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1 POSLANSTVO IN VIZIJA 

 

Poslanstvo  
 

Poslanstvo Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije (v nadaljevanju MFDPŠ) je 

obogatiti strokovni razvoj študentov in diplomantov ter izboljšati njihovo zaposljivost z 

odličnim, mednarodno usmerjenim izobraževanjem in raziskovanjem na področju ekonomije, 

poslovanja in managementa ter s tem prispevati k razvoju družbe znanja in k blaginji regije, 

države in globalne skupnosti.  

 

Vizija  

 

Biti mednarodno uveljavljen kot akademsko odlična in družbeno odgovorna fakulteta.  

 

Vrednote naše fakultete so:  

 Odgovornost in poštenost do uporabnikov naših storitev. 

 Ustvarjalnost in inovativnost pri našem delu. 

 Skladnost in spoštljivost v medsebojnih odnosih. 

 Raznolikost in edinstvenost v tem, kdo smo. 

   

Vrednote, ki se izražajo skozi naše delovanje, gradijo naš ugled v očeh vseh naših javnosti.  
 

 

2 PREDSTAVITEV  

 

Splošno 

 
 

MFDPŠ deluje v središču Celja že od leta 2007/2008, kjer poleg naše fakultete delujejo še trije 

samostojni visokošolski zavodi, ena članica univerze, ki ima sedež v regiji in nekaj dislociranih 

enot. V študijskem letu 2013/2014 se na vseh, v regiji delujočih visokošolskih zavodih, 

izobražuje 3.009 študentov (rednih 2.342; izrednih 853), in sicer na vseh treh stopnjah študija. 

Navedena dejstva kažejo na to, da se regija razvija v pomembno manjše visokošolsko središče. 

 

MFDPŠ za svojo dejavnost uporablja 1.378 m
2
 v stavbi, ki jo je Mestna občina Celje namenila 

za razvoj visokega šolstva v regiji. Prostore MFDPŠ najema od Mestne občine Celje. V isti 

stavbi delujeta še dva druga visokošolska zavoda s sedežem v Celju in javni zavod Regijsko 

študijsko središče Celje. 



 

 



 

 

Izobraževanje  

 

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije je v študijskem letu 2012/2013 izvajala: 

- univerzitetni študijski program Ekonomija v sodobni družbi (v nadaljevanju ESD),  

- visokošolski strokovni študijski program Poslovanje v sodobni družbi (v nadaljevanju 

PSD),  

- magistrski študijski program Management znanja (v nadaljevanju MZ), 

- ter enoletni magistrski študijski programa Vodenje in kakovost v izobraževanju (v 

nadaljevanju VKI).  

 

Razpisan je bil tudi magistrski študijski program Vseživljenjsko učenje: management razvoja 

kadrov, vendar zanj ni bilo zadostnega interesa in se zato ni izvajal. 

 

V tabelah v nadaljevanju so podatki s področja izobraževanja. 

Tabela 1: Podatki o številu vpisanih študentov po študijskih programih v študijskem letu 2012/2013 

Stopnja Vrsta programa 
2012/2013 

Programi Študenti Redni  Izredni  

1. 
Poslovanje v sodobni družbi - visokošolski 

strokovni program 
1 294 274 20 

1. 
Ekonomija v sodobni družbi – univerzitetni 

program 
1 165 146 19 

2. Management znanja - magistrski program 1 222 211 11 

2. 
Vodenje in kakovost v izobraževanju – 

magistrski program 
1 11 / 11 

Skupaj 4 631 61 692 

Opombe: Vključeni so študenti vseh letnikov in tudi študenti s statusom 12 mesecev. 

Tabela 2: Število diplomantov po študijskih programih od  študijskega leta 2007/2008 do 2012/2013 

Študijski 

program 

Način 

študija 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

 

2010/ 

2011 

 

2011/ 

2012 

 

2012/ 

2013 

   

ESD Redni  0 0 3 9 23 56 

  Izredni 0 3 5 5 7 10 

PSD  Redni  / 0 0 3 18 48 

 Izredni / 0 0 1 3 3 

MZ  Redni  0 1 12 14 18 54 

 

Izredni 6 8 0 4 5 5 

VKI  Izredno / / 0 3 5 10 

Skupaj   6 12 20 39 79 186 
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V študijskem letu 2012/2013 se je število študentov glede na preteklo leto pričakovano 

zmanjšalo iz 740 na 692, kar je 7 % upad. Največ se je število študentov znižalo na študijskem 

programu ESD (iz 212 na 165) in sicer kar za 22 %.  

 

V študijskem letu 2012/2013 je bilo zaznati porast diplomantov, glede na preteklo študijsko leto 

in sicer skupno kar za 135 %. Nadalje se pričakuje, da bo število diplomiranih v študijskem letu 

2013/2014 primerljivo s številom diplomiranih v tem študijskem letu. 

 

Raziskovanje  

 

Na MFDPŠ deluje Raziskovalna skupina za družbene in poslovne študije (2711-001) in konec 

leta 2013 je bilo vanjo vključenih 20 strokovnjakov in mladih raziskovalcev (oziroma 7,48 FTE), 

od tega 4 mladi raziskovalci. 

MFDPŠ je kot partnerica v letu 2013 nadaljevala z raziskovalnimi aktivnostmi na temeljnem 

raziskovalnem projektu (ARRS) z nazivom »Teoretični vidiki in empirična analiza učinkov 

prožne varnosti na trgu dela«. Fakulteta je prav tako nadaljevala pri izvajanju raziskovalnega 

projekta »Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje kompetenčnega pristopa k poučevanju 

s spodbujanjem pridobivanja ključne kompetence učenje učenja na vseh nivojih vzgoje in 

izobraževanja« (MIZKŠ in ESS) prijavitelja in koordinatorja Filozofske fakultete Univerze v 

Mariboru. MFDPŠ je v letu 2013 pričela tudi z izvajanjem dvoletnega infrastrukturnega 

programa »Center za podporo raziskovanju managementa znanja (CRPMz)«, ki ga je pridobila 

na razpisu ARRS. V omenjenem letu je MFDPŠ pričela s sodelovanjem kot projektna partnerica 

tudi na projektu »Vzpostavitev novega kreativnega jedra« koordinatorja Visoke šole za 

tehnologijo polimerov Slovenj Gradec. Poleg omenjenih raziskovalnih aktivnosti ima fakulteta 

tudi razvojne projekte. V letu 2013 je MFDPŠ pričela z izvedbo »Sistema zagotavljanja 

kakovosti na MFDPŠ«. Razvojni projekt bo trajal vse do sredine leta 2015. Fakulteta sodeluje 

tudi v programu splošnega neformalnega izobraževanja odraslih, in sicer pri delavnicah »Evropa 

in Evropejci – Evropska unija zame, za nas in za naše otroke« ter »Biti podjeten, biti inovativen 

– biti podjetnik«. V obeh delavnicah je MFDPŠ partnerska institucija vodje UPI – Ljudske 

Univerze Žalec. 

Fakulteta je močno vpeta tudi v mednarodne raziskovalne aktivnosti. V letu 2013 je MFDPŠ kot 

partnerica nadaljevala z raziskovalnimi aktivnostmi v  raziskovalnem projektu Sedmega 

okvirnega programa EU. Naslov projekta je »Tenancy Law and Housing Policy in Multi-Level 

Europe«, koordinator Univerza Bremen, Nemčija. V oktobru 2013 je MFDPŠ pridobila nov 

mednarodni projekt Erasmus Multilateral Projects z nazivom »Inclusive Human Resources 

Management Practices for Older Workers«. Fakulteta je partnerska institucija v konzorciju pod 

vodstvom Erasmus University Rotterdam iz Nizozemske. Prav tako je fakulteta kot 

koordinatorica pridobila dva nova projekta Jean Monnet, in sicer »EU LAJF (EU Learning, 

Action, Job, Fun)« (1. 9. 2013 - 31. 8. 2016) ter »EU+PIK@ (EU+Podjetnost, Iniciativnost, 

Kreativnost)«. Na MFDPŠ sta se pričela izvajati tudi dva mednarodna razvojna projekta, in sicer 

»TEchnologies for young ENtrepreneurs« (1. 8. 2013 - 31. 7. 2015) ter »Izboljšanje zaposljivosti 

mladih diplomantov družboslovja v Savinjski regiji« (1. 10. 2013 - 30. 9. 2014). V prvem 

mednarodnem razvojnem projektu je MFDPŠ partnerska institucija nosilca Provincia di Pesaro e 

Urbino, medtem ko je fakulteta nosilna institucija drugega omenjenega razvojnega projekta. 

Fakulteta je v letu 2013 kot partnerska organizacija uspešno zaključila sodelovanje v triletnem 

mednarodnem projektu Tempus pod vodstvom Technische Universitaet Dresden. Projekt se je 

imenoval »Towards Equitable and Transparent Access to HE in Croatia« in vključeval 

sedemnajst partnerjev iz petih evropskih držav ter Hrvaške (2010-2013). 
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Junija 2013 je bila izvedena tretja mednarodna znanstvena konferenca »Management, 

Knowledge and Learning (MakeLearn): Management znanja in inovacije kot osnova aktivnega 

državljanstva«. Konference se je udeležilo 197 posameznikov iz 36 držav. V okviru konference 

smo tretjič organizirali dvodnevno delavnico »Akademsko pisanje za objavljanje znanstvenih 

člankov v mednarodnih revijah 2013«. 

 

MFDPŠ je v mesecu avgustu 2013 postala regionalna kontakta točka Euraxess, kjer lahko 

raziskovalci prejmejo vse potrebne informacije o možnostih za izvajanje raziskovalne dejavnosti 

v ciljni državi, prostih delovnih mestih, finančnih in drugih vprašanjih, povezanih z mobilno 

kariero raziskovalca.  

