge pravne podlage
MFDPŠ deluje na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Nacionalnega programa visokega
šolstva iz leta 2006, ki je v fazi sprejemanja ter ostalih podzakonskih aktov in priporočil, ki so
sprejeta v slovenskem in evropskem visokošolskem prostoru.
V letu 2006 sta bila na MFDPŠ sprejeta naslednja akti, ki jih fakulteta uporablja pri svojem
delu:
 Akt o ustanovitvi MFDPŠ in
 Statut MFDPŠ.
3.2

Dolgoročni cilji

V nadaljevanju so predstavljeni dolgoročni cilji MFDPŠ:
Organiziranost fakultete:
 MFDPŠ bo težila k moderni in prilagodljivi organiziranosti ter uspešnemu vodenju
zaposlenih.
 MFDPŠ bo zagotovila ustrezne prostore in tudi s tem prispevala k večjemu zadovoljstvu
študentov in zaposlenih.
 MFDPŠ bo skladno z zakonodajo, predvidoma na 5 let, zaprosila pristojno nacionalno ali
mednarodno telo/organizacijo za izvedbo zunanjih evalvacij.
Izobraževalna dejavnost:
 Priprava novih, zanimivih študijskih programov, predvsem na podiplomski ravni in
njihova akreditacija na Svetu RS za visoko šolstvo.
 Pospeševanje mednarodnih izmenjav visokošolskih profesorjev/sodelavcev ter študentov.
 Tesno sodelovanje in vključevanje strokovnjakov iz prakse v študijski proces.
 Vzpostavitev vseživljenjskega učenja.
 Letno spremljanje učinkovitosti in kakovosti izvajanja izobraževalnega procesa.
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Raziskovalna dejavnost:
 Spodbujanje raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev na področju
ekonomije, managementa, prava, informatike…
 Pospeševanje prenosa raziskovalnih dosežkov v prakso in obratno.
 Težiti k objavam v priznanih domačih in tujih publikacijah.
 Vzpostavitev financiranja mladih raziskovalcev ter raziskovalne dejavnosti iz
gospodarstva oz. javnega sektorja.
 Do leta 2015 z raziskovalnim delom ustvariti 15 % svojega prihodka.
Sodelovanje z gospodarstvom in družbo kot celoto:
 Strokovnjaki iz prakse se bodo vključevali v izobraževalni proces najmanj enkrat na
semester pri polovici predmetov.
 MFDPŠ bo izvajala programe za izpopolnjevanje po načelih vseživljenjskega učenja.
 MFDPŠ bo skupaj z gospodarstvom reševala stvarne probleme poslovanja in njegovega
upravljanja.
Mednarodno sodelovanje:
 Vključevanje v programe mobilnosti EU in drugih (Socrates-Erasmus, Leonardo da Vinci,
CEEPUS…).
 Vzpostavitev sodelovanja s priznanimi tujimi fakultetami/univerzami, ki se uvrščajo med
prvih 500 po Šanghajski lestvici.
 Izvajanje nekaterih izbirnih predmetov v angleškem jeziku s tujimi predavatelji.
 Vzpostaviti vsakoletno mednarodno poletno šolo.
 Organizacija seminarjev, mednarodnih konferenc, posvetov.
 Vključitev MFDPŠ v tuje mreže (EUA….).
 Težnja po razpoznavnosti MFDPŠ v mednarodnem okolju.
3.3 Kratkoročni prednostni cilji v letu 2007
Glavni zastavljeni kratkoročni cilji MFDPŠ v letu 2007 so:
 Pripraviti in sprejeti ustrezne akte oz. pravilnike, potrebne za delovanje MFDPŠ.
 Vzpostaviti ustrezno organiziranost visokošolskega zavoda, izpeljati zaposlitve
visokošolskih učiteljev/sodelavcev ter strokovnih služb.
 Vzpostaviti ustrezne prostorske pogoje ter nakup licence visokošolskega informacijskega
sistema ter njegova vzpostavitev.
 Vzpostavitev kakovostnega in učinkovitega izobraževalnega procesa ter spremljanje
njegovega izvajanja.
 Razvoj in akreditacija novih študijskih programov na 2. in 3. stopnji.
 Ustanovitev raziskovalne skupine in prijava projektov na razpis ARRS.
 Vzpostavitev sodelovanja za skupne projekte z gospodarstvom in drugimi organizacijami.
 Vzpostavitev mednarodnih stikov.
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4

IZVEDBENE NALOGE V LETU 2007

Ena pomembnejših kratkoročnih nalog fakultete je tudi sprejem ustreznih pravnih podlag, ki
predstavljajo formalno pravno osnovo za njeno delovanje. Prioritetni akti morajo večinoma
biti sprejeti do začetka študijskega leta 2007/08, ostali pa najkasneje do izteka študijskega leta
2007/08.
Pripraviti in sprejeti ustrezne akte oz. pravilnike, potrebne za delovanje MFDPŠ
Izvedbene naloge v letu 2007:
Prioritetne:
 Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest MFDPŠ,
 Pravila za zaposlovanje izobraževalno-raziskovalnega, raziskovalnega in drugega osebja,
 Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in strokovnih
sodelavcev MFDPŠ,
 Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja študenta,
 Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti,
 Pravilnik o priznavanju tujega izobraževanja,
 Pravilnik o uradni dokumentaciji za študente (študentska izkaznica, potrdilo o vpisu,
potrdilo v opravljenih študijskih obveznostih…) ,
 Pravilnik o diplomiranju – strokovni naslov na 1. stopnji študija,
 Pravilnik o diplomiranju – strokovni naslov na 2. stopnji študija,
 Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na
MFDPŠ ter Navodila za postopek izdelave in izdaje ter vodenje evidenc o izdanih javnih
in drugih listinah o zaključnem izobraževanju
 Pravilnik o računovodstvu,
 Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti,
 Poslovnik Upravnega odbora MFDPŠ,
 Poslovnik Senata MFDPŠ.
Akti, sprejeti do izteka študijskega leta 2007/08:
 Merila MFDPŠ za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS,
 Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s
posebnim statusom,
 Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov,
 Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije,
 Pravila o postopkih mobilnosti študentov na dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 Pravilnik o izvajanju študentske ankete,
 Pravilnik o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
 Navodila za izpolnjevanje potnih nalogov,
 Pravila o uporabi poslovnih kartic,
 Akt o oblikah neposredne izobraževalne obveznosti na MFDPŠ,
 Merila za zmanjšanje neposredne izobraževalne obveznosti na MFDPŠ,
 Pravilnik o delovnem času zaposlenih,
 Pravilnik o priznanjih in nagradah MFDPŠ.
Pričakovani rezultati v letu 2007:
 na ustreznem organu sprejeti pravni akti.
Predvideni viri financiranja: proračun RS in drugi viri.

