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1
1.1

POSLANSTVO IN VIZIJA

Poslanstvo

Fakulteta za državne in evropske študije je je del slovenskega visokošolskega prostora, v katerega se vključuje s svojim pedagoškim, raziskovanim in
strokovnim delom. Utemeljena je na ustavnih vrednotah slovenske države in posvečena državnim in evropskim študijam. Njeno temeljno vodilo je
odličnost. Fakulteta se tako uveljavlja kot elitno mednarodno prepoznavno vseslovensko izobraževalno središče na Brdu pri Kranju, kjer
profesionalna znanja za delo v državni upravi in v mednarodnih institucijah pridobivajo ambiciozni in sposobni, ki bodo gonilo napredka in
vsestranskega razvoja. Njeno poslanstvo je v posredovanju prvovrstnega znanja, s strani vodilnih slovenskih in tujih strokovnjakov ter v njenem
prispevku k razvoju kritičnega in ustvarjalnega mišljenja, ki je temelj doseganja visokih ciljev v osebnem in poslovnem življenju in s katerim bodo
naši študentje prispevali k razvoju družbene misli v povezanem in soodvisnem svetu. Znotraj države pa k resnično demokratični pravni slovenski
državi in naddržavnim integracijam, katerih del smo.
1.2

Vizija

Po vzoru tujih fakultet s podobno usmeritvijo, a precej daljšo tradicijo, si prizadevamo postati središče izobraževanja ambicioznih kadrov, ki bodo
tvorili hrbtenico državne uprave in prispevali k učinkovitemu upravnemu servisu za potrebe državljanov in pravnih oseb in za potrebe v institucijah
EU. To je slednjič namen državnih in evropskih študij. Cilj fakultete je vsestranska odličnost, še posebej pa na področjih akademskega
izobraževanja, raziskovanja, strokovnega usposabljanja in na založniškem področju. Fakulteta deluje tudi v povezavi s prakso; s svojim znanjem v
svojstvu profesorjev, alumni kluba in študentov si prizadeva, da se Slovenija dosledno konstituira kot pravna in demokratična država, utemeljena
na spoštovanju človekovih pravic. S tega vidika je fakulteta glasnik družbene odgovornosti.
Fakulteta bo v prihodnje še močneje segla prek slovenskih akademskih meja. Slovenski akademski prostor je še vedno zaznamovan s prevelikim
etatizmom, zaprtostjo in prepogosto z zastarelimi pedagoškimi pristopi. Kot tak je premalo prisoten na akademskem zemljevidu Evropske unije in
globaliziranega sveta. Čas je, da se vključimo predvsem v evropski akademski prostoru, in ne sme biti omejena le na Zahodni Balkan. Z Evropo
enakopravno sodelujemo in jo tudi aktivno sooblikujemo. Fakulteta bo krepila internacionalizacijo in v prihodnje navezala več institucionalnih,
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raziskovalnih in osebnih stikov s tujimi fakultetami. Sistematično, vsaj do povprečja na evropski ravni, bomo povečevali izmenjavo profesorjev,
študentov ter dobrih praks in tako poskrbeli za našo polnopravno vključitev v internacionaliziran akademski in raziskovalni prostor.
V skladu z izbrano vizijo bo fakulteta v naslednjih letih pridobila dejanski status elitne slovenske institucije, kamor se bodo vpisovali študentje, ki
bodo želeli pridobiti prvovrstno znanje, utemeljeno na lastnem raziskovalnem delu fakultete in posredovano s strani najboljših predavateljev. To
znanje jim bo v pomoč ne le doma, temveč tudi v naši širši politični skupnosti Evropski uniji, kjer bo fakulteta aktiven partner.