 

Fakulteta je v letu 2013 nadaljevala z razvojem Založbe, ki aktivno podpira raziskovalno 

dejavnost na fakulteti, še posebej z vidika diseminacije raziskovalnih rezultatov. V letu 2013 je 

bilo objavljenih pet znanstvenih monografij, en visokošolski učbenik, dva konferenčna zbornika 

ter nekatera informativna gradiva. V okviru mednarodne založbe ToKnowPress pa je v letu 2013 

izšla nova monografija »Productivity Management in an Organization: Measurement and 

Analysis« in  dva zbornika mednarodnih znanstvenih konferenc MakeLearn ter TIIM 2013. 

 

Fakulteta je v letu 2013 nadaljevala z razvojem revije The International Journal of Management, 

Knowledge and Learning (ISSN 2232-5107). Gre za mednarodno znanstveno revijo, ki povezuje 

raziskovalce in strokovnjake s področja poslovanja, izobraževanja in drugih ved z namenom 

zagotoviti napredno znanje na področju managementa, znanja in učenja v organizacijah, 

izobraževanja, poslovnih in družbenih ved, podjetništva, inovacij v podjetjih itd.. V letu 2013 je 

Založba MFDPŠ izdala dve številki revije. 

 

Študentski svet MFDPŠ je bil organizator letne Študentske konference KoME – Konferenca 

MEdnarodnih, katere osrednja tematika je ekonomija, podjetništvo in management v teoriji in 

praksi. Naziv konference, ki se je odvijala 15. 5. 2013, je bil »Diplomiral/a sem. Kaj pa zdaj?«. 

Na omenjeni konferenci je bilo udeleženih 59 študentov ter 7 govornikov iz akademskega in 

poslovnega sveta. 

 

Naštete aktivnosti potrjujejo, da se raziskovalna in razvojna dejavnost na MFDPŠ intenzivno 

razvija in ostaja njena strateška usmeritev. Fakulteta bo nadaljevala s tvorbo novega znanja in pri 

njegovem prenosu v izobraževalni proces ter prek razvojnega in svetovalnega dela delovala tudi 

v širšem gospodarskem in družbenem okolju. 

 

Financiranje  

 

Skupni prilivi zavoda v letu  2013 so znašali 1.583.239 EUR, odlivi pa 1.560.722 EUR, presežek 

prilivov nad odlivi je znašal 22.517 EUR. Večina presežka je posledica dinamične neusklajenosti 

prilivov in odlivov predvsem na področju raziskovalne dejavnosti (33.930 evrov) in na drugi 

dejavnosti (48.782 evrov). Sem spadajo prispevkov ob vpisu,  storitve po ceniku ter sredstva 

pridobljenih v okviru mednarodne izmenjave Erasmus. Presežek prilivov nad odlivi na študijski 

dejavnosti je 431 EUR.  

 

V letu 2013 je 96,44 % vseh sredstev (1.526.829 EUR) je pridobljenih za izvajanje javne službe, 

3,56 % pa iz naslova tržne dejavnosti. V odstotkih izražena sredstva za izobraževanje (1.019.379 

EUR) od skupnih prihodkov predstavljajo 64,39 %, sredstva za raziskovanje 18,02 %, 17,59 % 

pa predstavljajo drugi prihodki. 
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Sredstva za študijske programe s koncesijo (redni študij) so v letu 2013 znašala 1.019.379 EUR 

(992.227 iz javnih virov), odlivi pa 1.028.640 EUR. Sredstva za študijske programe brez 

koncesije (izredni študij) pa prilivi 76.187 EUR, odlivi pa 63.760 EUR. V letu 2013 so bila 

sredstva za izvajanje študijske dejavnosti za redni študij znižana za 4,6 %. 

 

Zaposlovanje  

 

V nadaljevanju so podatki o številu in vrsti delovnih razmerij, ki so bila sklenjena na MFDPŠ 

dne 31. 12. 2013. 

Tabela 3: Število zaposlenih na dan 31.12.2013 

Delovno mesto Število zaposlenih FTE 

Redni profesor 1 0,2 

Izredni profesor 5 1,47 

Docent 8 5,25 

Višji predavatelj 1 0,5 

Predavatelj 2 0,95 

Lektor 1 0,6 

Mladi raziskovalec na enovitem 

doktorskem študiju 
4 4,0 

Raziskovalec na projektu 2 1,5 

Dekan 1 0,7 

Direktor 1 1 

Pomočnik direktorja 1 1 

Vodja službe za raziskovanje 1 1 

Vodja referata za študij 1 1 

Vodja službe za izobraževanje 1 1 

Samostojni strokovni sodelavec  za 

raziskovanje 
1 0,8 

Samostojni strokovni sodelavec  za 

sodelovanje z okoljem 
1 1 

Samostojni strokovni sodelavec  za 

študentske in študijske zadeve 
2 2 

Poslovni sekretar 1 1 

Skupaj 35 24,97 
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3 USMERITVE IN CILJI  

3.1 Zakonske in druge pravne podlage  

 

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije deluje na podlagi:  

- Zakona o visokem šolstvu, 

- Statuta MFDPŠ,  

- Zakona o splošnem upravnem postopku, 

- Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih, 

- Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, 

- Zakona o varnosti in zdravju pri delu, 

- Zakona o varstvu osebnih podatkov,  

- Zakona o zavodih, 

- Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja, 

- Zakona o računovodstvu,  

- Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 

- Zakona o javnih financah,  

- Zakona o uravnoteženju javnih financ, 

- Zakona o dostopu do informacij javnega značaja,  

- Zakona o delovnih razmerjih, 

- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,  

- Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, 

- Meril za prehode med študijskimi programi, 

- Meril za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS, 

- Meril za uvrstitev v register strokovnjakov, 

- Minimalnih standardov za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih, 

- Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu,  

- ostalih interni akti fakultete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO1227.html
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3.2 Dolgoročni strateški cilji 

 

 

Zap. 

št. 

cilja 

Dolgoročni/strateški 

cilj 

Ukrepi (naloge) za 

dosego dolgoročnega 

cilja 

Ime 

kazalnika/kazalnikov 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika 

(leto in 

vrednost 

oz. opis 

stanja) 

Ciljna 

vrednost 

kazalnika 

2015 

Realizacija 

2013 

1. 

Akreditirati študijski 

program tretje 

stopnje. 

Povečati 

znanstvenoraziskovalno 

dejavnost, izboljšati 

kadrovsko strukturo 

okrepiti partnersko 

sodelovanje s tujimi 

VŠZ. 

Število študijskih 

programov tretje 

stopnje. 

2012, 0 2013, 1. Realizirano. 

2. 

Akreditirati skupen 

študijski program 

druge stopnje v 

angleškem jeziku. 

Analizirati potencialni 

trg in zakonodajo, 

okrepiti partnersko 

sodelovanje s tujimi 

VŠZ pripraviti 

promocijske aktivnosti. 

Število skupnih 

študijskih programov 

druge stopnje v 

angleškem jeziku. 

2012, 0 
2013/2014, 

1. 

Delna 

realizacija v 

spremenjeni 

obliki, 

priprava na 

izvedbo 

VTI za 

2014/2015 

3. 

Izdajati mednarodno 

znanstveno revijo 

MFDPŠ. 

Pripraviti koncept za 

izdajo revije MFDPŠ, 

zagotoviti sredstva. 

Število mednarodnih 

znanstvenih revij. 
2012, 1 2015, 1 Realizirano. 

4. 

Ohraniti in pridobiti 

nove mednarodne 

akreditacije 

študijskih programov 

in šole. 

Analizirati in izbrati 

ustrezno akreditacijsko 

agencijo, zadostiti 

pogojem za prijavo in 

izvedbo mednarodne 

akreditacije. 

Število študijskih 

programov, ki imajo 

mednarodno 

akreditacijo. 

2012, 1 2015,2. 

V teku. V 

letu 2013 

začeti 

postopki za 

2 

programski  

akreditaciji 

AQA. 

Število mednarodnih 

akreditacij/evalvacij 

šole. 

2012, 0. 2015, 1. 

V teku. V 

letu 2013 

začeti 

postopki za 

evalvacijo 

AQA in 

EUA. 

5. 

Doseči pozitivno 

oceno na nacionalni 

zunanji evalvaciji – 

ponovni akreditaciji 

MFDPŠ in študijskih 

programov. 

Doseči optimalne 

dosežke na področjih, 

ki jih vključuje 

NAKVIS v ponovno 

akreditacijo. 

Število nacionalnih 

evalvacij institucije. 
2012, 0. 2013,1. Realizirano. 

Število nacionalnih 

evalvacij študijskih 

programov. 

2012, 0. 

2012/2013, 

2 in 

2013/2014, 

2. 

Realizirano. 

Vse štiri v 

septembru 

2013. 

6. 

Povečati 

mednarodno 

dejavnost 

Izvedba Mednarodne 

poletne šole, 

Mednarodne 

znanstvene konference 

in sklenitev Erasmus 

bilateralnih in drugih 

sporazumov. 

Število poletnih šol. 2012, 1 2013, 1 Realizirano. 

Število mednarodnih 

konferenc. 
2012,1 2013,1 Realizirano. 

Število mednarodnih 

sporazumov. 
2012, 23 

do 2015, 

50 

V letu 2013 

realizacija 

29, do leta 

2015 bo cilj 

dosežen. 
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7. 

 

Izboljšati kadrovsko 

strukturo. 

Spodbujanje zaposlenih 

pri študiju in pri 

objavljanju. 

Število zaposlenih. 

v 2012, 

docentov 

8, izrednih 

profesorjev 

4, rednih 

profesorjev 

1. 

v 2015, 

docentov 

6, izrednih 

profesorjev 

5, rednih 

profesorjev 

3. 

V letu 2013 

enako 

stanje kot v 

letu 2012. 

8. 

Okrepiti 

raziskovalno delo, 

povezano predvsem z 

študijsko 

dejavnostjo. 

Spodbujati izdajanje 

monografij/učbenikov. 