8

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Vzpostaviti ustrezno organiziranost visokošolskega zavoda, izpeljati zaposlitve
visokošolskih učiteljev/sodelavcev ter strokovnih služb
Izvedbene naloge v letu 2007:
 Zaposliti 20 visokošolskih učiteljev in sodelavcev s področja ekonomije in poslovnih ter
upravnih ved.
 Zaposliti 5 ljudi v strokovnih službah MFDPŠ.
Pričakovani rezultati v letu 2007: 25 novih zaposlitev, uspešna izvedba izobraževalnega
procesa.
Predvideni viri financiranja: proračun RS in drugi viri.
Vzpostaviti ustrezne prostorske pogoje ter nakup licence visokošolskega
informacijskega sistema in njegova implementacija
Izvedbene naloge v letu 2007:
 Sklenitev najemne pogodbe na lokaciji, primerni za izvajanje izobraževalne dejavnosti.
 Nakup opreme za izvajanje izobraževalnega procesa.
 Nakup licence in implementacija visokošolskega informacijskega sistema.
Pričakovani rezultati v letu 2007:
 Ustvarjeni pogoji za izvedbo študijskega procesa.
Predvideni viri financiranja: sponzorstva, proračun lokalne skupnosti, lastni viri, proračun RS.
4.1 Izobraževalna dejavnost
MFDPŠ bo v študijskem letu 2007/08 izvajala 3-letni univerzitetni študijski program 1.
stopnje Ekonomija v sodobni družbi (180 KT) in 2-letni magistrski študijski program
Management znanja (120 KT), ki sta akreditirana v skladu z ZVIS 2004. V kolikor bo uspela
pravočasno akreditirati pri Svetu RS za visoko šolstvo tudi nov študijski program 2. stopnje,
ki je še v fazi priprave, bo s študijskim letom 2007/08 razpisala tudi tega.
Študijski programi bodo izvajani na način rednega in izrednega študija. Del študijskih
obveznosti bodo lahko študentje opravili tudi preko spleta v e-učilnici.
V nadaljevanju so predstavljeni kratkoročni cilji, izvedbene naloge in pričakovani rezultati ter
viri financiranja za področje izobraževanja za leto 2007.
Vzpostavitev kakovostnega in učinkovitega izobraževalnega procesa ter spremljanje
njegovega izvajanja
Izvedbene naloge v letu 2007:
 Vključevanje strokovnjakov iz prakse v izobraževalni proces.
 Izvedba posveta za učitelje in sodelavce.
 Uvajanje e-izobraževanja.
Pričakovani rezultati v letu 2007:
 Povezovanje visokega šolstva z gospodarstvom in javnim sektorjem, večje zadovoljstvo
študentov.
 Večja kakovost izobraževalnega procesa.
 Uvedba on-line predmetov.
Predvideni viri financiranja: proračun RS, šolnine.
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Razvoj in akreditacija novih študijskih programov na 2. in 3. stopnji
Izvedbene naloge v letu 2007:
 Razvoj in akreditacija dveh študijskih programov na 2. in enega na 3. stopnji.
Pričakovani rezultati v letu 2007:
 razpis za vpis v študijskem letu 2008/09, vpis in izvedba študija.
Predvideni viri financiranja: lastni viri.
Ustanovitev raziskovalne skupine in prijava projektov na razpis ARRS
Izvedbene naloge v letu 2007:
 Registracija raziskovalne skupine pri ARRS.
 Prijava vsaj enega znanstveno-raziskovalnega projekta na nacionalni razpis ARRS.
Pričakovani rezultati v letu 2007: začetek raziskovalne aktivnosti na MFDPŠ.
Predvideni viri financiranja: lastni viri.
Vzpostaviti sodelovanje za skupne projekte z gospodarstvom in drugimi organizacijami
Izvedbene naloge v letu 2007:
 Vzpostaviti bazo zainteresiranih gospodarskih in drugih subjektov za skupne projekte.
 Aktivno sodelovanje z delodajalci.
Pričakovani rezultati v letu 2007:
 Podpisanih 10 pisem o nameri o medsebojnem sodelovanju z gospodarskimi in drugimi
subjekti.
Predvideni viri financiranja: lastni viri, drugo.
Vključitev v mednarodne programe v okviru EU
Izvedbene naloge v letu 2007:
 Vzpostavitev formalnih stikov s tujimi zavodi.
 Seznanitev študentov z možnostjo mednarodnih izmenjav.
 Vzpostavitev sodelovanje z organizacijo CMEPIUS.
Pričakovani rezultati v letu 2007:
 Vzpostavljena osnova za mednarodno mobilnost in mednarodne projekte.
Predvideni viri financiranja: evropski programi, lastni viri.

4.1.1

Visokošolsko izobraževanje

MFDPŠ bo na področju visokošolskega izobraževanja uvajala inovativne pristop k
izobraževanju, ki bodo zagotavljali večjo učinkovitost in uspešnost poučevanja in učenja po
eni strani ter večjo kakovost izvedbe izobraževanja.
Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu
2007

Razvoj sistema
vodenja kakovosti
MFDPŠ

Začetek dela na
Imenovanje članov v Komisijo
področju evalvacije
za kakovost in evalvacije.
študijske dejavnosti.
Izvedba enega programa 1.
Kakovostna izvedba
stopnje in dveh programov 2.
pedagoškega procesa.
stopnje.
Zadovoljstvo študentov.

Izvedba študijskih
programov 1. in 2.
stopnje.

Pričakovani rezultati Predvideni viri
v letu 2007
financiranja
Lastni viri.
Proračun RS (zap.
št. I),
šolnine .

10

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Akreditacija programov
na Svetu RS za visoko
šolstvo v letu 2007 in
razpis za vpis v št. letu
2008/09.
Akreditacija programa
na Svetu RS za visoko
šolstvo v letu 2007 in
razpis za vpis v št. letu
2008/09.

Priprava vloge za akreditacijo
Razvoj študijskih
dveh novih študijskih
programov 2. stopnje.
programov 2. stopnje.
Razvoj študijskega
programa 3. stopnje.

Priprava vloge za akreditacijo
študijskega programa
3.stopnje.

Lastni viri.

Lastni viri.

Kazalniki uspešnosti dodiplomskega študija
 3-letni univerzitetni študijski program 1. stopnje Ekonomija v sodobni družbi (180KT)
Pričakovani rezultati v
študijskem letu 2007/2008
(Leto 2007)
Redni študij Izredni študij Redni študij Izredni študij
Študijsko leto 2006/2007
(Leto 2006)

Kazalnik

Prehodnost študentov iz 1. v 2.
letnik dodiplomskega študija v %
Odstotek ponavljavcev
Povprečno število let trajanja
študija na študenta – univerzitetni
študijski programi
Opomba: študijski program bomo prvič
2006/07 ne navajamo.

/

/

75 %

70 %

/

/

15 %

15 %

/

/

4,5

5

izvedli v študijskem letu 2007/08, zato podatkov za

Kazalniki uspešnosti podiplomskega študija
 2-letni študijski program 2. stopnje Management znanja (120 KT)
Pričakovani rezultati v študijskem
letu 2007/2008
V
V
V
V
sofinanciranih nesofinanciranih sofinanciranih nesofinanciranih
študijskih
študijskih
študijskih
študijskih
programih
programih
programih
programih
Študijsko leto 2006/2007

Kazalnik

Prehodnost študentov
iz 1. v 2. letnik
študijskega programa
za pridobitev
strokovnega
magisterija

/

/

/

85 %
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Načrt vpisa v 1. letnik študija 1. in 2. stopnje v študijskem letu 2007/08
Razpis za vpis na dodiplomski študijski program Ekonomija v sodobni družbi za študijsko
leto 2007/08 je bil objavljen 31. 1. 2007, medtem ko podatkov o številu vpisnih mest na
podiplomski študijski program Management znanja za študijsko leto 2007/08 Senat MFDPŠ
še ni potrdil, zato so podatki v času priprave Programa dela 2007 še neuradni. Prav tako so
neuradni podatki za nov magistrski študijski program, saj le-ta še ni dobil soglasja Sveta RS
za visoko šolstvo.
V tabeli so navedena vpisna mesta po programih 1. in 2. stopnje, ki jih namerava MFDPŠ
razpisati v študijskem letu 2007/08.
Pregled študijskih programov MFDPŠ