STRATEGIJA RAZVOJA IN INTERNACIONALIZACIJE FAKULTETE ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE DO 2020, ki jo je ob predhodnem soglasju
Upravnega odbora dekan fakultete sprejel 14. 12. 2016
Fakulteta za državne in evropske študije bo skupaj z drugimi članicami Nove univerze skrbela za lasten razvoj in internacionalizacijo ter v skladu s
svojimi zmožnostmi za razvoj in internacionalizacijo Nove univerze.
Strategija razvoja in internacionalizacije Fakultete za državne in evropske študije v obdobju 2016–2020 izhaja iz poslanstva in vizije fakultete. Eden
ključnih temeljev splošnega razvoja fakultete je internacionalizacija vseh njenih aktivnosti in načinov delovanja. Strategija razvoja in
internacionalizacije je tako konkretizacija mednarodnih aspiracij naše ustanove, od izobraževalnih in znanstvenoraziskovalnih do kulturoloških in
javnopolitičnih. Splošni razvoj fakultete in internacionalizacija sta tako prepletena, da je skupna strategija razvoja in internacionalizacije logičen
enoten dokument, ki k strateški ravni dodaja tudi načine realizacije te strategije skozi konkretne cilje. V poslanstvu fakultete smo med drugim
zastavili lastno zavezanost in usmerjenost k resnični demokratični in pravni slovenski državi ter pravičnejšemu svetu. Vizija fakultete pa poleg
ambicioznosti kot jasen cilj postavlja vsestransko odličnost doma in v mednarodnem okolju. Od Zahodnega Balkana do evropskega prostora v
najširšem pomenu besede, na obalah Sredozemlja, na drugi strani Atlantika, v Afriki in Aziji, v globaliziranem svetu bomo tudi mi sodelovali ter s
partnerji izmenjevali svoje izkušnje, znanja, védenja in veščine.
Strategija internacionalizacije fakultete sledi okviru, ki ga zastavljata vizija in poslanstvo fakultete, ter je v sožitju z vsemi strateškimi, razvojnimi in
usmerjevalnimi dokumenti na nacionalni ravni.
Strategija internacionalizacije Fakultete za državne in evropske študije v obdobju 2016–2020 zasleduje doseganje v nacionalni strategiji določenih
konkretnih ciljev znotraj petih, vsebinsko zaokroženih področij.
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1.
Mednarodna mobilnost predavateljev, študentov in strokovnega osebja fakultete
Fakulteta za državne in evropske študije je od avgusta 2012 do oktobra 2016 svoje predavatelje napotila na različne mednarodne dogodke, kot npr.
konference in simpozije, in sicer 51-krat. Države gostovanja so bile Italija, Belgija, Švedska, Norveška, Romunija, Kolorado, Arizona, Irska, Finska in
mnoge druge.
Od marca 2013 do oktobra 2016 je na fakulteti predavalo 44 različnih tujih predavateljev. Zadnjih pet v letu 2016 je bilo iz Poljske, Velike Britanije,
Portugalske, Nizozemske in Južnoafriške republike.
V okviru ERASMUS + smo v tujino napotili 6 predavateljev, gostili pa 2 tuja predavatelja. Do konca leta 2013 je bilo na fakulteti 98 % študentov, ki
so že bili zaposleni, kar je najverjetneje razlog za to, da fakulteta še nobenega svojega študenta ni poslala na mednarodno izmenjavo v tujino. V
študijskem letu 2016/17 napotujemo prvega študenta na mednarodno izmenjavo. Je pa imela fakulteta do konca leta 2016 na izmenjavi 5 tujih
študentov.
Fakulteta je imela v študijskem letu 2015/2016 prvič na 3. bolonjski stopnji vpisane doktorske študente iz tujine, tudi iz držav jugovzhodne Evrope.
Do leta 2020 si bomo prizadevali, da se mednarodna izmenjava študentov poveča, tako domačih, ki bodo napoteni v tuje izobraževalne ustanove,
kot tudi tujih študentov na naši fakulteti v okviru programa mednarodne izmenjave ERASMUS +.
Cilji
1. Delež izmenjave domačih in tujih študentov bomo povečali za 100 %.
2. Delež izmenjave med domačimi in tujimi predavatelji bomo povečali za 50 %.
3. Delež vpisanih študentov z Zahodnega Balkana bomo povečali za 70 %.
2.
Nadgradnja in krepitev mednarodnega znanstvenoraziskovalnega in razvojnega sodelovanja
Fakulteta se bo še bolj kot do sedaj umestila v mednarodno okolje in pridobila na prepoznavnosti. Na ta način bo pridobila več tujih študentov in
uspešno nastopila pri prijavah na mednarodne projekte. Da bomo študij na fakulteti omogočili več tujim študentom izven Evropske unije, bomo
uvedli nove študijske programe na vseh ravneh v angleškem jeziku.
V ta namen bomo večino obveznosti za tuje študente organizirali po načelu e-izobraževanja ali študija na daljavo. Vse podporne funkcije na
fakulteti bodo tak način študija podpirale.
Kandidirali bomo za financiranje magistrskih študijskih programov s strani Evropske komisije (Erasmus Mundus). Obstoječe programe na vseh
ravneh bomo prek različnih oblik sodelovanja (denimo dvostranskih dogovorov in franšiz s tujimi partnerji) ponudili na evropskem in globalnem
trgu.
Dodatno bomo okrepili mednarodno sodelovanje pedagoških učiteljev (npr. izmenjava profesorjev in raziskovalcev, skupne poletne šole,
konference, projekti), kar naj bi prispevalo k večji mednarodni prepoznavnosti fakultete. V ta namen je fakulteta leta 2016 nekoliko modificirala
doktorski program Mednarodne in diplomatske študije 3. stopnje za izvajanje v tujem jeziku tujim študentom.
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Fakulteta je bila leta 2016 uspešna na javnem razpisu za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva. Prijavili smo se tudi
na javni razpis za krajša gostovanja tujih visokošolskih učiteljev, v okviru katerega bomo v letih 2017 in 2018 gostili skupaj 6 tujih visokošolskih
učiteljev (eden od predvidenih gostujočih profesorjev je s področja Balkana).
Fakulteta ima trenutno sklenjenih več kot 30 institucionalnih sporazumov o sodelovanju v okviru programa ERASMUS +. Poleg tega je bila fakulteta
med letoma 2010 in 2015 članica projekta GLOTHRO (Globalisation and Transnational Human Rights Obligations). Od 1. 9. 2016 fakulteta z
Univerzo v Helsinkih sodeluje v konzorciju Jean Monnet na temo mehkega prava v EU in državah članicah. Konzorcij poleg FDŠ in Univerze v
Helsinkih sestavljajo še Univerza v Maastrichtu, Univerza Aix en Prevance, King's College London in Univerza v Leipzigu.
Fakulteta je pridobila novo ERASMUS + listino, s katero bo lahko izvajala mednarodne izmenjave v obdobju 2014–2020. Število novih partnerstev v
okviru programa se povečuje na podlagi promocije zaposlenih pri partnerskih institucijah ter v okviru izvajanja same promocije fakultete ne le v
Sloveniji, temveč tudi v tujini.
Fakulteta do leta 2017 načrtuje organizacijo nekaj konferenc, domačih in mednarodnih, poletnih šol, akademskih forumov, simpozijev ter drugih
znanstvenih in strokovnih dogodkov. Fakulteta se bo še naprej intenzivno prijavljala na domače in mednarodne razpise, za katere bo izpolnjevala
pogoje za prijavo.
Raziskovalna skupina fakultete bo leta 2017 med drugim izvedla nekaj srečanj Akademskega foruma, 2. mednarodno konferenco z naslovom »How
to Resolve the Crisis of Constitutional Democracy in Central Europe?«, mednarodno konferenco o pravni teoriji in argumentaciji, različne okrogle
mize ter prijave na nove raziskovalne projekte (domače in tuje).
Cilji
1.
2.
3.