Število enot študijske 

literature, katerih 

avtorji so VUS 

MFDPŠ. 

2012, 68 2015, 80 

 

 

Realizirano, 

73. 

9. 
Povečati znanstveno 

prepoznavnost 

Spodbujanje zaposlenih 

pri objavljanju. 
"Sicris Z1 in Z2" 

2012, 800 

točk 

2015, 1000 

točk 

Preseženo, 

1914 točk. 

10. 

Doseči različnost v 

strukturi finančnih  

virov. 

Delo na svetovalnih 

projektih, na razvojno 

raziskovalni dejavnosti 

in različne oblike 

izobraževanja. 

Delež 

nekoncesioniranih 

sredstev v masi 

celotnih prihodkov. 

2012, 15 

%. 

2015, 20-

25 %. 

   V letu 

2013 15 %. 

11. 

Izdelati načrt 

Strategije 

srednjeročnega 

razvoja 2013-2017. 

Analiza preteklega 

obdobja dela na 

MFDPŠ, analiza 

trendov v regiji, 

slovenskem in 

mednarodnem prostoru. 

Načrt Strategije 

srednjeročnega 

razvoja 2013-2017. 

2012, 0. 2013, 1. 

Osnutek v 

letu 2013, 

sprejem na 

senatu 

skupaj s 

Planom 

dela 2014 v 

marcu 

2014. 
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4 POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V 

LETU 2013 

4.1 Visokošolsko izobraževanje  

 

Dolgoročni/strateški 

cilj 

Kratkoročni letni 

cilj za leto 2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Ime kazalnika 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Realizacija 2013 

Kakovostno izvajati  

študijske programe na 

treh stopnjah študija 

 

Izvajati študijske 

programe na prvi 

in drugi stopnji 

študija 

Izvedba razpisa in vpisa za 

vpis v študijske programe prve 

stopnje 

Število izvedenih 

študijskih 

programov na prvi 

stopnji 

2012/2013, 2 2013/2014, 2 Realizirano. 

Število vpisanih 

študentov na prvi 

stopnji 

2012/2013, 459 2013/2014, 470 

Delno realizirano, 

vpisanih 367 

študentov. 

Izvedba razpisa in vpisa za 

vpis v študijske programe 

druge stopnje 

Število izvedenih 

študijskih 

programov na 

drugi stopnji 

2012/2013,1 2013/2014, 2 Realizirano. 

Število vpisanih 

študentov na drugi 

stopnji 

2012/2013, 233 2013/2014, 245 

Delno realizirano, 

vpisanih 209 

študentov. 

Povečati 

prehodnost 

študentov na prvi 

in drugi stopnji 

Izvajati seminarje in delavnice 

v podporo študiju, dodatne 

konzultacije, dodatni izpitni 

roki 

Odstotek 

prehodnosti 

študentov na prvi 

stopnji iz 1. v 2. 

letnik 

2011/2012, 52 % 2012/2013, 60 % 

Delno realizirano, 

prehodnost je 

46,7% 

  

Odstotek 

prehodnosti 

študentov na drugi 

stopnji iz 1. v 2. 

letnik 

2011/2012, 81 % 2012/2013, 85 % 

Delno realizirano, 

prehodnost je 

75,7% 

Povečati 

diplomiranje na 

prvi in drugi 

stopnji 

Izvajati seminarje in delavnice 

v podporo študiju, organizirana 

srečanja z mentorji 

Število 

diplomantov na 

prvi stopnji 

2011/2012, 51 2012/2013, 110 

Realizirano in 

preseženo, dejansko 

številko 

diplomantov je 117. 
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Število 

diplomantov na 

drugi stopnji 

20121/2012, 29 2012/2013, 80 

Delno realizirano, 

dejansko številko 

69. 

 

Povečati izvedbo 

študijskih 

programov v e-

okolju 

Analiziranje možnosti 
Število predmetov 

v e-okolju 
2011/2012, 3 2012/2013, 4 

Realizirano in 

preseženo, delne 

izvedbe v e-okolju 

pri 15 predmetih. 

 

Ugotoviti možnosti 

za (skupne) 

študijske programe 

v angleškem jeziku 

Analizirati potencialni trg in 

zakonodajo, okrepiti 

partnersko sodelovanje s tujimi 

VŠZ 

Odločitev o številu 

(skupnih) 

študijskih 

programov v 

angleškem jeziku 

2011/2012, 0 2012/2013, 1 

Delna realizacija v 

spremenjeni obliki, 

priprava na izvedbo 

VTI za 2014/2015. 

 

Akreditirati  

študijski program 

na tretji stopnji 

Povečanje 

znanstvenoraziskovalne 

dejavnosti, izboljšati 

kadrovsko strukturo okrepiti 

partnersko sodelovanje s tujimi 

VŠZ. 

Število študijskih 

programov na tretji 

stopnji 

2011/2012, 0 2012/2013, 1 Realizirano. 

 

Izvajati študijski 

program na tretji 

stopnji 

Izvedba razpisa in vpisa za 

vpis v študijske programe 

tretje stopnje 

Število izvedenih 

programov na tretji 

stopnji 

2012/2013, 0 2013/2014, 1 Realizirano. 

Število vpisanih 

študentov na tretji 

stopnji 

2012/2013, 0 2013/2014, 5 

Realizirano in 

preseženo, vpisanih 

6 študentov. 

Zagotavljanje kakovosti 

študijskih programov 

 

Spremljati potrebe 

po spremembah, 

priprava predlogov 

ter sprejemanje 

sprememb na 

senatu MFDPŠ in 

na NAKVISu. 

Proučitev poročil in analiz o 

izvajanju 

Število sprememb 

obveznih sestavin 

in manjših  

sprememb 

akreditiranih 

študijskih 

programov prve in 

druge stopnje 

2011/2012, 5 
2012/2013, 5 (ena 

na program). 
Realizirano. 

Doseči pozitivno 

oceno na 

nacionalni zunanji 

evalvaciji – 

ponovni 

akreditaciji 

MFDPŠ in 

Priprava dokumentacije za 

ponovno akreditacijo MFDPŠ 

in študijskih programov 

Število 

institucionalnih 

nacionalnih 

evalvacij 

2012, 0 2013,1 

Realizirano, 

podeljena 

akreditacija za 

nadaljnjih 7 let. 

Število 

programskih 

nacionalnih 

2012, 0 
2013, 4 (ESD, PSD, 

MZ, VKI) 

Realizirano, 4 

programske 

akreditacije za 7 let. 
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študijskih 

programov. 

evalvacij 

Obravnava poročila o 

izobraževalni dejavnosti  

vključujoč ankete za študente, 

diplomante, VU in VS 

Odstotek 

izpolnjenih 

mnenjskih anket 

študentov 

2011/2012, 55 % 
 

2012/2013, 60 % 

Delno realizirano, 

49% 

Odstotek 

izpolnjenih  anket 

VU in VS 

2011/2012, 75 % 2012/2013, 80% 
Realizirano in  

preseženo 82,1% 

Odstotek 

izpolnjenih anket  

strokovnih 

sodelavcev. 

2011/2012, 90 % 2012/2013, 100 % Realizirano. 

Pridobiti ECTS 

Label 

Priprava vloge za pridobitev 

ECTS labela 

Vloga za 

pridobitev ECTS 

label 

2012, 0 2013, 1 

Nerealizirano. 

Onemogočeno 

zaradi podatkov, ki  

zahtevajo 

spremembe na 

nacionalni ravni. 

Izvedba 

mednarodne 

akreditacije 

programov in 

fakultete 

Uspeti na javnem razpisu za 

vzpostavitev sistema 

zagotavljanja kakovosti na 

VŠZ v RS 2012-15 in 

posledično priprava 

dokumentacije za mednarodno 

akreditacijo 

Število 

mednarodnih 

akreditacij 

2012, 0 2013, 2 

Zaradi pritožb na 

razpis in posledično 

pozne sklepe o 

izboru bo omenjen 

cilj realiziran v letu 

2014. 

Krepiti koncept 

vseživljenjskega 

izobraževanja/učenja 

Izvajati dele 

programov oz. 

akreditirane učne 

enote 

Ponudba in izvedba učnih enot 

v okviru vseživljenjskega 

izobraževanja 

Število 

udeležencev 
2011/2012, 5 2012/2013, 20 

Realizirano in 

preseženo, 28 

udeležencev. 

Izvajati neformalne 

oblike 

izobraževanja na 

MFDPŠ in izven 

Priprava internih navodil 

(akademski in poslovni vidik) 

izvedbe neformalnega 

izobraževanja 

Priprava navodil 2011/2012, 0 2012/2013, 1 

Nerealizirano zaradi 

velikega števila 

ostalih zadev, 

reakreditacija. Bo 

izvedeno v letu 

2013/2014. 

 
Priprava in izvedba oblik 

neformalnega izobraževanja 

Število izvedenih 

oblik neformalnega 

izobraževanja 

2011/2012, 13 2012/2013, 15 
Delno realizirano, 

10. 

Nadgraditi sistem Priprava navodil za mapo Število vlog 2011/2012, 108 2012/2013, 125 Realizirano in 



18 

 

priznavanja znanj 

in spretnosti 

dosežkov (portfolio) priznavanja znanj 

in spretnosti 

preseženo, skupaj 

143 vlog. 

Krepiti povezovanje z 

lokalnim in regionalnim 

okoljem (na štud. podr.) 

 

Vključevati goste 

iz prakse v izvedbo 

štud. programov 

Pregled in analiza potencialnih 

gostov iz prakse 

Število vključenih 

gostov iz prakse 
2011/2012, 35 2012/2013, 40 

Delno realizirano, 

26 gostov iz prakse. 

Izvajati 

predstavitvene 

aktivnosti za 

srednje šole, 

podjetja in druge 

organizacije. 

Analiza potencialnih interesnih 

skupin in priprava izvedbe 

Število 

predstavitvenih 

aktivnosti 

2011/2012, 26 2012/2013, 26 
Delno realizirano, 

24 predstavitev. 