Ime novega študijskega programa

Ime opuščenega
študijskega
programa

1. stopnja
Univerzitetni študijski program Ekonomija v
sodobni družbi
2. stopnja
Magistrski študijski program Management znanja
Magistrski študijski program – nov*
* študijski program še ni akreditiran,

Predvideno število
razpisanih mest v
študijskem letu
2007/2008**
Redni
Izredni

/

70

50

/
/

40
0

80
40

** število razpisanih mest vključuje vpisna mesta za vse letnike študijskega programa, v katere bomo
vpisovali.

4.1.2

Programi za izpopolnjevanje

MFDPŠ bo s programi za izpopolnjevanje zadovoljevala potrebe po usposabljanju in
izobraževanju predvsem zaposlenih v gospodarstvu in širši skupnosti, ki želijo z
akreditiranimi deli študijskih programov priti do potrebnega znanja za njihovo delo in
življenje s tem pa postopoma priti do formalne izobrazbe.
Kratkoročni prednostni Izvedbene naloge v letu
cilji
2007
Povečati zavedanje
javnosti o možnostih
študija po delih.

Pričakovani
rezultati v letu 2007

Priprava in tisk
Seznanjanje javnosti.
promocijskega materiala,
predstavitev možnosti
vpisa na različne oblike
vseživljenjskega učenja,
predstavitev vsebin in
oblik javnosti.

Predvideni
viri
financiranja
Lastni viri.
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Vključevati posameznike
v izvedbo predmetov na
izrednem študiju.

4.1.3

Vpis petih oseb v
predmete na izrednem
študiju.

Podelitev javno
veljavne listine o
opravljenem
izobraževanju.

Del šolnine.

Oblike neformalnega učenja

Z različnimi oblikami neformalnega učenja bo MFDPŠ razvijal lastni kader, predvsem za
potrebe boljšega izobraževanja in raziskovanja.
Kratkoročni prednostni Izvedbene naloge v
cilji
letu 2007
Usposabljanje
Razvoj lastnih kadrov.
visokošolskih učiteljev
za izvajanje študija po
Bolonji.

Pričakovani rezultati Predvideni viri
v letu 2007
financiranja
Boljša usposobljenost Lastni viri.
učiteljev, večja
kakovost študijskega
procesa.

4.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost
Vodstvo MFDPŠ bo vzpodbujalo znanstveno-raziskovalno delo vseh zaposlenih, še posebej
pa raziskovalne skupine, ki jo bo potrebno v letu 2007 najprej oblikovati in registrirati, nato
pa zagotoviti ustrezne pogoje dela.
Kratkoročni prednostni
cilji
Registracija raziskovalne
skupine MFDPŠ pri
ARRS.
Prijava znanstvenoraziskovalnega projekta
na nacionalni razpis
ARRS.

Izvedbene naloge v
letu 2007
Oblikovanje skupine
in izpolnitev pogojev
za vpis pri ARRS.
Priprava in prijava na
razpis.

Pričakovani rezultati Predvideni viri
v letu 2007
financiranja
Pogoji za raziskovalno Lastni viri.
dejavnost na MFDPŠ.
Prijava enega
projekta.

Kazalnik
Število prijavljenih patentov
Število prijavljenih blagovnih znamk
Število inovacij
Število projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi
uporabniki znanja in so krajši od enega leta
Število projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi
uporabniki znanja in so dolgi vsa eno leto

Lastni viri.

/
/
/

Načrt za leto
2007
/
/
/

/

/

/

1

Leto 2006
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4.3 Umetniška dejavnost
MFDPŠ v letnem delovnem načrtu 2007 ne načrtuje izvajanje umetniške dejavnosti.
4.4 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih
Že iz imena fakultete je razvidno, da si fakulteta prizadeva delovati v mednarodnem okolju.
Le-to bo dosegala z vključevanjem v mednarodne mreže na področju visokega šolstva,
navezovanjem stikov s tujimi visokošolskimi zavodi, izvajanjem mednarodnih projektov,
vključevanjem tujih predavateljev v izobraževalno dejavnost…
Svojo mednarodno aktivnost lahko MFDPŠ že sedaj izkazuje s sklenjenimi dogovori o
sodelovanju s tujimi profesorji iz sledečih visokošolskih institucij:
 University of Leeds, Velika Britanija,
 University of Surrey, Velika Britanija,
 Manchester Metropolitan University, Velika Britanija,
 Maria-Sklodovska – Curie University, Poljska,
 Minot State University, ZDA,
 John Hopkins University, ZDA,
 University of South Florida, ZDA.
Kratkoročni
prednostni cilji
Vzpostaviti
mednarodne povezave s
tujimi institucijami.
Tuji predavatelji.

Izvedbene naloge v
letu 2007
Dogovarjanje o
sodelovanju.

Pričakovani rezultati
v letu 2007
Podpisanih 5 pisem o
sodelovanju.

Predvideni viri
financiranja
Lastni viri.

Sodelovanje pri
izvedbi predavanj.

Najaviti mednarodno
konferenco.

Priprava na
konferenco.

Udeležba tujih
predavateljev pri 6
predmetih.
Pridobitev novih znanj.

Proračun RS
(zap.št. I in IV) in
lastni viri.
Lastni viri.

Dodiplomski študij
Kazalnik

Število študentov, ki opravljajo del študija
v tujini
Število tujih študentov, ki opravijo del
študija v Sloveniji
Število gostujočih visokošolskih učiteljev,
ki sodelujejo pri pedagoškem procesu
Število
visokošolskih
učiteljev,
ki
sodelujejo pri pedagoškem procesu v tujini
kot gostujoči profesorji
Število visokošolskih sodelavcev, ki se

Študijsko
leto
2007/2008

Podiplomski študij

Načrt za
študijsko leto
2008/2009

Študijsko leto
2007/2008

Načrt za
študijsko leto
2008/2009

/

4

/

0

/

2

/

0

/

2

3

3

1

1

1

1
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izobražujejo v tujini
Število gostujočih raziskovalcev
strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli
Slovenijo
Število gostujočih raziskovalcev
strokovnih sodelavcev, ki bodo šli
Slovenije v tujino

in
v

/

/

/

/

in
iz

1

1

1

1

4.5 Knjižnična dejavnost
MFDPŠ v letu 2007 še ne bo imela lastne knjižnice.
V Savinjski regiji deluje 13 regijskih knjižnic, med njimi tudi območna Osrednja knjižnica
Celje, ki ima v regiji najbolj raznovrsten in najobsežnejši knjižnični fond ter ustrezno
informacijsko tehnologijo. Le-ta ima preko 400.000 enot gradiva in obiskovalcem omogoča
dostop do elektronski virov prav tako pa ima preko 40 čitalniških mest, ki zagotavljajo prostor
za študij. MFDPŠ je z Osrednjo knjižnico Celje v letu 2006 podpisala Dogovor o sodelovanju.
MFDPŠ namerava v prihodnjih letih vzpostaviti javno knjižnico specializirane literature s
področja družbenih ved ter poslovnih in upravnih ved. Knjižnica MFDPŠ bo namenjena
študentom, profesorjem in tudi vsem ostalim zainteresiranim v regiji in širše.
MFDPŠ bo že v obdobju konstituiranja vzpostavila ustrezno informacijsko podporo in
omogočila nastanek e-knjižnice, ki bo zagotavljala:
 online knjige,
 online podatkovne zbirke s področja družbenih ved, ekonomije, managementa znanja,
upravljanja s kadri, prava, etike….
 online znanstvene in strokovne časopise,
 online slovarje in enciklopedije.
Ta knjižnica bo sodelovala s vsemi slovenskimi knjižnicami, predvsem pa visokošolskimi
knjižnicami in študentom omogočila medknjižnično izposojo.
4.6 Dejavnost študentskih domov
MFDPŠ v svojem programu dela za leto 2007 ne načrtuje dejavnosti študentskih domov.
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4.7 Upravne naloge
V letu 2007 bomo postavili temelje urejenosti fakultete in sprejeli splošne akte in pravilnike,
ki so/bodo osnova za delovanje fakultete. Prav tako bo ena bistvenih nalog informatizacija
MFDPŠ.
Kratkoročni
Izvedbene naloge v
prednostni cilji
letu 2007
Sprejeti akte/pravilnike. Obravnava na
ustreznih organih
MFDPŠ.
Nadgraditi spletno stran Dodati vsebine
MFDPŠ.
predmetov,
osebne strani učiteljev.
Visokošolski
Nakup licence
informacijski sistem.
visokošolskega
informacijskega
sistema in njegova
implementacija.
Zastopanost študentov Volitve v Študentski
v organih MFDPŠ.
svet, upravni odbor in
senat MFDPŠ.