Delež objav v soavtorstvu s tujimi državljani bomo povečali za 30 %.
Delež udeležbe in organizacije mednarodnih dogodkov bomo povečali za 30 %.
Delež prijav na mednarodne raziskovalne projekte bomo povečali za 30 %.

3.
Krepitev in vzpodbujanje medkulturne izmenjave izkušenj, mnenj in praks
Od ustanovitve fakultete do danes smo pridobili veliko izkušenj na področju javne uprave. Akademski zbor sestavljajo predavatelji z dolgoletnimi
izkušnjami na področju vodenja javne uprave, nekdanji ministri, ustavni sodnik in drugi z bogato akademsko kariero, ki so veliko svojih izkušenj in
znanja prenesli študentom, ki aktivno ustvarjajo novo prihodnost na teh področjih in širše.
Verjamemo, da lahko raznolike dolgoletne izkušnje delimo in prenesemo na druge fakultete v sredozemski regiji, Srednji Evropi, na Zahodnem
Balkanu ter v širši regiji Jugovzhodne Evrope. Statistika fakultete na področju mednarodnih izmenjav kaže na intenzivno dinamiko različnih
akademskih dogodkov, ki nedvomno prispevajo k vzpodbujanju medkulturnosti ter izmenjavi izkušenj, mnenj in dobrih praks. K temu prispeva tudi
aktivna udeležba na dogodkih in projektih predavateljev na fakulteti doma in v tujini ter tujih predavateljev na naši fakulteti. Z res dobro
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medkulturno izkušnjo ter izmenjavo praks in mnenj pa se bomo lahko še posebej pohvalili, ko bodo tuji študentje na doktorskem študiju
doktorirali.
Internacionalizacijo in kakovost fakultete želimo preveriti s pomočjo zunanje evalvacije evalvatorjev iz tujine.
Cilji
1. Do leta 2020 bodo na FDŠ zaposleni tuji predavatelji izvedli 8 % vseh pedagoških obveznosti.
2. Delež sodelovanja z izobraževalnimi institucijami v regiji Zahodnega Balkana bomo povečali za 30 %.
4.
Usmerjenost v prednostne regije in države
Raziskovalni projekti po evropskem programu Obzorja 2020 (Horizon 2020) so že do sedaj vzpodbujali k sodelovanju na relaciji med državami
članicami EU in državami nečlanicami EU. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) je sledila usmeritvam EU na tem
področju. Fakulteta za državne in evropske študije je bila do sedaj uspešna pri prijavah na razpise in namerava v prihodnje svoja prizadevanja na
tem področju še okrepiti. Naša ambicija je tudi sodelovanje v vseh projektih in programih, ki jih ponuja ERASMUS MUNDUS.
Cilji
1. Aktivno sodelovati v ERASMUS MUNDUS.
2. Prioritetno vzpostaviti nove možnosti sodelovanja v regiji Zahodnega Balkana, regiji Jugovzhodne Evrope ter sredozemski regiji.

5.
Skozi dejavnost fakultete zasledovanje ciljev nacionalne Strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva
Fakulteta bo v celoti zasledovala cilje Nacionalne strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva in cilje Nove univerze.
Pri tem si bo še dodatno kratkoročno in srednjeročno prizadevala za razpršitev svojih finančnih prihodkov iz različnih virov, s čimer bo omejila svojo
odvisnost od koncesijskih sredstev. Prihodke bo pridobivala iz naslednjih virov:
 koncesija,
 raziskovalna sredstva,
 šolnine iz programov v angleškem in slovenskem jeziku,
 prihodki iz tržnih dejavnosti, svetovanja in založništva.
Raznolikost in različnost bomo ugotavljali s sprotnimi evalvacijami, s katerimi bomo preverjali aktualnost in uporabnost obstoječih študijskih
programov ter stremeli k nenehnemu izpopolnjevanju in aktualiziranju vsebin.
Študentom bomo zagotavljali domače in tuje predavatelje, ki imajo veliko znanstvenih in strokovnih kompetenc, so visoko motivirani in imajo
veliko izkušenj s področij dela, ki so vsebina predmetnikov na fakulteti. To se je z izkušnjami iz preteklih let izkazalo kot konkurenčna prednost pred
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drugimi fakultetami, kar je bilo ugotovljeno v evalvacijah. Ugotovitve iz evalvacij so objavljene na spletnih straneh fakultete, kjer bomo sproti
objavljali vse novosti na področju evalvacij kakovosti fakultete.
Pedagoško odličnost bomo nadgrajevali z uvajanjem novih metod poučevanja ter novih tehnologij in programov ter s povečanjem deleža učenja na
daljavo ali e-izobraževanja. Organizirali bomo različne delavnice in seminarje za predavatelje, študente, zaposlene in zunanje sodelavce. Aktualne
vsebine bomo ponudili tudi drugim zainteresiranim, domačim in tujim, v: javni upravi, študentom drugih fakultet, gospodarstvu, raziskovalnim
institucijam in zasebnemu sektorju.
Vzpodbujali bomo objavljanje članov akademskega zbora in študentov v reviji Dignitas ter okrepili sodelovanje s tujimi avtorji in znanstvenostrokovnimi publikacijami.
Fakultetna knjižnica se bo razvijala v smer vzpostavitve skupne univerzitetne knjižnice Nove univerze. Svojo knjižno zbirko bo nenehno bogatila s
pridobivanjem novih izvodov literature, po katerih študenti najpogosteje posegajo, ter jo razširila za izobraževalne in raziskovalne namene. Skladno
s posodabljanjem učnih načrtov namerava fakulteta posodabljati tudi knjižnični fond. Knjižnica bo zagotavljala dostop do novih baz podatkov. V
okviru založniške dejavnosti je fakulteta leta 2016 začela prenovo Komentarja Ustave Republike Slovenije kot žive enciklopedije slovenske
ustavnosti. Vzpostavila bo spletni portal, elektronsko obliko komentarja k Ustavi Republike Slovenije, ki se bo sprotno nadgrajevala.
Fakulteta bo skrbela za svojo aktivno integracijo in participacijo pri razvoju in internacionalizaciji Nove univerze, v skladu z njenim poslanstvom in
vizijo.
Cilj
Pri uresničevanju razvoja in strategije internacionalizacije bomo poleg lastnih ciljev zasledovali tudi cilje nacionalne Strategije
internacionalizacije slovenskega visokega šolstva ter budno pazili na slovenski jezik, kulturo in tradicijo.
2. Fakulteta za državne in evropske študije bo na vseh področjih sodelovala in aktivno prispevala k razvoju Nove univerze.
1.
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2