Število 

informativnih 

publikacij 

2011/2012, 8 2012/2013, 7 Realizirano. 

Izvajati strokovno 

prakso v podjetjih 

v regiji. 

Pregled potencialnih podjetij 

Število pogodb z 

različnimi podjetji  

v okviru strokovne 

prakse 

2011/2012,  70 2012/2013, 80 

Realizirano in 

preseženo, 92 

podjetij/organizacij. 

Organizirati 

ekskurzije v 

podjetjih in drugih 

organizacijah v 

okviru  vseh 

študijskih 

programov in 

stopenj 

Analiza potencialnih ekskurzij 

in izvedba 

Število ekskurzij v 

podjetja in druge 

organizacije 

2011/2012, 12 2012/2013, 12 
Realizirano, 11 

ekskurzij. 

Izvesti javna 

predavanja in 

okrogle mize 

Priprava dogodkov 
Število izvedenih 

dogodkov 
2011/2012, 10 2012/2013 , 10 

Preseženo, 42 

dogodkov. 

Krepiti mednarodno 

sodelovanje in aktivnosti 

na študijskem področju 

 

Mobilnosti za 

zaposlene in 

študente doma in v 

tujini. 

Priprava in izvedba mobilnosti 

Število mobilnosti 

učiteljev oz. 

zaposlenih v tujino 

(outgoing) 

2011/2012, 3 2012/2013, 3 
Realizirano in 

preseženo, 4. 

Število mobilnosti 

tujih učiteljev 

(incoming) 

2011/2012, 19 2012/2013, 12 
Realizirano in 

preseženo, 13. 

Število mobilnosti 

domačih študentov 

(outgoing) 

2011/2012, 4 2012/2013, 2 Realizirano. 

Število mobilnosti 

tujih študentov 

(incoming). 

2011/2012, 21 2012/2013, 32 

13, delno 

realizirano, zaradi 

manjšega števila 
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udeležencev poletne 

šole. 

Vključevati več 

tuje literature v 

učne enote. 

Analiza vključene tuje 

literature 

Število vključene 

tuje literature 
2011/2012, 37 2011/2012, 50 

Delno realizirano, 

40 

Izvajati učne enote 

v tujem jeziku 

Priprava in izvedba UE v 

tujem jeziku 

Število UE v tujem 

jeziku 
2011/2012, 8 2012/2013, 7 Delno realizirano, 6 

Predstavitvene 

aktivnosti za 

povečanje 

mednarodnega 

sodelovanja 

(udeležba na 

sejmih, informacije 

v tujih jezikih, 

pripravljalni 

sestanki, promocija 

znanosti …) 

Priprava in izvedba 

predstavitvenih aktivnosti 

Število 

predstavitvenih 

aktivnosti v tujini 

2011/2012, 1 2012/2013, 0 
Realizirana 1 

predstavitev. 

Izvesti 

mednarodno 

poletno šolo v 

angleškem jeziku 

Priprava in izvedba 

mednarodne poletne šole 

Število 

udeležencev 

poletnih šol 

2011/2012, 16 2012/2013, 30 

12, delno 

realizirano, zaradi 

neuspešne prijave 

na javni razpis. 

Okrepiti raziskovalno in 

razvojno delo v povezavi 

s študijskim področjem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vključevati 

študente v 

raziskovalno in 

razvojno delo 

Vključitev študentov v 

konference 

Število vključenih 

študentov 
2012, 8 2013, 3 

Realizirano in zelo 

preseženo, 57 

udeležencev zaradi 

udeležbe na KOME 

konferenci. 

Predlaganje dobrih zaključnih 

del za nagrade (raven šole, 

raven države in mednarodna 

raven) 

Število 

pridobljenih 

nagrad 

2011/2012, 0 2012/2013, 1 Realizirano. 

Povezava projektnih nalog s 

problemi v praksi (projektne 

naloge) 

Število projektnih 

nalog z javno 

predstavitvijo 

2012, 15 2013, 10 Realizirano. 

Vključevanje študentov v 

raziskovalne in razvojne 

projekte 

Število vključenih 

študentov. 
2012, 2 2013, 2 

Ni realizirano 

zaradi zaključka 

ARP projekta, kjer 

so sodelovali do 

sedaj. 
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Vzpodbujati 

mreženje med VU 

in VS 

Udeležba na nacionalnih in 

mednarodnih konferencah 

Število 

udeležencev na 

konferencah 

2012, 22 2013, 15 

Realizirano in 

precej preseženo, 

31. 

Priprava in izvedba lastnih 

konferenc MFDPŠ 

Število 

udeležencev  na 

konferencah 

2012, 128 2013, 140 

Realizirano in 

preseženo, 57 

KOME in 189 ML. 

Zagotavljati dobre 

materialne razmere za 

knjižničarsko, 

informacijsko, 

organizacijsko, upravno 

in drugo infrastrukturno 

dejavnost za študijske 

namene 

 

Posodabljati  

knjižnico 

Nabava novih knjižničnih enot 

vključujoč e-izdaje 

Število enot 

gradiva. 
2012, 2715 2013, 3000 

Realizirano in 

preseženo, 3209. 

Spodbujanje regijskih nosilcev 

knjižničarske dejavnosti za 

vzpostavitev visokošolske 

knjižnice 

Število pogodb o 

medsebojnem 

sodelovanju 

2012, 2 2013,3 Realizirano. 

Posodabljati 

NOVIS 

(visokošolski 

informacijski 

sistem) 

Avtomatizacija izpisa priloge k 

diplomi 

Število izpisanih 

prilog k diplomi 
2012, 80 2013, 185 

Realizirano in 

preseženo, 189. 

Krepiti Založbo 

MFDPŠ 

Izdajanje študijskih gradiv in 

učbenikov/monografij v 

podporo učnim enotam 

Število izdanih 

naslovov 
2012, 4 2013, 6 

Realizirano, 6 (5 

znanstvenih 

monografij in 1 

visokošolski 

učbenik). 
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4.1.1 Študijska dejavnost – študijski programi s koncesijo  

 

Dolgoročni/strateški 

Cilj 

Kratkoročni letni cilj 

za leto 2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

oz. ohranitev 

Ime kazalnika 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Realizacija 2013 

Izvedba študijskih 

programov na prvi stopnji 

Izvedba univerzitetnega 

študijskega programa 

Ekonomija v sodobni 

družbi in 

visokošolskega 

strokovnega študijskega 

programa Poslovanje v 

sodobni družbi 

Izvedba razpisa za vpis 

v študijske programe 

prve stopnje (oba 

programa) 

Število izvedenih 

študijskih programov na 

prvi stopnji 

2012/2013, 2. 2013/2014, 2. Realizirano. 

Izvedba študijskega 

programa na drugi stopnji 

Izvedba magistrskega 

študijskega programa 

Management znanja 

Izvedba razpisa za vpis 

v študijski program 

druge stopnje 

Število izvedenih 

študijskih programov na 

drugi stopnji 

2012/2013, 1 2013/2014, 1 Realizirano. 

 

4.1.2 Študijska dejavnost – študijski programi brez koncesije 

 

Dolgoročni/strateški 

cilj 

Kratkoročni letni cilj za 

leto 2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

oz. ohranitev 

Ime kazalnika 

Izhodiščna 

vrednost kazalnika 

(leto in vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Realizacija 

2013 

Izvedba študijskega 

programa na drugi stopnji 

Izvedba magistrskega 

študijskega programa 

Vodenje in kakovost v 

izobraževanju ter 

Vseživljenjsko učenje: 

management razvoja 

kadrov 

Izvedba razpisa za vpis 

v študijske programe 

druge stopnje 

Število izvedenih 

študijskih programov 

na drugi stopnji 

2012/2013,1 2013/2014, 2 

Delno 

realizirano, 

izvaja se le VKI, 

saj za MRK ni 

bilo dovolj 

interesa. 

Akreditacija študijskega 

programa tretje stopnje 

Soglasje Nakvisa k 

študijskemu programu 

tretje stopnje 

Sprejem dopolnitev 

vloge za akreditacijo 

študijskega programa 

tretje stopnje na senatu 

Število akreditiranih 

študijskih programov 

tretje stopnje 

2011/2012,0 2012/2013, 1 Realizirano. 
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4.1.3 Oblike neformalnega učenja oz. vseživljenjsko učenje 

 

 

Dolgoročni/strateški 

Cilj 

Kratkoročni letni cilj 

za leto 2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za 

uresničitev oz. 

ohranitev 

Ime kazalnika 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Realizacija 2013 

Krepiti koncept 

vseživljenjskega 

izobraževanja/učenja 

Izvajati dele 

programov oz. 

akreditirane učne enote 

Ponudba in izvedba 

učnih enot v okviru 

vseživljenjskega 

izobraževanja 

Število udeležencev 2011/2012, 45 2012/2013, 20 

Realizirano in 

preseženo, 28 

udeležencev. 

 

Izvajati neformalne 

oblike izobraževanja 

na MFDPŠ in izven 

Priprava internih 

navodil (akademski in 

poslovni vidik)izvedbe 

neformalnega 

izobraževanja 

Priprava navodil 2011/2012, 0 2012/2013, 1 

Nerealizirano. 

Zaradi obsega dela 

bo realizirano v 

letu 2014. 

  

Priprava in izvedba 

oblik neformalnega 

izobraževanja 

Število izvedenih oblik 

neformalnega 

izobraževanja 

2011/2012,13 2012/2013, 15 
Delno realizirano, 

10. 