Pričakovani
rezultati v letu 2007
Pravne podlage za
delovanje MFDPŠ.

Predvideni viri
financiranja
/

Boljša informiranost.
Drugi viri.
E-baze podatkov o
študentih in
študijskem procesu.

Ministrstva (zap.
št. III) ,
lastni viri.

Razpis in izpeljava
volitev.

/

Kazalniki:
Kazalniki
Število študentov na računalnik
Odstotek elektronskih prijav na izpite

Študijsko leto
2006/2007
/
/

Načrt za
študijsko leto
2007/2008
15
100 %

4.8 Nacionalno pomembne naloge
4.8.1

Skrb za slovenščino

MFDPŠ ne načrtuje posebnih aktivnosti na področju skrbi za slovenščino.
4.8.2

Visokošolska prijavno-informacijska služba

MFDPŠ ne opravlja dejavnosti visokošolske-informacijske službe.
4.8.3

Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva

MFDPŠ ne izvaja dejavnosti NKKVŠ.
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4.9 Univerzitetni šport
MFDPŠ ne predvideva izvajanja univerzitetnega športa v letu 2008.
4.10

Interesna dejavnost študentov

Študenti se preko interesnih dejavnosti (športnih, kulturnih, študijskih in ostalih prireditev)
praviloma aktivno vključujejo v družabno življenje. V letu 2007 bo vzpostavljen Študentski
svet MFDPŠ, ki bo pripravil program dela. MFDPŠ bo študente spodbujal, da se bodo
povezovali z organizacijami in društvi, ki na tem področju v regiji že delujejo.
Kratkoročni
prednostni cilji
Izvesti družabni
dogodke.
Brucovanje MFDPŠ.

4.11

Izvedbene naloge v
letu 2007
Izvedba družabnega
dogodka.
Priprava in izvedba
brucovanja.

Pričakovani rezultati v
letu 2007
Druženje, pripadnost in
zadovoljstvo študentov.
Pripadnost in
zadovoljstvo študentov.

Predvideni viri
financiranja
Sponzorstva.
Sponzorstva.

Druga dejavnost visokošolskega zavoda

MFDPŠ bo glede na to, da je še zaenkrat razmeroma nepoznana fakulteta v letu 2007 delovala
na področju lastne razpoznavnosti in vključitve v regijsko družbeno okolje.
Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu
2007

Pričakovani rezultati v
letu 2007

Predvideni viri
financiranja

Izdaja promocijskih
publikacij.

Predstavitvena zloženka
za dodiplomski in
podiplomski študij.
Brošuri za dodiplomski
in podiplomski študij

Lastna
sredstva.

Oglaševanje v medijih.

prepoznavnost

Lastna
sredstva.

Informiranje
javnosti.

Informiranje javnosti prek
spleta in medijev.

Posodabljanje spletnih
strani fakultete.
Sporočila za medije.

Lastna
sredstva.

Aktivna vloga v
družbenem okolju.

Organizacija dogodkov.
Podpiranje organizacij in Interakcija akademske
mladostnikov v lokalnem sfere z ostalim okoljem.
okolju.

Promocija.

Lastna
sredstva.
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4.12

Investicije in investicijsko vzdrževanje

V študijskem letu 2007/08 bo MFDPŠ delovala v najetih prostorih v Celju. Možno lokacijo še
dogovarjamo, vendar bomo težili k pridobitvi prostorov v središču mesta v okviru institucij,
ki so povezane z izobraževanjem v regiji. Možne lokacije za delovanje MFDPŠ so v
prostorih:
 bivše Kovinotehne, Mariborska 7, Celje
 2. nadstropje v stavbi PKŠ Celje, kjer je letos gostovala UM FG, Mariborska 2, Celje,
 Srednja trgovska šola Celje, Kosovelova 4, Celje,
 Dvorane Planeta Tuš, Mariborska cesta 128, Celje.
Glede na izračune potreb po prostorih bo fakulteta v študijskem letu 2007/08 potrebovala
stalen najem velike in male predavalnice ter kabinetov, v velikosti cca 400 m2
MFDPŠ ima tudi nekaj ponudb drugih lokalnih skupnosti, da bi izvajala študij v njihovi
občini.
4.12.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin

V letu 2007 nameravamo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi dogovoriti ustrezno
umestitev MFDPŠ v Celju oz. širši okolici.
4.12.2 Nakup opreme

V letu 2007 bo MFDPŠ opremila prostore za tajništvo fakultete in za izvajanje izobraževalne
dejavnosti.
Načrt nakupa opreme za leto 2007:
Št.
Zap.
priori
št.
tete

Oprema

Namen opreme

Vrednost
Predvideni viri
opreme v letu financiranja (zap.
2007 v EUR
št. III )

1

1

Osebni računalniki.

Izobraževalni,
administrativni.

12.500

2

2

Prenosni računalniki.

Upravni.

2.500

1

3

Tiskalniki

2

4

Druga računalniška
oprema.

1

5

Strežnik.

1

6

Programska oprema.

1

7

Office, računovodski

Administrativni,
upravni.
Administrativni,
upravni.
urediti prostore s
strežniško opremo in
varovanje
Za pedagoške in
nepedagoške
sodelavce.
Nakup licenc za

400
1.400

Ministrstva in
lokalne skupnosti .
Ministrstva in
lokalne skupnosti.
Ministrstva in
lokalne skupnosti.
Ministrstva in
lokalne skupnosti

2.000

Ministrstva in
lokalne skupnosti.

3.450

Ministrstva in
lokalne skupnosti

5.000

Ministrstva in
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programi, evidence

pisarniško delo za
pedagoške in
nepedagoške
sodelavce.
Sodobna oprema
učilnic

lokalne skupnosti.

3

8

Oprema za učilnice.

3

9

Pisarniška oprema.

Pohištvo in oprema

2

10

Fotokopirni stroj.

administrativni,
pedagoški

800

4

11

Platno.

pedagoški

150

4

12

Drobni inventar.

pedagoški, drugo

500

5

13

Mobilni telefoni in
ostalo.