PREDSTAVITEV

Fakulteta za državne in evropske študije je samostojni in zasebni visokošolski zavod, ustanovljen 17. 8. 2000. Kot izhaja že iz njenega imena, je v
svojem pedagoškem, znanstvenem in raziskovalnem poslanstvu posvečena državnim in evropskim študijam, ki jih konkretizira skozi akreditirana
progama javna uprava (I., II. in III. stopnja) ter mednarodne in diplomatske študije. V tem je prvi vsebinski, in zato najpomembnejši, doprinos
fakultete v slovenski akademski prostor, ki nima fakultete, ki bi se celovito posvečala državnim in evropskim študijam. Program javne uprave je
zato specifika FDŠ in se pomembno loči od drugih bolj upravno-tehničnih (administrativnih) programov javne uprave po tem, da študentom daje
široko pravno znanje. Tega vsak zaposleni v javni upravi, ne le pravniki, nujno potrebuje, če naj bo sposoben samostojnega in zares odgovornega
dela.
Študenti na FDŠ pa ne dobijo le splošnih znanj o državi in njeni upravi, temveč se podrobno seznanijo še z etičnimi, varnostnimi, obrambnimi ter
strateškimi vprašanji, katerih poznavanje je nujno za celovito razumevanje države v današnjem post-modernem svetu. V tem svetu pa, hočeš
nočeš, edini (če ne celo glavni) akter ni več država, temveč številni drugi globalni igralci ter silnice, katerih poznavanje in razumevanje je bistvo za
poznavanje, razumevanje, delovanje in vodenje sodobne države. To dimenzijo znanja na FDŠ zagotavlja program mednarodnih in diplomatskih
študij.
Povedano priča o tem, da je FDŠ edinstvena izobraževalna ustanova v Slovenija, saj nobena druga primerljiva fakulteta ne daje tako široko
interdisciplinarnega znanja, ki ga podajajo prvovrstni strokovnjaki, med katerimi so očetje slovenske države, bivši predsedniki ustavnega sodišča,
visokošolski učitelji z dolgo profesionalno kariero v drugih ključnih institucijah držav ter mladi, večinoma v tujini izobraženi visokošolski kadri.
Fakulteta je v svojem poslanstvu primarno zavezana študentom. Ob spoštovanju pravic in celokupne osebnostne integritete študentov je namen
fakultete izobraziti kvaliteten kader, ki bo s svojim znanjem prispeval k razvoju javnoupravne znanosti. Fakulteta tako izobražuje kader, ki ga ne bo
odlikoval birokratski um, temveč kritični in ustvarjalni razum, ki bo aktivno prispeval k izgradnji resnično pravne in demokratične slovenske države.
A naše poslanstvo se ne konča že pri tem, saj želi fakulteta s svojim delovanjem pozitivno vplivati na razvoj države na vseh področjih. Zlasti je
usmerjena v izobraževanje in nadaljevalno izpopolnjevanje strokovnjakov na področju javne uprave, s čimer neposredno vpliva na kvaliteto
delovanja celotnega javnega sektorja. Sodeluje tudi v postopkih pridobivanja strokovnih referenc za upravljanje dejanj v upravnih postopkih, s
čimer vpliva na zakonitost in kvaliteto upravnega odločanja.
Uspeh delovanja fakultete se najbolje meri po uspešnosti njenih diplomantov, magistrov in doktorandov. Od njenega nastanka dalje je diplomiralo,
magistriralo in doktoriralo že 1.275 posameznikov, ki zasedajo pomembna delovna mesta v državni in javni upravi v širšem smislu, nekateri so celo
na najodgovornejših položajih, vključno z ministrskimi. Za študente FDŠ je tako dolgo veljalo, da gre za tisto že delovno-aktivno slovensko
populacijo, ki je željna dodatnega in novega znanja. Študenti fakultete tako običajno nimajo težav z zaposlitvijo, saj jim pridobljeno znanje
omogoča, da svoje obstoječe zaposlitve ne le ohranijo, temveč da lahko napredujejo na bolj zahtevna in odgovorna delovna mesta. Za vse študente
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pa fakulteta ponuja ustrezne informacije za njihovo integracijo na trg dela in širše v profesionalne vode. V ta namen je fakulteta ustanovila karierni
center in alumni klub, krepi pa tudi iniciative vseživljenjskega učenja.