 

Nadgraditi sistem 

priznavanja znanj in 

spretnosti 

Priprava navodil za 

mapo dosežkov 

(portfolio) 

Število vlog priznavanja 

znanj in spretnosti 
2011/2012, 108 2012/2013, 125 

Realizirano in 

preseženo, skupaj 

143 vlog. 
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4.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost (domača in tuja) 

 

Dolgoročni/strateški 

cilj 

Kratkoročni letni cilj 

za leto 2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

oz. ohranitev 

Ime kazalnika 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika (leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Realizacija 2013 

Krepiti obseg in kakovost 

raziskovalne in razvojne 

dejavnosti na MFDPŠ 

Zagotoviti kakovostno 

izvedbo tekočih 

raziskovalnih projektov 

(nosilec, partnerji) in 

drugih raziskovalnih 

aktivnosti 

Strokovna in tehnična 

podpora izvajanju in 

poročanju naročniku ter 

podpora diseminaciji 

rezultatov 

Število nacionalnih 

raziskovalnih projektov 

(raziskovalni program, 

temeljni, aplikativni, 

CRP, idr.) ter drugih 

raziskovalnih aktivnosti 

(MR, postdoktorski, 

promocija znanosti ipd.) 

2012,13 2013, 7 

 

 

 

Realizirano in 

preseženo, 10. 

Število tekočih 

mednarodnih 

raziskovalnih projektov 

in drugih mednarodnih 

raziskovalnih aktivnosti 

2012, 3 2013, 2 
Realizirano 

inpreseženo, 7. 

Pridobiti nove projekte 

(nosilec, parterji) 

Spremljanje razpisov, 

seznanjanje 

raziskovalcev 

 

Vzdrževanje in širjenje 

akademskega mreženja 

 

Število novih 

nacionalnih 

raziskovalnih projektov 

in drugih raz. aktivnosti 

2012, 5 2013, 1 
Realizirano in 

preseženo, 3. 

Število novih 

mednarodnih projektov 

in drugih medn. raz. 

aktivnosti 

2012, 2 2013, 0 Preseženo, 5. 

Krepiti povezovanje z 

lokalnim in regionalnim 

okoljem na raziskovalno – 

razvojnem področju 

Vključevanje partnerjev 

v raziskovalne projekte 

MFDPŠ 

Analiza potencialnih 

partnerjev 

Število vključenih 

partnerjev 

(strokovnjakov iz 

prakse oz. 

sofinanciranje) v 

projektih MFDPŠ 

2012, 1 2013, 1 
Realizirano in 

preseženo, 2. 

Vključevanje 

raziskovalcev MFDPŠ v 

projekte gospodarstva 

Analiza potencialnih 

partnerjev iz 

gospodarstva 

Število raziskovalcev 

MFDPŠ, vključenih v 

projekte gospodarstva 

 

2012, 0 2013, 0 

V skladu s 

postavljenim 

ciljem. 

Krepiti mednarodno Izvedba mednarodne Priprava in izvedba Število vseh 2012, 128 2013, 140 Realizirano in 
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usmeritev na raziskovano 

– razvojnem področju 

znanstvene konference 

MakeLearn 

mednarodne konference udeležencev preseženo, 197. 

Število vseh prispevkov 2012, 106 2013, 120 
Realizirano in 

preseženo, 160. 

Odstotek prispevkov 

tujih udeležencev 
2012, 65 2013, 70 

Realizirano in 

preseženo, 88 %. 

Število sodelujočih 

držav 
2012, 27 2013, 20 

Realizirano in 

preseženo, 36. 

Vključevanje tujih 

raziskovalcev v projekte 

(mobilnost) 

Pridobivanje tujih 

raziskovalcev in analiza 

razpisov 

Število mobilnosti  

raziskovalcev 

(outgoing) 

2012, 0 2013, 0 

V skladu s 

postavljenim 

ciljem. 

Število mobilnosti  

raziskovalcev 

(incoming) 

2012, 0 2013, 0 

V skladu s 

postavljenim 

ciljem. 

Izboljšati materialne 

pogoje in infrastrukturo za 

krepitev kakovosti 

izobraževanja in 

raziskovanja 

Krepiti Založbo 

MFDPŠ v raziskovalne 

namene 

Izdajanje znanstvenih 

monografij in 

konferenčnih zbornikov 

Število izdanih 

znanstvenih in 

strokovnih monografij 

2012, 0 2013, 3 
Realizirano in 

preseženo, 5. 

Število izdanih 

konferenčnih zbornikov 
2012, 1 2013, 1 

Realizirano in 

preseženo, 2. 

Izdajanje mednarodne 

znanstvene revije 
Število revij 2012, 2 2013, 2 Realizirano. 

Izboljšati 

organizacijsko- upravno 

urejenost na področju 

raziskovanja 

Priprava in sprejem 

pravilnikov na področju 

raziskovanja 

Število  novih 

pravilnikov in drugih 

internih aktov 

2012, 0 2013, 0 2013, 3 

Izboljšati kadrovsko 

strukturo 

Krepiti raziskovalno 

skupino MFDPŠ 

Vključevanje v ARRS 

program mladih 

raziskovalcev in 

postdoktorski program 

Število mladih 

raziskovalcev in število 

postdoktorskih 

raziskovalcev 

2012, 1 2013, 1 

Realizirano, novi 

MR je bil 

pridobljen, a 

pričetek dela 

1.1.2014. 

Povečati uspešnost 

raziskovalne skupine 

Spodbujanje in 

omogočanje 

diseminacije 

raziskovalnih dosežkov 

Število raziskovalcev, ki 

izpolnjujejo pogoje 

ARRS za prijavo na 

temeljne ali aplikativne 

raziskovalne projekte 

2012, ni bilo 

razpisa 
2013, 5 

Realizirano in 

preseženo, 6. 
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Povečati mednarodno 

mobilnost /dejavnost 

Izvesti mednarodno 

poletno šolo v 

angleškem jeziku 

Priprava in izvedba 

mednarodne poletne šole 
Število udeležencev 2012, 16 2013, 30 

12, delno 

realizirano, zaradi 

neuspešne prijave 

na javni razpis. 

Sodelovati v evropskem 

programu mobilnosti 

VŽU/Erasmus 

Prijava na nacionalni 

razpis programa; 

predstavitev možnosti 

mobilnosti študentom in 

zaposlenim, organizacija 

in izvedba mobilnosti; 

komunikacija s 

partnerskimi 

visokošolskimi zavodi 

Število odhajajočih 

mobilnosti študentov za 

študij in prakso v tujini 

 

2011/2012, 4 2012/2013, 2 Realizirano. 

Število prihajajočih 

mobilnosti študentov za 

študij in prakso na 

MFDPŠ 

 

2011/2012, 5 2012/2013, 6 
Realizirano in 

preseženo, 9. 

Število odhajajočih 

mobilnosti zaposlenih z 

namenom poučevanja in 

usposabljanja v tujini 

2011/2012, 3 2012/2013, 3 
Realizirano in 

preseženo, 4. 

Število prihajajočih 

mobilnosti zaposlenih z 

namenom poučevanja in 

usposabljanja na 

MFDPŠ 

2011/2012, 12 2012/2013, 2 
Realizirano in 

preseženo, 6. 

Število sklenjenih 

Erasmus bilateralnih 

sporazumov 

2011/2012, 23 2012/2013, 26 Realizirano. 

Vključevati tuje 

visokošolske učitelje v 

pedagoški proces 

Prijava na razpise za 

sofinanciranje 

gostujočih visokošolskih 

učiteljev, 

organizacija in izvedba 

gostovanj. 

Število gostujočih 

visokošolskih učiteljev 

(vključno v okviru 

programa Erasmus in 

poletne šole) 

2011/2012, 19 2012/2013, 12 
Realizirano in 

preseženo, 13. 
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4.3 Knjižnična dejavnost  

 

Knjižnica MFDPŠ je vključena v nacionalni knjižnični informacijski sistem Cobiss. S svojo dejavnostjo podpira izobraževalno in znanstveno-

raziskovalno delo fakultete. Namenjena je študentom in zaposlenim ter tudi širši javnosti. 

 

Študentom in učiteljem je na voljo oddaljeni dostop do revij in elektronskih knjig založbe Emerald Group Publishing Ltd in dostop do ProQuest 

baz. 

 

V Celju deluje Osrednja knjižnica Celje, s katero ima šola podpisano pogodbo o medsebojnem sodelovanju na področju zagotavljanja knjižnične 

in informacijske infrastrukture. Le-ta ima na območju Savinjske (statistične) regije najobsežnejši in najraznovrstnejši knjižni fond ter ustrezno 

informacijsko tehnologijo.  

 

Prav tako ima MFDPŠ z Osrednjo knjižnico Celje kot tudi z Valvasorjevo knjižnico Krško sklenjeno Pogodbo o vodenju osebne bibliografije 

raziskovalcev in strokovnih delavcev.  
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4.4 Interesna dejavnost študentov   

 

Poročilo o interesni dejavnosti v letu 2013 je bilo sprejeto na 2. seji Študentskega sveta MFDPŠ, dne 4. 2 .2014. 

 

Kratkoročni letni cilj 

za leto 2013 

Ukrepi (naloge), ki so 

potrebni za uresničitev 

kratkoročnega cilja 

Ime kazalnika 

Ciljna vrednost 

kazalnika v 

letu 2013 

Realizacija za leto 2013(realizirano, nerealizirano, delno 

realizirano, vzroki za odstopanja) 

Izvajati redne seje 

študentskega sveta 
Sklici sej Število sej 10 

Delno realizirano, 5 sej, gre za delno realizacijo, zaradi več delovnih 

sestankov. 

Sodelovati pri organih 

fakultete 

Udeležba na sejah senata, 

komisijah in AZ 
Odstotek udeležbe 80 % Realizirano. 

Sodelovati pri izvajanju 

mnenjskih anket za 

študente 

Spodbujanje študentov k 

izpolnjevanju anket 
Odstotek anket 80 % Realizirano. 

Sodelovati pri 

predstavitvenih 

aktivnostih fakultete 

Sodelovanje Število dogodkov 70% Realizirano, sodelovanje na informativnih dnevih 

Izdaja študentskega 

biltena 
Priprava biltena Število biltenov 1 Ni realizirano, pomanjkanje sredstev 

Organizirati konference 

KoMe 

Organizacija in izvedba 

konference 
Število udeležencev 40 Realizirano in preseženo, 100 udeleženih. 