Dostopnost
zaposlenih

300

4.150
3.000

Ministrstva in
lokalne skupnosti
Ministrstva in
lokalne skupnosti.
Ministrstva in
lokalne skupnosti
Ministrstva in
lokalne skupnosti.
Ministrstva in
lokalne skupnosti
Ministrstva in
lokalne skupnosti

4.12.3 Investicijsko vzdrževanje

Po odločitvi o prostorski umestitvi MFDPŠ v Celju v letu 2007/08, bo mogoče tudi
ugotavljati potrebe po investicijskem vzdrževanju, zato jih v nadaljnjem besedilu ne navajamo
pod naloge v letu 2007.
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5

Kadrovski načrt in kadrovska politika

5.1 Kadrovska politika
Kadre MFDPŠ zagotavlja iz vrst priznanih visokošolskih učiteljev in raziskovalcev, tako
doma kot v tujini. Učitelji imajo izkušnje tako v visokem šolstvu na področju izobraževanja in
raziskovanja. Fakulteta bo k sodelovanju tudi pritegnila številne uspešne gospodarstvenike z
raziskovalnimi ali strokovnimi dosežki.
MFDPŠ bo mlade sodelavce, pretežno asistente, spodbujala k čim prejšnjemu zaključku
podiplomskih študijskih programov ter k pridobivanju znanstveno-raziskovalnih izkušenj, ki
so podlaga za njihov strokovni in akademski razvoj.
Kratkoročni prednostni
cilji
Akt o organizaciji in
sistematizaciji delovnih
mest MFDPŠ.
Zaposlitve v strokovnih
službah.

Izvedbene naloge v
letu 2007
Sprejem akta na
Senatu MFDPŠ.

Pričakovani rezultati v Predvideni viri
letu 2007
financiranja
Urejeno področje
zaposlovanja.
/

Izbor kandidatov.

Zaposlitve 5-ih oseb.

Zaposlitev dekana in
prodekana za
izobraževanje.

Odločba o zaposlitvi.

Zaposlitev visokošolskih
učiteljev in sodelavcev.
Razvoj kadrov.
Sprejem Meril za izvolitve
v nazive na MFDPŠ.
Izvolitve zunanjih
sodelavcev v ustrezne
nazive zaradi vključevanja
v študijski proces.
Zdravniški pregledi.
Varstvo pri delu.

Objava razpisa,
izbor kandidatov in
zaposlitve.
Izobraževanja,
seminarji.
Sprejem na Senatu
MFDPŠ in Svetu RS
za visoko šolstvo
Določitev
habilitacijskih komisij
za posameznega
kandidata.
Obisk zdravnika.
Predavanja in izpit za
novo zaposlene.

Proračun
(zap. št. I)
drugi viri.
50 % zaposlitev dekana Proračun
in prodekana za
(zap. št. I)
izobraževanje.
drugi viri.
Zaposlitev 18-ih oseb.
Proračun
(zap. št. I).
Večja učinkovitost in
kakovost dela.
Urejena možnost
izvolitev v naziv na
MFDPŠ.
Ustrezno število
izvolitev v naziv po
področjih.
Ocena zdravstvenega
stanja novo zaposlenih.
Usposobljeni zaposleni
prejmejo potrdila.

RS
in
RS
in
RS

Drugi viri.
/

Drugi viri.
Drugi viri
Drugi viri.
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5.2 Kadrovski načrt
MFDPŠ bo začela izvajati študijske programe v študijskem letu 2007/08, zato bo v letu 2007
potrebno izvesti zaposlitve visokošolskih učiteljev, sodelavcev in nepedagoškega kadra, saj
fakulteta trenutno nima zaposlitev. Kadrovski razpis bo na spletni strani fakultete in v tiskanih
medijih objavljen marca 2007.
Pri načrtovanju zaposlenih v strokovnih službah (nepedagoški) v letu 2007 smo načrtovali
sledeče zaposlitve:
 tajnika fakultete (pravne in kadrovske zadeve), delna zaposlitev s 1. 6. in polna s 1. 9.
2007,
 strokovnega sodelavca (splošno, tajništvo), delna zaposlitev s 1. 6. in polna s 1. 9. 2007,
 strokovnega sodelavca (izobraževanje, projekti…), delna zaposlitev s 1. 10. 2007 in polna
z 2008,
 referenta za študentske zadeve, delna zaposlitev s 1. 6. in polna s 15. 8. 2007,
 računovodstvo, delna zaposlitev s 1. 6. 2007, polovična s 15. 9. 2007, in polna z januarjem
2008.
Pri načrtovanju visokošolskih učiteljev in sodelavcev smo glede na predmetnika na
univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Ekonomija v sodobni družbi in magistrskem
študijskem programu 2. stopnje Management znanja ter glede na predvideno časovno
dinamiko dela za leto 2007 predvideli sledeče zaposlitve:
 zaposlitev dekana in prodekana za izobraževanje (oba sta izredna profesorja) s 1. 6.
pogodbeno in s 1. 10. 2007 redno za 50 %,
 vse ostale redne zaposlitve pedagoških delavcev so predvidene s 1. 10. 2007 v obsegih,
kot so navedeni v nadaljevanju:
 zaposlitev dveh rednih profesorjev s 50 % in dveh rednih profesorjev s 30%,
 zaposlitev dveh izrednih profesorjev za 50 %, dveh za 30 % in enega za 25 % (dekan in
prodekan nista vključena),
 zaposlitev dveh docentov za 50 %, treh docentov za 30 % in enega docenta za 20 %,
 zaposlitev enega asistenta z doktoratom za 50 %,
 zaposlitev enega asistenta z magisterijem za 100 % in enega za 50 %.
Iz navedenega je razvidno, da v letu 2007 načrtujemo 20 zaposlitev visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter 5 nepedagoških delavcev v strokovnih službah za administrativno upravne
zadeve.
Glede na časovno dinamiko, obseg KU določenih s predmetnikom, predvideno število
vpisanih študentov oz. število skupin, kakor tudi način izvedbe (redni, izredni), smo
izračunali, da v letu 2007 za izvedbo študijskega procesa potrebujemo1:
 25,65 FTE visokošolskih učiteljev in sodelavcev, vključno z dekanom in prodekanom,
 20 FTE za tajnika in strokovne službe MFDPŠ.

1

Upoštevan je obseg zaposlitev za celotno leto 2007, v finančnem načrtu je prikazan obseg stroškov plač brez
decembra 2007, katerega plače zapadejo v plačilo v letu 2008.
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Število redno zaposlenih: stanje na dan 31. 12. 2006 in načrt za leto 2007

Število zaposlenih na
dan 31. 12. 2006

Število novih
zaposlitev v letu
2007, ki širijo
zasedbo delovnih
mest iz leta 2006

Število
upokojitev, ki se
ne nadomestijo z
novimi
zaposlitvami

Št.
v
Tarifna
Št. vseh
zaposlenih osebah v
v
skupina Delovno mesto oz. naziv
zaposlenih v FTE
(v FTE) mesecih osebah
a
b
c
d
e
f
g
DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU
Glavni tajnik
1
5,5
Dekan
1
1,5
Prodekan za izobraževanje
1
1,5
Skupaj delovna mesta po uredbi o plačah
3
8,5
direktorjev v javnem sektorju
VISOKOŠOLSKI UČITELJI, VISOKOŠOLSKI SODELAVCI
IX.
Redni profesor
4
4,8
Izredni profesor
5
5,55
Docent
6
6,3
Asistent z doktoratom
1
1,5
VIII.
Asistent z magisterijem
2
4,5
Skupaj visokošolski učitelji, sodelavci in
18
22,65
laboranti

Število delavcev,
s katerimi bo
prekinjeno
delovno razmerje
in se ne
nadomestijo z
novimi
Število zaposlenih na
zaposlitvami
dan 31. 12. 2007

v
v
mesecih osebah
h
i

Št.
v
Št. vseh
zaposlenih
mesecih zaposlenih v FTE
j
k
l
1
1

1
0,5

1

0,5

3

2

4
5
6
1
2

1,5
1,85
2,1
0,5
1,5

18

7,45
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ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH DELOVNIH MESTIH
IX.
IK od 6,80 dalje
IK od 5,60 do 6,40
IK od 4,70 do 5,30
VIII.