Cilj fakultete je namreč vsestranska odličnost, še posebej pa na področjih akademskega izobraževanja, raziskovanja, strokovnega usposabljanja in
na založniškem področju. Fakulteta deluje z roko v roki s prakso; s svojim znanjem v svojstvu profesorjev, alumni in študentov si prizadeva, da
Slovenija res postane tisto, kar ji narekuje njen ustavni red: to je pravna in demokratična država, utemeljena na spoštovanju človekovih pravic. S
tega vidika je fakulteta glasnik družbene odgovornosti.
Za razliko od ostalih fakultet FDŠ svoje študente v veliki večini ne črpa iz osrednje, t.j. ljubljanske regije, temveč iz drugih delov Slovenije, primarno
iz gorenjske ter štajerske regije. S tem fakulteta prispeva tudi k intelektualni regionalizaciji Slovenije, ki je predpogoj, tudi v okviru uprave, za
enakomeren trajnostni razvoj Republike Slovenije kot celote. Fakulteta ima svoj sedež na Brdu pri Kranju in je tako že izvorno vpeta v gorenjsko
okolje.
Delovanje fakultete je tako nazadnje – čeprav ne z vidika pomembnosti - podčrtano z besedo ambicioznost. Po vzoru tujih fakultet s podobno
usmeritvijo, a precej daljšo tradicijo, si prizadevamo postati središče izobraževanja elite, ki bo tvorila hrbtenico državne uprave v najboljšem
pomenu te besede. Fakulteta želi postaviti piko na i k tistemu, v kar se postopoma razvija: v ustvarjalca ne samo slovenske državniške elite, temveč
tudi v vir najboljših slovenskih uradnikov, ki jih bomo pošiljali tudi na delo v institucije EU. To je slednjič namen državnih in evropskih študij. V
skladu z izbrano vizijo bo fakulteta v naslednjih letih pridobila dejanski status elitne slovenske institucije, kamor se bodo vpisovali študentje, ki
bodo želeli pridobiti prvovrstno znanje, utemeljeno na lastnem raziskovalnem delu fakultete in posredovano s strani najboljših predavateljev. To
znanje jim bo v pomoč ne le doma, temveč tudi v naši širši politični skupnosti Evropski uniji, kjer bo fakulteta aktiven partner.
Fakulteta si tako vseskozi prizadeva za ohranjanje in izboljševanje kakovosti pedagoškega dela. Pri tem fakulteta deluje skladno s sodobnim
evropskim bolonjskim modelom študija in je odprta za povezovanje, ki ga predvideva Lizbonska strategija.
Fakulteta je v letu 2012 prejela prvo Erasmus listino, kar ji je od študijskega leta 2013/2014 dalje omogočalo institucionalno izmenjavo študentov in
profesorjev z drugimi sorodnimi evropskimi institucijami. S temi pa je sodelovanje potekalo tudi na osnovi drugih bilateralnih dogovorov.
FDŠ tako vsako leto v sodelovanju z Evropsko pravno fakulteto tradicionalno organizira mednarodno konferenco s področja teorije prava in etike,
na kateri sodelujejo priznani mednarodni strokovnjaki z univerz sosednjih držav Italije, Avstrije in Hrvaške ter mednarodno doktorsko konferenco s
področja prava, javne uprave in nepremičnin. Tovrstna praksa, sicer na višji akademski osnovi, je uveljavljena že sedaj v okviru Akademskega
foruma fakultete, ki tradicionalno gosti pomembna domača in tuja akademska imena. Fakulteta poleg omenjenih goji še številne druge oblike
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mednarodnega sodelovanja, med katerimi bi veljalo še posebej omeniti njeno institucionalno in vsebinsko članstvo v projektu GLOTHRO (20102014), v konzorciju mediteranske univerze EMUNI, posebne odnose pa ima vzpostavljene tudi z Diplomatsko akademijo na Dunaju ter partnersko
fakulteto FDEŠ v Črni Gori.
Onkraj mednarodnih institucionalnih stikov pa svoje individualne stike s tujimi institucijami gojijo tudi člani akademskega zbora vsak zase ter v
okviru raziskovalne skupine FDŠ. Člani akademskega zbora so redno vabljeni na predavanja ter konference v tujino, sodelujejo v okviru Beneške
komisije Sveta Evrope ter so člani številnih mednarodnih projektov, ki so natančno opisani in predstavljeni na spletni strani fakultete
http://www.fds.si/index.php/fakulteta/raziskovanje-in-svetovanje/raziskovalni-projekti.
Dodatno se v raziskovalni skupini izvajajo temeljni, aplikativni, razvojni in drugi projekti ter opravljajo strokovne, svetovalne in druge storitve, ki
sodijo zlasti v sklop nacionalnega programa raziskovalnega dela. Raziskovanje poteka na področjih družboslovja in humanistike ter tako zajema
zlasti pravo, upravne in organizacijske vede, sociologijo, politične vede, ekonomijo in filozofijo http://www.fds.si/index.php/fakulteta/raziskovanjein-svetovanje/raziskovalna-skupina.
Člani akademskega zbora fakultete so v zadnjih letih intenzivno objavljali znanstvene ter strokovne prispevke tako doma kot v tujini, in sicer v
vodilnih evropskih znanstvenih revijah, kar je razvidno iz njihovih osebnih bibliografij. Njihova monografska dela, članki in poglavja v knjigah so izšla
ali pa so v tisku pri priznanih tujih založbah, kot so Routledge, Oxford University Press, Cambridge University Press, Europa Publishing, Wolf Legal
Publishing, Intersentia, Oxford University Press, Hart Publishing Oxford in drugo. Prejeli so tudi več štipendij za podoktorsko ali občasno
nadaljevalno izobraževanje ter strokovno usposabljanje v tujini.
Fakulteta goji tudi močno založniško dejavnost. Ključni znanstveno-založniški doprinos fakultete v slovenski prostor prav gotovo Komentar Ustave
Republike Slovenije, ki je edino delo te vrste v Sloveniji in je kot temeljni znanstveno-strokovni spoznavni vir o slovenski ustavnosti neprecenljive
vrednosti. Komentar je zanesljiv in pregleden vodnik vsem, ki želijo zagotoviti enako varstvo svojih pravic pred sodišči, pred drugimi državnimi
organi in pred organi občin ter pred drugimi nosilci javnih pooblastil. Zajema tako teoretična izhodišča kot tudi pravno prakso in predstavlja
nepogrešljiv vir pri izvajanju pravnih dejanj pred državnimi organi. Koristen je tudi pravnim zastopnikom strank v postopkih in upravnim
strokovnjakom, sodnikom, ki so pristojni za odločanje o vlogah, pritožbah in pobudah ter ne nazadnje tudi študentom prava.
Nenazadnje je tu še svetovalna dejavnost, ki jo izvajata raziskovalna centra fakultete, Center za upravne študije ter Center za evropske študije. Za
fakulteto tudi izvajata in organizirata določene študijsko-izobraževalne programe ter izdelujeta razvojne projekte, na podlagi katerih fakulteta
razvija obstoječe in ustanavlja nove programe svojih dejavnosti.