Organizirati in 

soorganizirati okrogle 

mize 

 

 

Sodelovati s fakulteto pri 

organizaciji okroglih miz, 

motivirati študente za 

udeležbo 

Število okroglih miz 1 Realizirano. 

Organizirati 

Študentijado 

mednarodnih 

Organizacija in izvedba 

Študentijade mednarodnih 
Število udeležencev 150 Realizirano, 130 udeleženih, zaradi slabega vremena. 



28 

 

 

4.5 Investicije in investicijsko vzdrževanje  

 

V letu 2013 so bile izvedene investicije v obsegu 29.350 EUR, financirane iz raziskovalnih virov in razvojnih virov. 

 

 

Skrb za zdravo 

življenje študentov 

Organizacija športnih 

aktivnosti 
Število udeležencev 100 Realizirano, Pohod na Celjsko kočo. 45 udeležencev 45% realizacija. 

Pomoč študentom pri 

študiju (tutorji) 

Vzpostaviti medsebojno 

tutorsko pomoč in 

sodelovati pri aktivnostih 

kariernega centra 

Število tutorjev 2 Nerealizirano. 

Organizirati tutorstvo 

tujim študentom 

(Erasmus, poletna šola) 

Vzpostaviti tutorsko 

pomoč 
Število tutorjev 1 Nerealizirano. 
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5 KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA  

 

5.1 Kadrovska politika 

  

Kratkoročni prednostni 

cilji zavoda za leto 2013 

Izvedbene naloge v letu 

2013 
Ime kazalnika 

Izhodiščna 

vrednost 

kazalnika  v letu 

2013 

Ciljna vrednost 

kazalnika v letu 

2013 

Realizacija v letu 2013 z 

obrazložitvijo razlik 

Ugotoviti potrebe po novih 

zaposlitvah 

Analiza z vidika 

možnosti večjega števila 

rednih zaposlitev 

Število rednih 

zaposlenih 
2013,35 2013,34 

Iztek pogodbe o zaposlitvi 

za določen čas. 

Vzpodbujati VU in VS za 

doseganje pogojev za 

napredovanje (habilitacija) 

Diseminacija rezultatov 

na konferencah in v 

publikacijah 

Število 

napredovanj v 

višji naziv 

2013, 5 2013, 3 

Zaradi neizpolnjevanja 

pogojev v višji naziv je 

prišlo do ponovne 

izvolitve v isti naziv. 

Izobraževati in usposabljati 

VU in VS in drugih 

zaposlenih 

Strokovna sposabljanja 

in izobraževanja za VU 

in VS  v in izven 

institucije 

Število 

strokovnih 

usposabljanj 

2012/2013, 15 2012/2013, 16 Realizirano. 

Strokovna usposabljanja 

in izobraževanja za 

strokovne službe v in 

izven institucije 

Število 

strokovnih 

usposabljanj 

2012/2013,11 2012/2013,16 

Realizirano 

(posveti, strokovna 

usposabljanja na 

delavnicah, seminarjih). 

Izvedba letnih 

razgovorov z 

zaposlenimi 

Odstotek 

izvedenih letnih 

razgovorov 

2013, 95 % 2013, 99 % Realizirano. 

Krepiti raziskovalno skupino 

MFDPŠ 

Vključevanje 

kakovostnih 

raziskovalcev v 

raziskovalno skupino 

Število novih 

raziskovalcev 

na MFDPŠ. 

2013, 1 2013, 1 
Realizirano, vendar 

zaposlitev s 1.1.2014. 

Vključevanje v ARRS 

program mladih 

raziskovalcev in 

postdoktorski program 

Število novih 

mladih 

raziskovalcev in 

število 

postdoktorskih 

2013, 1 2013, 0 

Mladi raziskovalec se je 

zaposlil s 1.1.2014, zato ne 

zapade pod poročilo 2013, 

sicer pa je naloga 

realizirana 
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raziskovalcev. 

Povečati uspešnost 

raziskovalne skupine 

Spodbujanje in 

omogočanje diseminacije 

raziskovalnih dosežkov 

Število 

raziskovalcev, 

ki izpolnjujejo 

pogoje ARRS 

za prijavo na 

temeljne ali 

aplikativne 

raziskovalne 

projekte. 

2013, 5 2013, 6 Realizirano, 6. 

 

 

**Glede na predložen obrazec/plan izobraževanj potrjen sodelavcev, ki je potrjen s strani vodstva in finančno stanje ter povezanost udeležbe s 

strategijo in področji dela MFDPŠ, so se zaposleni v veliki meri udeležili vsaj ene tuje in ene domače konference.
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5.2 Kadrovski načrt in realizacija  

 

Število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2012, spremembe med letom 2013 in stanje na dan 31. 12. 2013 

 

Tarifni 

razred 

Delovno mesto oz. 

naziv 

Število zaposlenih na dan 

31. 12. 2012 

 

Število novih zaposlitev v 

letu 2013, ki širijo zasedbo 

delovnih mest iz decembra 

2012 

Število upokojitev, ki 

se ne nadomestijo z 

novimi zaposlitvami 

Število delavcev, s 

katerimi bo 

prekinjeno delovno 

razmerje in se ne 

nadomestijo z 

novimi zaposlitvami 

Število zaposlenih na 

dan 31. 12. 2013 

Št. vseh 

zaposlenih 

Št. zaposlenih 

v % 

zaposlitve 

v osebah  (v % 

zaposlitve) 

v 

mesecih 
v osebah 

v 

mesecih 
v osebah 

v 

mesecih 

Št. vseh 

zaposlenih 

Št. 

zaposlen

ih v % 

zaposlitv

e 

A B c D e f g h i j k l 

DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU 

VII/2 Pomočnik direktorja 1 1       1 1 

IX Dekan 1 0,7       1 0,7 

VII/2 Direktor 1 1       1 1 

SKUPAJ DELOVNA MESTA 

PO UREDBI O PLAČAH 

DIREKTORJEV V JAVNEM 

SEKTORJU 

3 2,7       3 2,7 

DELOVNA MESTA PODSKUPINE D1: VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 

IX Redni profesor 1 0,2       1 0,2 

IX Izredni profesor 4 1,12       5 1,47 

IX Docent 7 4,9 3 14   2 11 8 5,25 

VIII 
Lektor z 

magisterijem 
1 0,8       1 0,6 

VII/2 Višji predavatelj 3 1,75     1 9 1 0,5 

VII/2 Predavatelj 1 0,75 1 12     2 0,95 

VISOKOŠOLSKI UČITELJI 

SKUPAJ 
17 9,52 4 26   3 20 18 8,97 
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VII/2 Asistent 2 0,8       0 0 

VISOKOŠOLSKI 

SODELAVCI SKUPAJ 
2 0,8       0 0,0 

SKUPAJ VISOKOŠOLSKI 

UČITELJI IN 

VISOKOŠOLSKI 

SODELAVCI 

19 10,32       18 8,97 

DELOVNA MESTA SKUPINE H: RAZISKOVALCI IN STROKOVNI SODELAVCI 

VII/2 Mladi raziskovalec 4 4       4 4 

VII/2 
Raziskovalec na 

projektih 
2 1,5       2 1,5 

SKUPNO ŠTEVILO 

ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH 

SKUPINE H 

6 5,5       6 5,5 

SPREMLJAJOČA DELOVNA MESTA: STROKOVNI DELAVCI, ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI 

Delovna mesta skupine J 

SKUPAJ TEHNIŠKI 

SODELAVCI           

VII/2 

Samostojni strokovni 

sodelavec za 

študentske in 

študijske zadeve 

2 2 
      

2 2 

VII/2 

Samostojni strokovni 

sodelavec za 

raziskovanje 

1 0,7 
      

1 0,8 

VII/2 

Samostojni strokovni 

sodelavec za 

sodelovanje z 

okoljem 

1 1 
      

1 1 

VI Poslovni sekretar 1 1 
      

1 1 

SKUPAJ DELOVNA MESTA 

NVI 
5 4,7 

      
5 4,8 
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VII/2 
Vodja službe za 

raziskovanje 
1 1 

      
1 1 

VII/2 
Vodja referata za 

študij 
1 1 

      
1 1 

VII/2 
Vodja službe za 

izobraževanje         
1 1 

VII/2 

Pomočnik vodje 

službe za 

izobraževanje 

1 1 
        

SKUPAJ ŠTEVILO 

ZAPOSLENIH NA 

VODSTVENIH DELOVNIH 

MESTIH 

3 3 
      

3 3 

SKUPNO ŠTEVILO 

ZAPOSLENIH NA DELOVNIH 

MESTIH SKUPINE J, BREZ 

ZAPOSELNIH NA 

VODSTVENIH DELOVNIH 

MESTIH IN ZAPOSLENIH NA 

DELOVNIH MESTIH 

VETERINARJEV 

5 4,7 
      

5 4,8 

SKUPNO ŠTEVILO 

ZAPOSLENIH NA DELOVNIH 

MESTIH SKUPINE J 

8 7,7 
      

8 7,8 

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI 36 26,22 
      

35 24,97 
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Primerjava stanja na 31. 12. 2012 in 31. 12. 2013 kaže, da je v letu 2013 prišlo do zmanjšanja 

števila zaposlenih iz 36 na 35 in iz 26,22 FTE na 24,97 FTE.  