VII.

IK od 4,00 do 4,40
IK od 6,80 dalje
IK od 5,60 do 6,40
IK od 4,70 do 5,30
IK od 4,00 do 4,40
IK od 6,80 dalje
IK od 5,60 do 6,40
IK od 4,70 do 5,30
IK od 4,00 do 4,40
IK od 3,25 do 3,80

Skupaj zaposleni na spremljajočih delovnih
mestih
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI

3

9

3

2

1

5,5

1

1

4

14,5

4

3

25

45,65

25

12,45

Na rednem študiju bodo poučevali le redno zaposleni učitelji, medtem ko bodo v študijski proces na izrednem študiju vključeni tudi zunanji
sodelavci, ki bodo delali preko avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb. Slednji niso zajeti v zgornji tabeli, saj le-ta predvideva le redno zaposlene
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Izvolitve v naziv v letu 2007
V letu 2007 zato načrtujemo izvolitve v naziv v skladu s spodnjo tabelo:
Število zaposlenih, ki
Načrtovano število
jim bo v letu 2007
izvolitev v naziv v
potekla izvolitev v naziv letu 2007
/
1
/
1
/
5
/
5
/
5
/
8
/
0
/
0
/
0
/
0
/
0

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

Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki se bodo izobraževali in
izpopolnjevali v letu 2007

skupaj

Pridobivanj
e izobrazbe
na 5. ravni

Pridobivanje
izobrazbe na
podravni 6/1

Prid. izobr.
na podravni
6/2

Pridob.
izobr.
na 7. ravni

Pridobiv.
izobr. na
8. ravni

Strokovno
usposab.

Krajša
usposab.
in tečaji

/

/

/

/

/

3

1

Fakulteta bo v letu 2007 zaposlenim v strokovnih službah omogočala strokovna usposabljanja
na področju:
 kakovosti v visokem šolstvu,
 Bolonjskega procesa,
 računovodstva, knjigovodstva,
 kadrovske in (delovno) pravne zakonodaje.
Prav tako bo vodja nepedagoških delavcev opravil tečaj iz retorike.
Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter
laborantov, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2007
V letu 2007 bodo visokošolskih učitelji in sodelavci opravili usposabljanja iz visokošolske
didaktike ter prijavljanja raziskovalnih projektov.
Pridobivanje
Krajša
Strokovno
izobrazbe na
usposabljanja Sobotno leto
usposabljanje
osmi ravni
in tečaji
SKUPAJ
0
0
7
0
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Število registriranih raziskovalcev
V letu 2007 se bo oblikovala in registrirala raziskovalna skupina MFDPŠ, ki bo začetnik
raziskovalne dejavnosti na fakulteti. Fakulteta v letu 2007 ne bo zaposlovala registriranih
raziskovalcev, ampak bodo raziskovalno - razvojno dejavnost opravljali visokošolskih
učitelji.
Št. vseh visokošolskih
učiteljev, visokošolskih
sodelavcev, raziskovalcev
in strokovnih sodelavcev
Stanje 31. 12. 2006
0
Načrt 31. 12. 2007
25
6

Število registriranih raziskovalcev
Vsi

od tega s statusom
mladi raziskovalci

0
0

0
0

FINANČNI NAČRT

Finančni načrt MFDPŠ za leto 2007 je viden iz prilog:
- Finančni načrt 2007- posebni del (4 strani),
- Finančni načrt 2007 – splošni del (3 deli),
- Obrazložitev finančnega načrta MFDPŠ za leto 2007.

7

PRILOGE – VISOKOŠOLSKI ZAVOD V ŠTEVILKAH
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7.1 Izobraževalna dejavnost
Tabela 1: Število starih študijskih programov, ki se izvajajo v študijskem letu 2006/2007, in načrt za študijsko leto 2007/2008
Stari študijski programi
Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2006/2007

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2007/2008

Univerzitetni
programi
študijsko leto
2006/2007

Univerzitetni
programi
študijsko leto
2007/2008

0

0

0

0

Specialistični
Specialistični
programi
programi za
za študijsko
študijsko leto
leto
2006/2007
2007/2008
0

0

Magistrski
programi
za
študijsko
leto
2006/2007
0

Magistrski
programi
za
študijsko
leto
2007/2008
0

Doktorski
programi
za
študijsko
leto
2006/2007
0

Doktorski
programi
za
študijsko
leto
2007/2008
0

Tabela 2: Število novih študijskih programov, ki se izvajajo v študijskem letu 2006/2007, in načrt za študijsko leto 2007/2008
Novi študijski programi
Visokošolski Visokošolski
Študijski
Univerzitetni Univerzitetni
strokovni
strokovni
programi
študijski
študijski
študijski
študijski
2. stopnje
programi 1. programi 1.
programi 1. programi 1.
študijsko
stopnje za
stopnje za
stopnje za
stopnje za
leto
študijsko leto študijsko leto
študijsko leto študijsko leto
2006/2007
2006/2007
2007/2008
2006/2007
2007/2008
0
0
0
1
0
*nov Magistrski študijski program 2. stopnje – še v pripravi.

Študijski
programi
2. stopnje
študijsko
leto
2007/2008
1*

Študijski
programi
3. stopnje
za
študijsko
leto
2006/2007
0

Študijski
programi
3. stopnje
za
študijsko
leto
2007/2008
0

MFDPŠ v študijskem letu 2006/07 še ni izvajala študijskega procesa. V študijskem letu 2007/08 namerava izvajati:
- Univerzitetni študijski program 1. stopnje Ekonomija v sodobni družbi (180 KT) in
- Magistrski študijski program 2. stopnje Management znanja (120KT).
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Tabela 3: Število programov izpopolnjevanja, ki se izvajajo v študijskem letu 2006/2007 in načrt za študijsko leto 2007/2008
Število
programov za
izpopolnjevane
v študijskem
letu 2006/2007

Število
programov za
izpopolnjevane
v študijskem
letu 2007/2008

Število
študentov v
programih za
izpopolnjevanje
2006/2007

0

0

0

Število
študentov v
programih za
izpopolnjevanje
v študijskem
letu 2007/2008
5

MFDPŠ bo v letu 2007 ponudila javnosti možnost pridobivanja znanja v okviru programov za izpopolnjevanje in predvideva, da se bo v študijski
proces na izrednem študiju vključilo pet oseb, ki bodo ob zaključku prejele javno veljavno listino.