16

Fakulteta za državne in evropske študije

Fakulteta je v vseh letih svojega obstoja in delovanja uspešna. Fakulteta vpisuje študente na vseh treh nivojih visokošolskega izobraževanja.
Programi se izvajajo v polnem obsegu, študenti pa vsako leto boljši. To je dobra popotnica za prihodnost, ki jo bo fakulteta zgrabila z obema
rokama. Fakulteta je v letu 2013 prejela odločbo NAKVIS za sedemletno podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda in magistrskih programov
Javna uprava 2. stopnje ter Mednarodne in diplomatske študije 2. stopnje. Evalvacijska komisija, ki jo je imenoval Svet NAKVIS je delo fakultete
izjemno pohvalila in ji priznala elemente odličnosti. Fakulteta je v letu 2013 na novo akreditirala nov doktorski študijski program Mednarodne in
diplomatske študije 3. stopnje, v letu 2015 pa nov dodiplomski visokošolski program Upravno pravo 1. stopnje. V letu 2015 je prejela odločbo za 7
letno podaljšanje akreditacije univerzitetnega študijskega programa Javna uprava in akreditirala dislocirani enoti zavoda v Ljubljani in v Mariboru.
Fakulteta bo v prihodnje segla tudi prek slovenskih akademskih meja. To je preprosto nuja in na tem področju bomo izstopili iz slovenskega
povprečja. Slovenski akademski prostor je zaznamovan z etatizmom, zaprtostjo in prepogosto z zastarelimi pedagoškimi pristopi. Kot tak je
skorajda povsem odsoten z evropskega akademskega zemljevida. Čas je, da se postavimo nanj, v tej evropski akademski srenji, ki ne more biti
omejena le na jugovzhodno Evropo, sprva enakopravno sodelujemo in jo nato tudi aktivno sooblikujemo. Fakulteta bo zato v prihodnje navezala
čim več institucionalnih, raziskovalnih in osebnih stikov s tujimi fakultetami. Vpeljali bomo izmenjavo profesorjev, študentov ter dobrih praks in
tako poskrbeli za našo polnopravno vključitev v evropski akademski in raziskovalni prostor
Fakulteta izvaja naslednje študijske programe, ki imajo javnopravno veljavo:
NOVI PROGRAMI
- dodiplomski študij:
 triletni univerzitetni študijski program »Javna uprava« 1. stopnje
 triletni visokošolski študijski program »Upravno pravo« 1. stopnje
- podiplomski študij:
 strokovni magistrski program »Javna uprava« 2. stopnje
 strokovni magistrski program »Mednarodne državne in diplomatske študije« 2. stopnje
 doktorski program »Javna uprava« 3. stopnje
 doktorski študijski program »Mednarodne in diplomatske študije« 3. stopnje
KONCESIONIRANI PROGRAMI
Fakulteta je pridobila državno koncesijo za naslednje študijske programe:
- 70 vpisnih mest za dodiplomski univerzitetni študijski program 1. stopnje »Javna uprava« (Odločba Vlade RS, št. 01405-37/2007/5 z dne
27.12.2007).
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70 vpisnih mest za podiplomski študijski program 2. stopnje »Javna uprava« (Odločba Vlade RS, št. 01405-20/2007/5 z dne 15.5.2007).
70 vpisnih mest za podiplomski študijski program 2. stopnje »Mednarodne in diplomatske študije« (Odločba Vlade RS, št. 01405-24/2007/5
z dne 15.5.2007).
Poleg zgoraj naštetih študijskih programov, fakulteta izvaja tudi založniško dejavnost, strokovne seminarje ter znanstveno-raziskovalno in
svetovalno dejavnost.
Fakulteta nima lastnih poslovnih prostorov, dejavnost izvaja v najetih prostorih.
-
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Organiziranost fakultete
UPRAVNI
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Organiziranost fakultete

-

Organi fakultete so:
akademski zbor,
senat,
upravni odbor,
dekan,
prodekan za študijske in študentske zadeve,
prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost in,
študentski svet.

-

Delovna telesa fakultete so:
habilitacijska komisija,
študijska komisija,
vpisna komisija,
disciplinska komisija in
samoevalvacijska skupina.
Strokovna opravila za delo fakultete opravlja tajništvo fakultete, ki ga vodi tajnik fakultete.
Fakulteta ima lahko tudi druge organe v skladu s statutom in na podlagi sklepa upravnega odbora.
Akademski zbor
Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni (so)delavci in visokošolski sodelavci, ki v tekočem semestru študijskega leta
opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno dejavnost na podlagi veljavnega pogodbenega razmerja s fakulteto. Pri njegovem delu
sodelujejo tudi predstavniki študentov pri čemer je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. Študenti sodelujejo tako, da
dajejo predloge glede izvajanja študijskih programov in obveznosti študentov v senatu.
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Akademski zbor:
- izvoli predsednika akademskega zbora, ki sklicuje in vodi njegove seje,
- Izvoli člane senata v skladu z določbami akta o ustanovitvi fakultete in tega statuta,
- obravnava poročila o delu visokošolskega zavoda ter daje predloge in pobude senatu,
- daje senatu splošne usmeritve v zvezi s študijskimi programi in njihovim izvajanjem ter daje druge predloge in pobude senatu.
Senat fakultete
Senat je najvišji strokovni organ fakultete in šteje najmanj devet (9) članov. Sestavljajo ga tisti člani akademskega zbora fakultete, ki so nosilci
ali so-nosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov. V senatu so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline ter strokovna
področja fakultete.
Po svoji funkciji so člani senata fakultete:
- dekan,
- prodekan ali prodekani, če jih je več,
- predstavniki študentskega sveta fakultete; študenti imajo v senatu najmanj petino članov.
Mandat članov senata traja dve (2) leti in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni.
Delo senata vodi dekan fakultete, v njegovi odsotnosti pa prodekan, v odsotnosti obeh pa od enega izmed njiju pooblaščeni član senata.