 

V letnemu programu dela za leto 2013 smo načrtovali 26 zaposlenih na koncesioniranih 

študijskih programih, kjer ni upoštevanih mladih raziskovalcev, raziskovalcev na projektih in 

% zaposlenih, ki sodelujejo v študijskem procesu na izrednem študiju in študijskih programih 

brez koncesije. Na podlagi navedenega in spremembe sistema poročanja (v navodilih 

ministrstva za letno poročilo 2013 je navedeno, da se poroča ne glede na to na katerem 

študijskem programu zaposleni sodeluje) prihaja do manjših odstopanj. Seštevek števila 

zaposlenih na dan 31. 12. 2012 in 31. 12. 2013 se bistveno ni spremenilo (1 zaposleni manj na 

dan 31. 12. 2013). Spremenila se je le struktura zaposlenih in odstotki zaposlitve, kar je 

razvidno iz tabele. V letnemu programu dela za leto 2013 smo predvideli 35 zaposlenih 

(16,99 FTE).  

 

V Letnem programu dela za leto 2013 smo na 31.12.2013 načrtovali 17 ( 14,94 FTE) 

visokošolskih učiteljev, zaposlenih je 18 (8,97 FTE) visokošolskih učiteljev in 2 (0,8 FTE) 

visokošolska sodelavca, vendar na 31.12.2013 ni zaposlen nihče. Razlog za navedeno razliko 

v številu zaposlenih in % zaposlitve so naslednji: prekinitev pogodbe o zaposlitve z dvema 

docentoma (1,5 FTE) in sprememba sodelovanja preko avtorske pogodbe, napredovanju 

visokošolskega sodelavca in visokošolskega učitelja v naziv docent (1,8 FTE) in predavatelj 

(0,2 FTE), dodatne zaposlitve docenta z 0,2 FTE, prenehanju mirovanja pogodbe o zaposlitvi 

zaradi nastopa državne funkcije (izredni profesor, 0,15 FTE) in dopolnilne zaposlitve izr. 

prof. z 0,2 FTE in zmanjšanju % zaposlitve lektorju za 0,2 FTE. 

 

Prav tako je prišlo do določenih razlik med načrtovanim in dejanskim stanjem na področju 

zaposlitev upravno-administrativnih delavcev. V letnem programu dela za leto 2013 smo na 

dan 31. 12. 2013 načrtovali 7 (6,5 FTE) zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, bilo pa 

jih je 8 (7,8 FTE). Do razlik po delovnih mestih prihaja zaradi pridobitev formalnih izobrazb 

in napredovanj ter na podlagi sredstev pridobljenega Jean Monnet projekta EU PIKa, kjer je 

bila ena oseba zaposlena na delovno mesto samostojnega strokovnega sodelavca za 

raziskovanje na dan 31. 12. 2013 z 0,8 FTE, česar v času priprave Plana dela 2013 nismo 

vedeli.  

 

Izvolitve v naziv v letu 2013. 
 

Naziv 

Načrtovano 

število 

izvajalcev v letu 

2013 

Načrtovano število 

izvolitev v naziv v 

letu 2013 

Realizirano število 

izvolitev v letu 2013 

Redni profesor 5   

Izredni profesor 5 2 3 

Docent 14   

Lektor z magisterijem 1   

Višji predavatelj 6   

Predavatelj 9  1 

Asistent 3 6 6 
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Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki so se izobraževali in izpopolnjevali 

v letu 2013. 

 

 

Pridobivanje 

formalne 

izobrazbe 

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša 

usposabljanja in 

tečaji 

Daljša 

usposabljanja 

(več kot 1 

mesec) v tujini 

Leto 2012 2 5 9 0 

Načrt 2013 2 2 9 0 

Realizacija 2013 0 7 9 0 

 

Zaposleni v splošnih službah si pridobivajo formalno izobrazbo zaradi izpopolnjevanja in 

razvoja pri opravljanju del in nalog, izhajajoč iz sistemizacije delovnih mest fakultete ter 

potreb dela. V letu 2013 sta se dva zaposlena izobraževala za pridobitev formalne izobrazbe, 

kar kaže na enako število v skladu z načrtovanjem izobraževanja za leto 2013. Kljub 

načrtovanim zaključenim formalnim izobraževanjem zaposlenih le-tega v letu 2013 nista 

zaključila in tako načrtujemo, da ga bosta zaključila v letu 2014. Med krajšimi usposabljanji 

bodo predvidoma opravljena izobraževanja iz dela z eVŠ, izobraževanja o vodenju 

raziskovalnih projektov, udeležba na nacionalnem posvetu o visokem šolstvu, idr. Navedenih 

izobraževanj je bilo glede na načrt za leto 2012 9. Daljših usposabljanj (več kot 1 mesec v 

tujini) je glede na načrtovanje za leto 2013 prišlo do razlike in sicer se je v letu 2013 v tujini 

izobraževal 1 zaposleni za pridobitev formalne izobrazbe in je zato zaveden pod pridobivanje 

formalne izobrazbe in ne pod daljša usposabljanja.  

 

Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter 

laborantov, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2012. 
 

 

 

Pridobivanje 

formalne 

izobrazbe 

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša 

usposabljanja 

in tečaji 

Sobotno leto 

Leto 2012 8 2 28 0 

Načrt 2013 8 2 15 0 

Realizacija 2013 3 16 31 0 

 

 
V letu 2013 se je 7 zaposlenih izobraževalo za pridobivanje formalne izobrazbe (od tega 4 

mladi raziskovalci in 3 visokošolski učitelji in visokošolskih sodelavcev. Trije zaposleni so 

zaključili formalno obliko izobraževanja, medtem ko preostalih štirje zaposlenih nadaljujejo s 

pridobivanjem formalne oblike izobraževanja. 
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Zaposleni so se v letu 2013 udeleževali krajših usposabljanj, tečajev, seminarjev, simpozijev, 

konferenc, itd. V skladu z  načrtom izobraževanja so se načeloma udeležili (glede na 

ustreznost in potrebe fakultete in samega izobraževanja) ene domače in ene tuje konference. 

Zaradi same izvedbe študijskega procesa so bili po potrebi v letu 2013 zaposleni napoteni tudi 

na strokovna usposabljanja. Kot že v preteklem letu, prevladujejo predvsem krajša 

usposabljanja in tečaji, kamor fakulteta pošilja svoje zaposlene glede na ustreznost in potrebe 

samega izobraževalnega procesa ter predviden letni plan izobraževanj. 

 

Število registriranih raziskovalcev. 

 

 

Št. vseh visokošolskih učiteljev, 

visokošolskih sodelavcev, raziskovalcev 

in strokovnih sodelavcev* 

Število registriranih raziskovalcev 

Vsi 
od tega s statusom mladi 

raziskovalci 

Stanje 31. 12. 2012 56 20 4 

Načrt 31. 12. 2013 55 22 5 

Stanje 31.12.2013 56 20 4 

 

 

Do razhajanja med številom vseh pedagoških zaposlenih ter številom registriranih 

raziskovalcev prihaja, saj določeni novi sodelavci zaradi administrativnih postopkov še niso 

bili vpisani v evidenco s strani ARRS ob koncu leta 2013 in ker vsi zaposleni VU/VS niso 

registrirani kot raziskovalci v raziskovalni skupini. 
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6   OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV  

6.1 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju 

programa dela 

 

V letu 2013 na MFDPŠ ni prišlo do nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju 

programa dela 2013. 

 

6.2 Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 

preteklega leta ali več preteklih let  

 

Ocenjujemo, da so temeljni cilji iz Plana dela 2013 doseženi, kar je vidno po posameznih 

področjih v predhodnih poglavjih. Opažamo, da so določene ciljne vrednosti kazalnikov celo 

presežene. Kjer pa niso dosežene, vidimo razloge v nepoznavanju vseh okoliščin v času 

planiranja in zunanjih dejavnikih (neizvedeni razpisi s strani države, manjši interes študentov 

za študij v tujini…).   

 

Na področju izobraževanja smo poleg izvedbe štirih študijskih programov, dobili akreditacijo 

študijskega programa 3. stopnje Management znanja in ga začeli prvič izvajati 1. 10. 2013.  

 

V letu 2013 je bila izvedena ponovna akreditacija MFDPŠ in štirih študijskih programov 

(ESD, PSD, MZ in VKI) in v septembru 2013 smo dobili odločbo o podaljšanju akreditacije 

za nadaljnjih 7 let tako za MFDPŠ in za vse štiri študijske programe.  

 

V juniju 2013 je bila izvedena tretja mednarodna znanstvena konferenca »Management, 

Knowledge and Learning (MakeLearn): Management znanja in inovacije kot osnova 

aktivnega državljanstva«. Konference se je udeležilo 197 posameznikov iz 36 držav. V okviru 

konference smo tretjič organizirali dvodnevno delavnico »Akademsko pisanje za objavljanje 

znanstvenih člankov v mednarodnih revijah 2013«. 

 

V letu 2013 je MFDPŠ postala tudi kontaktna točka Euraxes. 

 

V letu 2013 so raziskovalci MFDPŠ v okviru Založbe MFDPŠ objavili pet znanstvenih 

monografij, en visokošolski učbenik, dva konferenčna zbornika ter nekatera informativna 

gradiva. V okviru mednarodne založbe ToKnowPress pa je v letu 2013 izšla nova 

monografija in  dva zbornika mednarodnih znanstvenih konferenc MakeLearn ter TIIM 2013. 

 

V letu 2013 je MFDPŠ  kot partnerica ali nosilka nadaljevala delo na domačih in 

mednarodnih razvojno raziskovalnih projektih.  

 

Fakulteta bo nadaljevala s tvorbo novega znanja in pri njegovem prenosu v izobraževalni 

proces ter prek razvojnega in svetovalnega dela delovala tudi v širšem gospodarskem in 

družbenem okolju. 
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6.3 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in 

merila pristojnega ministrstva in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kakovosti 

poslovanja  

 

Pri oceni gospodarnosti in učinkovitosti izhajamo iz načel za financiranje visokošolskih 

zavodov vsebovanih v Resoluciji o nacionalnem programu visokošolskega šolstva Republike 

Slovenije 2011-2020 in Meril za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 

visokošolskih zavodov, študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnega in strokovnega 

dela. 