Tabela 4: Število vpisanih študentov v stare študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2006/2007 in načrt za
študijsko leto 2007/2008
Stari študijski programi
Visokošolski
Visokošolski
Univerzitetni
strokovni študijski strokovni študijski študijski
programi
programi
programi

Univerzitetni
študijski
programi

Redni
študij
06/07
0

Izredni Izredni Štud. leto Štud.
študij študij 06/07
leto
06/07 07/08
07/08
0
0
0
0

Redni
študij
07/08
0

Izredni
študij
06/07
0

Izredni
študij
07/08
0

Redni
študij
06/07
0

Redni
študij
07/08
0

Specialistični
Magistrski
Doktorski
študijski programi študijski programi študijski
programi
Štud.
leto
06/07
0

Štud. leto Štud.
07/08
leto
06/07
0
0

Štud.
leto
07/08
0
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Tabela 5: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2006/2007 in načrt za
študijsko leto 2007/2008
Novi študijski programi
Visokošolski
Visokošolski
strokovni študijski strokovni študijski
programi 1.
programi 1. stopnje
stopnje

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje

Redni
študij
06/07
0

Redni
študij
06/07
0

Izredni Izredni Redni
študij študij študij
06/07 07/08 06/07
0
50
0

Redni
študij
07/08
0

Izredni
študij
06/07
0

Izredni
študij
07/08
0

Redni
študij
07/08
70

Študijski programi Študijski programi Študijski
2. stopnje
2. stopnje
programi 3.
stopnje

Redni
študij
07/08
40

Izredni Izredni
študij
študij
06/07 07/08
0
40

Štud.
leto
06/07
0

Štud.
leto
07/08
0

Iz tabele je razvidno, da predvidevamo, da bodo mesta za redne študente zapolnjena, medtem ko bo ostala polovica mest za izredni študij prostih
na 1. stopnji kot tudi na 2. stopnji.

Tabela 6: Število diplomantov, ki so končali stare študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2006 in načrt za leto 2007
Stari študijski programi
Visokošolski Visokošolski
strokovni
strokovni
programi –
programi –
redni študij
izredni študij
Leto Leto
Leto Leto
2006 2007
2006 2007
0
0
0
0

Univerzitetni
programi –
redni študij

Univerzitetni
programi –
izredni študij

Leto Leto
2006 2007
0
0

Leto
2006
0

Specialistični
programi

Leto Leto Leto
2007 2006 2007
0
0
0

Magistrski
programi

Doktorski
programi

Leto Leto Leto
2006 2007 2006
0
0
0

Leto
2007
0
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Tabela 7: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2006 in načrt za leto 2007
Novi študijski programi
Visokošolski
Visokošolski
strokovni
strokovni študijski
študijski
programi 1.
programi 1.
stopnje – izredni
stopnje – redni
študij
študij
Leto
Leto
Leto
Leto
2006
2007
2006
2007
0
0
0
0

Univerzitetni
študijski programi
1. stopnje – redni
študij

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje –
izredni študij

Študijski programi
2. stopnje – redni
študij

Študijski programi Študijski
2. stopnje –
programi 3.
izredni študij
stopnje

Leto 2006 Leto
2007
0
0

Leto
2006
0

Leto 2006 Leto
2007
0
0

Leto
2006
0

Leto
2007
0

Leto
2007
0

Leto
2006
0

Leto
2007
0

Tabela 8: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2006/2007 in načrt za študijsko leto 2007/2008

Študijska skupina

1. skupina
2. skupina
3. skupina
4. skupina
5. skupina
6. skupina

Št. študentov rednega
dodiplomskega študija
po študijskih
programih*

Št. študentov 2.
stopnje rednega
študija po novih
študijskih programih

Študijsko
leto 06/07

Študijsko
leto 06/07

0
0
0
0
0
0

Št. diplomantov
rednega
dodiplomskega
študija po študijskih
programih*
Študijsko Leto
Leto
leto
2006
2007
07/08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Št. diplomantov 2.
stopnje rednega
študija po novih
študijskih programih

Študijsko Leto
leto
2006
07/08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Leto
2007
0
0
0
0
0
0
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7.2 Raziskovalna dejavnost
Tabela 9: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2006 in načrt za leto 2007
Raziskovalni
Infrastrukturni
Temeljni
Aplikativni
Podoktorski
program 2004- programi 2004Število
projekti
projekti
projekti
Število
2008
2008
Število
znanstvenih
Leto
drugih
CRPov
sestankov/konfe
Št.
Št.
Št.
Št.
Št.
projektov
renc
Število FTE
Število FTE
Število FTE
Število FTE
Število FTE
letno
letno
letno
letno
letno
Leto 2006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Načrt za
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
leto 2007
Opomba: v stolpcu »Število znanstvenih sestankov/konferenc« je vpisano število znanstvenih sestankov in konferenc, ki jih je oz. jih bo
organiziral visokošolski zavod. Šteje se vse programe, ki se izvajajo v posameznem letu, ne glede na čas izteka programa (npr. v letu 2006 se
šteje tudi programe, ki se iztečejo 31.05.06).
MFDPŠ se bo v letu 2007 registrirala razvojno - raziskovalno skupino pri ARRS in se prijavila na razpis za ciljne raziskovalne projekte.
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA MEDNARODNE
DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE ZA LETO 2007

FAKULTETE

ZA

Izhodišča finančnega načrta
Finančni načrt za leto 2007 je pripravljen v skladu s 26. členom Zakona o javnih financah, z
Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in Navodili o
pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava. V delu za katerega je bila dodeljena koncesija je finančni načrt pripravljen na
podlagi enakih izhodišč, kot veljajo za državni proračun.
Finančni načrt je prikazan je v obliki izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
po načelu denarnega toka in dodatno na obrazcih: Finančni načrt 2007: Posebni del in Novi
študijski programi 1. stopnje.
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) začenja z izvajanjem
študijskih programov v študijskem letu 2007/2008. Vsi izračuni so tako prilagojeni dejstvu, da
študijski proces v koledarskem letu 2007 traja le tri mesece. Upoštevani so tudi odhodki
potrebni za operativni zagon fakultete.
Obrazložitev splošnega dela finančnega načrta
MFDPŠ v letu 2007 načrtuje skupne prihodke v višini 209.894 EUR. V ta znesek so zajeti
tako prihodki iz izvajanja javne službe kot iz tržne dejavnosti.
V skupnih prihodkih predstavlja delež predvidenih prihodkov iz financiranja izvajanja javne
službe s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije 39,6
% ali 83.108 EUR, od tega predstavljajo ocenjena sredstva, za katera bo fakulteta kandidirala
na javnih razpisih MVZT za financiranje razvoja in investicij v opremo 60,5 % ali 31.297
EUR, 51.811 EUR pa odpade na izvajanje študijske dejavnosti.
S predvidenimi prihodki bi bilo možno v celoti pokriti odhodke iz naslova koncesioniranega
študijskega programa 1. stopnje Ekonomija v sodobni družbi.
Preostali del predvidenih prihodkov MFDPŠ v letu 2007 predstavljajo šolnine pri izvajanju
izrednega študija, donacije iz privatnega sektorja ter pomoč lokalne skupnosti pri zagonu
fakultete ter tržna dejavnost. Tako doseženi prihodki znašajo 126.786 EUR.
Iz tržne dejavnosti načrtujemo prihodke v višini 8.346 EUR, kar predstavlja 4% od celotno
načrtovanih prihodkov. V letu 2007 namreč ne načrtujemo večjega obsega opravljenih
storitev na trgu.
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Tabela 1: Prikaz vira sredstev tržne dejavnosti
Prihodki v EUR
Prihodki v % od prihodkov
Vir sredstev tržne dejavnosti
iz tržne dejavnosti
Prihodki od intelektualnih storitev 8.346 100 %
Prihodki od sodelovanja z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja 0