-

Senat fakultete razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja izobraževalnega in znanstvenoraziskovalnega dela fakultete, o vseh
zadevah izvajanja študijskega programa fakultete, o novih programih in o spremembah obstoječih programov, zlasti pa:
sprejema študijske programe,
določa merila za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev,
voli visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce v naziv,
odloča o odvzemu naziva visokošolski učitelj, znanstveni delavec in visokošolski sodelavec,
v postopku izvolitve v naziv ali odvzema naziva imenuje komisijo treh (3) članov, ki poroča o pedagoški in raziskovali usposobljenosti kandidata,
sprejema program raziskovalnega in razvojnega dela,
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-

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

-

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

Dekan
Dekan je strokovni vodja zavoda in dekanata fakultete. Dekanat sestavljajo dekan, prodekani in tajnik fakultete.
Za dekana fakultete je lahko imenovan, kdor je na fakulteti zaposlen kot visokošolski učitelj.

-

Dekan fakultete ima pooblastila in odgovornosti v skladu z zakonom, aktom o ustanovitvi fakultete in s tem statutom. Opravlja zlasti naslednje
naloge:
- vodi, nadzoruje, usmerja in usklajuje pedagoške, študijske, strokovne, svetovalne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti ter skrbi za
zakonitost njihovega izvajanja,
- skrbi in odgovarja za zakonitost dela,
- je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti fakultete, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega ter
strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija fakultete),
sklicuje in vodi seje senata fakultete,
sklicuje in vodi seje kolegija dekana, na katere so vabljeni prodekan oziroma prodekani, člana upravnega odbora in tajnik fakultete fakultete, po
potrebi pa tudi predstojniki organizacijskih enot fakultete,
potrjuje predlagane teme diplomskih del na dodiplomskem študiju in imenuje predsednika in člana komisije za zagovor diplomskega dela,
potrjuje predlagano temo diplomskega znanstvenega članka,
najmanj enkrat letno poroča o svojem delu senatu, upravnemu odboru in ustanoviteljema fakultete,
promovira doktorje znanosti,
odloča o disciplinski odgovornosti zaposlenih in izreka disciplinske ukrepe, kadar je za to pristojen,
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-

odloča o pritožbah zoper odločbe študijske komisije
odloča o drugih vprašanjih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter z aktom o ustanovitve fakultete in s tem
statutom.

Prodekani
Fakulteta ima enega ali več prodekanov.
Prodekan za študijske in študentske zadeve opravlja naloge, povezane s pedagoškimi, študijskimi in študentskimi zadevami fakultete, po
dogovoru z dekanom pa sodeluje tudi pri opravljanju drugih nalog, določenih s tem aktom.
Prodekan za študijske in študentske zadeve je hkrati tudi predsednik študijske komisije.
Prodekan za znanstveno-raziskovalno dejavnost skrbi za izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela, ki je temelj za kvalitetno izvajanje
pedagoškega dela in tvori z njim neločljivo celoto.
Fakulteta ima lahko tudi prodekane za druga področja dejavnosti fakultete.

Študentski svet
Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov.
Upravni odbor glede na število izvajanih študijskih programov in glede na število študijskih centrov fakultete vsaki dve leti določi število članov
študentskega sveta.
Mandat članov študentskega sveta traja dve (2) leti.
Člane študentskega sveta imenujejo študenti fakultete v sodelovanjem s prodekanom za študentske in študijske zadeve.
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Delo študentskega sveta vodi predsednik, ki ga izvolijo člani študentskega sveta izmed sebe.
Način delovanja Študentskega sveta ureja Poslovnik Študentskega sveta FDŠ.
Študentski svet daje pristojnim organom fakultete mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, o statutu fakultete,
lahko pa tudi mnenje o kandidatu za dekana in prodekana fakultete. Študentski svet sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti
študentov fakultete v sodelovanju s skupnostjo študentov.

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

ocenjuje ustreznost diplomskega znanstvenega članka in s tem izpolnjenost pogoja za vpis na strokovni magisterij,
obravnava prijavljene teme magistrskih del,
imenuje strokovno komisijo za oceno magistrskega dela,
senatu predlaga potrditev skupne ocene ter komisijo za zagovor magistrskega dela,
senatu predlaga imenovanje komisije za priznavanje in vrednotenje izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja in za namene
zaposlovanja,
obravnava prošnje za podaljšanje statusa,
obravnava prošnje za prepise med študijskimi programi,
obravnava prošnje študentov s posebnimi potrebami,
senatu predlaga potrditev teme in mentorja doktorske disertacije,
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-

senatu predlaga v imenovanje komisijo za zagovor osnutka dispozicije,
senatu predlaga potrditev dispozicije,
senatu predlaga imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije,
priznava kreditne točke na podlagi opravljenih obveznosti na drugih podiplomskih programih ali na podlagi opravljenih strokovnih izpitov,
potrjuje s strani mentorjev predlagane sezname tem magistrskih del,
opravlja druge naloge, povezane s študijskimi dejavnostmi fakultete, če zanje ni pristojen drug organ fakultete
na podlagi intervjujev v tujem jeziku s kandidati izvede izbor študentov za mednarodno izmenjavo,
potrdi »Študijski sporazum« študenta, ki se je prijavil na mednarodno izmenjavo in njegove morebitne spremembe,
odloča o podaljšanju študijske izmenjave v tujini.