 

MFDPŠ z javnimi sredstvi, ki jih pridobi na podlagi koncesije razpolaga v skladu s Pogodbo o 

koncesiji in hkrati Zakonom o javnih financah in ostalo pravno regulativo na tem področju. Z 

javnimi sredstvi poslujemo skladno z merili in standardi, ki jih za porabo namenskega denarja 

določa MVZT. 

 

MFDPŠ v polni meri upošteva načela gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja s sredstvi. 
 

6.4 Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ  

 

V skladu z Zakonom o javnih financah in Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje 

sistema notranjega nadzora javnih financ ugotavljamo, da ker MFDPŠ ni posredni 

proračunski uporabnik, ni predpisano na koliko časa oz. kako naj organizira notranje 

revidiranje. Za posredne proračunske uporabnike, katerih letni proračun presega 2 mio EUR 

morajo notranjo revizijo izvesti vsako leto, drugače pa na tri leta. Ker fakulteta ni proračunski 

uporabnik, o reviziji tudi ne poročamo Uradu za nadzor proračuna in nimamo službe za 

notranji nadzor javnih financ. Kljub temu ima MFDPŠ vzpostavljen sistem notranjih kontrol, 

ki je opredeljen v Pravilniku o računovodstvu in redno spremlja tveganja, ki bi lahko vodila 

do nepravilnosti pri poslovanju.  
 

6.5 Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi  

 

Ugotavljamo, da so bili ključni cilji 2013 doseženi in pogosto celo preseženi, manjša 

odstopanja so posledica nepopolnih informacij v času priprave plana dela 2013 in 

spremenjenih okoliščin poslovanja.  

 

6.6 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, 

varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora  

 

Sodelovanje MFDPŠ z gospodarstvom in družbenim okoljem se kaže v organiziranih okroglih 

mizah z aktualno tematiko v katere se vključujejo gospodarstveniki, diplomati in ostali 

prepoznani strokovnjaki, vključevanjem strokovnjakov iz prakse v delo s študenti, izvolitvami 

v nazive za strokovnjake iz gospodarstva in negospodarstva, organiziranju predavanj za širšo 

zainteresirano javnost priznanih tujih profesorjev, ki jih gostimo na MFDPŠ, organizacija 

poletne šole in mednarodne znanstvene konference v Celju… 



39 

 

Prav tako je MFDPŠ pomembne delodajalec v regiji, saj zaposluje veliko visoko izobraženih 

kadrov, veliko tudi mladih, ki jim predvsem v okviru dela v upravno- administrativnih 

službah nudi dinamično delo tako v nacionalnem kot v mednarodnem okolju.  

Menimo, da bosta takšen način dela in sodelovanje pripomogla k nadaljnji rasti in kakovosti 

izobraževalnega ter raziskovalnega dela na fakulteti ter večji zaposljivosti naših diplomantov 

v gospodarstvu in javnih organizacijah. 
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7 FAKULTETA V ŠTEVILKAH  

7.1 Izobraževalna dejavnost  

 

Tabela 4: Izvedba študijskih programov 

Študijski programi 
Študijsko leto 

2012/2013 

Načrt za 

študijsko leto 

2013/2014 

Realizacija 2013/2014 z obrazložitvijo 

razlik 

Visokošolski strokovni 

študijski programi 1. stopnje 
1 1 1 

Univerzitetni študijski programi 

1. stopnje 
1 1 1 

Študijski programi 2. stopnje 2 3 
2; Delno realizirano, za študijski program 

MRK ni bilo dovolj interesa za izvedbo. 

Študijski programi 3. stopnje 0 0 1; Preseženo, izvedba programa 3. stopnje 

Programi za izpopolnjevanje 0 0 0 

 

 

Tabela 5: Število vpisanih študentov po vrsti študijskega programa 

Število 

Študijski programi s koncesijo (redni 

študij) 

Študijski programi brez koncesije 

(redni in izredni študij in izredni študij 

študijskih programov s koncesijo) 

Študijsko leto 

2012/2013 

(Leto 2013) 

Realizacija 

Študijsko leto 

2012/2013 

 (Leto 2013) 

Realizacija 

Študenti visokošolskih 

strokovnih študijskih 

programov 1. stopnje 

280 233 25 13 

Študenti univerzitetnih 

študijskih programov 1. 

stopnje 

175 103 25 18 

Študenti študijskih 

programov 2. stopnje 
230 197 25 12 

Študenti študijskih 

programov 3. stopnje 
   6 

Diplomanti  

visokošolskih 

strokovnih študijskih 

programov 1. stopnje 

75 48 5 3 
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Diplomanti  

univerzitetnih študijskih 

programov 1. stopnje 

55 56 9 10 

Diplomanti študijskih 

programov 2. stopnje 
55 54 15 15 
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Tabela 6: Novi študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2013/2014, v primerjavi z letom 2012/2013 

Novi študijski programi - realizacija 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2012/2013 

Visokošolski 

strokovni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2013/2014 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2012/2013 

Univerzitetni 

študijski 

programi 1. 

stopnje za 

študijsko leto 

2013/2014 

Študijski 

programi 2. 

stopnje študijsko 

leto 2012/2013 

Študijski 

programi 2. 

stopnje študijsko 

leto 2013/2014 

Študijski 

programi 3. 

stopnje za 

študijsko leto 

2012/2013 

 

Študijski 

programi 3. 

stopnje za 

študijsko leto 

2013/2014 

1 1 1 1 2 2 0 1 

 

Tabela 7: Število programov izpopolnjevanja, ki se izvajajo v študijskem letu 2013/2014, v primerjavi s študijskim letom 2012/2013 

Število programov za izpopolnjevane v 

študijskem letu 2012/2013 

Število programov za izpopolnjevane v 

študijskem letu 2013/2014 

Število študentov v programih za 

izpopolnjevanje  

2012/2013 

Število študentov v programih za 

izpopolnjevanje  v študijskem letu 

2013/2014 

- - - - 

 

Tabela 8: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2012/2013 in 2013/2014: primerjava med leti 

Novi študijski programi - realizacija 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. stopnje 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. stopnje 

Univerzitetni 

študijski programi 1. 

stopnje 

 

Univerzitetni  

študijski programi 1. 

stopnje 

Študijski programi 

2. stopnje 

Študijski programi 

2. stopnje 

Študijski programi 

3. stopnje 

Redni 

študij 

12/13 

Redni 

študij 

13/14 

Izredni 

študij 

12/13 

Izredni 

študij 

13/14 

Redni 

študij 

12/13 

Redni 

študij 

13/14 

Izredni 

študij 

12/13 

Izredni 

študij 

13/14 

Redni 

študij 

12/13 

Redni 

študij 

13/14 

Izredni 

študij 

12/13 

Izredni 

študij 

13/14 

Štud. 

leto 

12/13 

Štud. 

leto 

13/14 

198 181 16 9 98 76 14 16 139 126 8 4 / 6 

V številke vpisanih študentov niso upoštevani študenti, ki koristijo status študenta 12 mesecev po zaključku zadnjega letnika. 
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Tabela 9: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2012 in 2013 

Novi študijski programi - realizacija 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. stopnje 

– redni študij 

Visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. stopnje 

– izredni študij 

Univerzitetni 

študijski programi 1. 

stopnje – redni 

študij 

 

Univerzitetni  

študijski programi  

1. stopnje – izredni 

študij 

Študijski programi 

2. stopnje – redni 

študij 

Študijski programi 

2. stopnje – izredni 

študij 

Študijski programi 

3. stopnje 

Leto 

2012 

Leto 

2013 

Leto 

2012 

Leto 

2013 

Leto 

2012 

Leto 

2013 

Leto 

2012 

Leto 

2013 

Leto 

2012 

Leto 

2013 

Leto 

2012 

Leto 

2013 

Leto 

2012 

Leto 

2013 

26 49 1 3 27 54 7 9 24 58 15 7 / / 

 

7.2 Raziskovalna dejavnost  

Tabela 10: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2012 ter načrt in realizacija za leto 2013 

Leto 

Raziskovalni 

program 

Infrastrukturni 

programi 

Temeljni 

projekti 

Aplikativni 

projekti 

Podoktorski 

projekti 
Število 

CRPov 

Število 

znanstvenih 

sestankov/kon

ferenc 

Število 

drugih 

projektov 

MR 

Število 

Št. 

FTE 

letno 

Število 

Št. 

FTE 

letno 

Število 

Št. 

FTE 

letno 

Število 

Št. 

FTE 

letno 

Število 

Št. 

FTE 

letno 

Leto 2012 0 0 0 0 1 0,31 1 0,41 0 0 2 2 4 4 

Načrt za 

leto 2013 
0 0 1 2 1 0,31 0 0 0 0 0 1 3 5 

Realizacija 

2013 
0 0 1 1,5 1 0,3 0 0 0 0 0 1 11 4 

Opomba: v stolpcu »Število znanstvenih sestankov/konferenc« je vpisano število znanstvenih sestankov in konferenc, ki jih je organizirala univerza. Šteje se 

vse programe, ki se izvajajo v posameznem letu, ne glede na čas izteka programa  (npr. v letu 2008 se šteje tudi programe, ki se iztečejo 31.05.08). 
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Upravne naloge zavoda  

Tabela 11: Kazalniki informatizacije zavoda za študijsko leto 2012/2013 

Kazalniki 

Študijsko 

leto 

2012/2013 

Število študentov na računalnik 
28,8 

(692/24) 

Odstotek elektronskih prijav na izpite 100 

o Število študentov na računalnik: število študentov rednega dodiplomskega študija brez absolventov se 

deli s številom računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti. 

o Odstotek elektronskih prijav na izpite: število vseh prijav na izpite se deli s številom elektronskih prijav 

na izpite ter se izračuna odstotek. Upoštevajte študente rednega dodiplomskega študija brez absolventov 

 

V prostorih MFDPŠ je brezžičen internet in večina študentov si na fakulteto prinese svoje 

prenosne računalnike, zato je ponudba računalnikov vedno večja od povpraševanja. 