0

Strukturo prihodkov po posameznih virih financiranja prikazujemo v naslednji tabeli.
Tabela 2: Prikaz strukture prihodkov po posameznih virih financiranja
Prihodki v EUR
Prihodki v % Odhodki v %
Vir financiranja
MVZT- sredstva za izobraževalno dejavnost
51.811 25 % 23 %
MVZT oz. ARRS – sredstva za raziskovalno dejavnost
0
0
0
Drugi proračunski viri – sredstva za ciljne raziskovalne programe in druge razvojne naloge
31.297 15 % 14 %
Evropski proračun, razpisi mimo proračuna RS
0
0
0
Druga sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe 118.440
56 % 59 %
Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu8.346 4 % 4 %
S K U P A J 209.894
100 % 100 %
V finančnem načrtu za leto 2007 izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 15.566
EUR. Predvideni manjko, ki izhaja iz potrebe po zagotovitvi dodatnih sredstev za zagon
fakultete, bo pokril ustanovitelj.
Največji del odhodkov odpade na odhodke iz naslova stroškov plač in prispevkov 80.280
EUR ter odhodke iz naslova investicij v opremo in razvoj 61.507 EUR. Fakulteta namreč v
letu 2007 predvideva nakup računalniške opreme, opreme za učilnice in pisarniške opreme
(podrobnejši seznam je podan v Programu dela MFDPŠ 2007), kar predstavlja planiran
izdatek v višini 38.541, preostali del pa predstavlja investicije v razvoj fakultete (mednarodno
sodelovanje, izboljšanje kadrovske sestave, kakovost študija in študijskih programov,
samoevalvacija).
Večji del stroška plač in prispevkov ter dajatev iz plač odpade na nove redno zaposlene, saj
fakulteta v letu 2007 predvideva novih redno 25 zaposlenih sodelavcev, ki bodo zaposleni v
različnih obsegih delovne obveznosti. Stroški dela so izračunani glede na obseg FTE v letu
2007 ob upoštevanju veljavnih količnikov in stopenj za obračun prispevkov in dajatev iz (oz.
na) plače. Del izvedbe izrednega študija se bo izvajal s pogodbenimi sodelavci, odhodki iz
tega naslova znašajo 25.476 EUR.
Fakulteta v letu 2007 predvideva tudi večje izdatke za blago in storitve, kar prav tako izhaja iz
naslova zagona fakultete (nabava pisarniškega materiala, storitve oglaševanja) in iz naslova
najetih prostorov, saj fakulteta z lastnimi prostori ne razpolaga. Odhodek za najemnine ter
tekoče stroške in stroške vzdrževanja tako načrtujemo v višini 24.107 EUR ter za nabavo
blaga in storitev 20.702 EUR.
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V letu 2007 odhodke za službena potovanja in prevozne stroške načrtujemo le v višini 3.547
EUR, saj bo večina novih zaposlitev na fakulteti šele po 1. 10. 2007.
POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA
V posebnem delu Finančnega načrta skladno z navodili MVZT povzemamo del splošnega
finančnega načrta, ki se nanaša na vire financiranja iz proračunskih sredstev.
ŠTUDIJSKA DEJAVNOST
V študijskem letu 2007/08 bomo prvič izvajali nov univerzitetni študijski program 1. stopnje
Ekonomija v sodobni družbi (ESD). MFDPŠ je za ta program pridobila koncesijo, v
študijskem letu pa razpisuje 70 mest za redni študij 1. letnika programa.
1. Sredstva za plače in drugi osebni prejemki
Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni in ocene načrtovanih sredstev, so upoštevana skladno
z Navodilom za pripravo progama dela in finančnega načrta za leto 2007.
Pomembna predpostavka izračuna stroškov dela je bila ta, da fakulteta v prejšnjem letu še ni
izvajala študijskih programov, torej pri izračunavanju ni bilo možno upoštevati predpostavke
o povišanju posameznega stroška dela kot to izhaja iz navodil. Obračun posameznega stroška
dela oz. prispevkov in dajatev je tako pripravljen skladno z obstoječimi predpisi. V
koledarskem letu 2007 pri izračunu stroškov dela za izvajanje študijskega procesa
upoštevamo le dva meseca (oktober in november) in vrednost količnika 234,76 EUR. Pri
izračunu stroškov dela smo upoštevali tudi redno zaposlitev dekana in prodekana, oba izredna
profesorja s polovično zaposlitvijo. Vsi izvajalci rednega dela študijskega programa ESD
bodo na fakulteti zaposleni redno.
Glede na obseg nepedagoškega dela pri zagonu nove fakultete smo k obračunanem strošku
dela za pedagoške delavce prišteli 15 % stroškov dela za nepedagoške, strokovne delavce, saj
z nižjim odstotkom ne moremo zagnati fakultete.
Skupni izračunani stroški dela za izvedbo programa ESD znašajo 26.036 EUR, kar odpade na
sredstva za nove zaposlitve, saj se program v študijskem letu 2007/2008 izvaja prvič. Sredstva
za nove zaposlitve smo povečali še za 2 % za delovno uspešnost (521 EUR) in za 1 % za
redno napredovanje (260 EUR), premije za dodatno pokojninsko zavarovanje (547 EUR) ter
prispevke delodajalca po obstoječih stopnjah (4318 EUR). Izplačilo regresa za letni dopust v
letu 2007 ne predvidevamo, pri izračunu nadomestila za prehrano smo uporabili predpostavko
3,07 EUR/dan, pri izračunu nadomestila za prevoz na delo in z dela pa 100 EUR/FTE/mesec
za pedagoške delavce in 50 EUR/FTE/mesec za nepedagoške delavce.
Skupni stroški iz naslova stroška plač in dodatnega pokojninskega zavarovanja, prispevkov
delodajalca ter drugih osebnih prejemkov znašajo 33.271 EUR.

2. Izdatki za blago in storitve ter opremo
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Izdatke za blago in storitve smo izračunali na podlagi načrtovanih stroškov iz naslova
najemnin glede na obseg potrebovanih prostorov za izvedbo študijskega procesa, kar po
trenutnih tržnih cenah znaša 5.700 EUR. Iz istih predpostavk smo izhajali tudi pri izračunu
stroškov elektrike, vode, ogrevanja in telefona kar vse skupaj znese 988 EUR.
Fakulteta namerava v letu 2007 izdati več skript oz. učbenikov kot učno gradivo pri izvedbi
študijskega programa ESD. Planirani odhodki znašajo 4.382 EUR.
Prav tako fakulteta predvideva nakup študijske literature oz. vzpostavitev on-line dostopa za
obogatitev lastne knjižnične zbirke, za kar namerava potrošiti 2.921 EUR.
Predviden odhodek za potrošni material znaša 1.865 EUR.
Pri izračunu davka na izplačane plače smo glede na število izvajalcev in obseg zaposlitve
predvideli povprečno stopnjo davka 2,3 %.
Za individualno raziskovalno delo učiteljev in asistentov (IRD) fakulteta v leto 2007
predvideva odhodke v višini 2.086 ali v povprečju 104 EUR na zaposlenega/mesec.
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Fakulteta zaradi zagona predvideva večje investicije v opremo. Večji del sredstev bo fakulteta
pridobila iz donacij privatnega sektorja ali lokalne skupnosti, v primeru javnega razpisa
MVZT pa bo kandidirala tudi za ta sredstva. Pri izračunu smo predvidevali sredstva v višini
8.346 EUR. Iz sredstev lokalne skupnosti so predvidena sredstva v višini 29.210 EUR.
RAZVOJNE NALOGE
Skladno z navodili nameravamo kandidirati za sredstva v skupni višini 22.961 EUR. Sredstva
bodo namenjena za razvoj na področju mednarodnega sodelovanja, izboljšanja kadrovske
sestave, kakovosti študija in študijskih programov ter samoevalvacije.
Celje, dne 31. 01. 2007
doc. dr. Srečko Natek
v.d. dekan MFDPŠ
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