Zoper odločitve študijske komisije je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema odločitve. O pritožbi odloči dekan.
Vpisna komisija
Vpisna komisija ugotavlja izpolnjevanje pogojev in odloča o vpisu kandidatov za vpis v posamezni študijski program. V primeru omejitve vpisa,
odloča o izboru kandidatov na podlagi kriterijev, ki so določeni v posameznem študijskem programu.
Vpisno komisijo imenuje upravni odbor in ga sestavljajo trije člani, in sicer prodekan za študentske in študijske zadeve in oba člana upravnega
odbora.
Zoper odločitev vpisne komisije je dopustna pritožba na senat fakultete.

Disciplinska komisija
Disciplinska komisija obravnava primere kršitev izpitnega reda in odloča o izreku sankcije.
Disciplinsko komisijo sestavljajo dva člana in predsednik. Disciplinsko komisijo imenuje upravni odbor za mandatno obdobje dveh (2) let.
Dekan odloča o uvedbi disciplinskega postopka. Zoper odločitev disciplinske komisije je dopustna pritožba na senat fakultete.
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Samoevalvacijska skupina
Samoevalvacijska komisija ima naslednje naloge:
- priprava letnega poročila o kakovosti (samoevalvacijsko poročilo),
- tekoče spremljanje kakovosti študija in dajanje predlogov za njegovo izboljšanje,
- tekoče spremljanje kakovosti znanstveno-raziskovalnega dela in dajanje predlogov za njegovo izboljševanje ter
- druge naloge na področju spremljanja in izboljševanja kakovosti.
Samoevalvacijsko skupino sestavljajo predstavniki vseh glavnih interesnih skupin, izmed visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov,
strokovnega osebja, administrativnega osebja in zunanjih deležnikov.
Člane samoevalvacijske skupine fakultete imenuje senat fakultete na predlog dekana. Sestavlja jo najmanj šest članov, izmed katerih je s strani
senata fakultete imenovan predsednik komisije.
Namen samoevalvacije izobraževalne in raziskovalne dejavnosti je nenehno vzdrževanje, spodbujanje ter izboljševanje kakovosti
izobraževalnega dela. Samoevalvacija na institucionalni ravni pa zagotavlja racionalno podlago za strokovno odločanje in načrtovanje razvoja
ter nudi podlago za stalno izboljševanje kakovosti.
Katedre
Katedre združujejo sorodne znanstveno-raziskovalne in pedagoške discipline, ki jih goji fakulteta, in skrbijo za njihov razvoj.

-

Fakulteta ima naslednje katedre:
Katedra za ustavno pravo in človekove pravice,
Katedra za javno upravo,
Katedra za mednarodne, evropske in diplomatske študije,
Katedra za teorijo prava in etiko v javnem življenju,
Katedra za nacionalne in mednarodne varnostne študije.
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Raziskovalna organizacija

-

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

3
3.1

USMERITVE IN CILJI

Zakonske in druge pravne podlage

Fakulteta deluje v okviru pravnega okvira Republike Slovenije, še posebej normativne ureditve visokega šolstva in raziskovanja. Fakulteta je na tej
podlagi sprejela več aktov, ki podrobneje urejajo delovanje fakultete in so našteti v nadaljevanju.
Splošni pravni akti:
- Akt o ustanovitvi Fakultete za državne in evropske študije
- Statut Fakultete za državne in evropske študije
- Etični kodeks Fakultete za državne in evropske študije
- Poslovnik kakovosti Fakultete za državne in evropske študije
Ceniki:
- Cenik šolnin in prispevkov posamičnih storitev Fakultete za državne in evropske študije
- Cenik Knjižnice in Založbe Fakultete za državne in evropske študije za študijsko leto 2016/2017
Pravilniki, ki urejajo študentske zadeve:
- Pravilnik o študiju na Fakulteti za državne in evropske študije
- Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Fakultete za državne in evropske študije
- Knjižnični red Fakultete za državne in evropske študije
- Pravilnik o obliki in vsebini diplom Fakultete za državne in evropske študije
- Pravilnik o delovanju Alumni kluba in Kariernega centra fakultete
- Poslovnik o delovanju Študentskega sveta Fakultete za državne in evropske študije
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-

Tehnična navodila za izdelavo zaključnih nalog

Pravilniki, ki urejajo pedagoške zadeve:
- Pravilnik o znanstveno-raziskovalni dejavnosti Fakultete za državne in evropske študije
- Pravilnik o nagrajevanju pedagoškega dela
- Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Fakulteti za državne in evropske
študije
- Merila za določanje obsega in oblik pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Fakultete za državne in evropske študije
Interni pravilniki:
- Pravilnik o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na Fakultete za državne in evropske študije
- Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na Fakulteti za državne in evropske študije
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in poslovnih podatkov
- Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času Fakultete za državne in evropske študije
- Pravilnik o pisarniškem poslovanju na Fakulteti za državne in evropske študije
- Pravilnik o popisu sredstev in njihovih virov
- Pravilnik o dodeljevanju in začasni uporabi mobilnih telefonov
- Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc
- Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu
3.2

Dolgoročni cilji

Fakulteta si prizadeva doseči naslednje dolgoročne cilje:






Zapolniti vsa razpisana mesta za redni študij na prvi in drugi stopnji ter vsaj polovico mest za izredni študij.
Povečati vpis čim boljših študentov na doktorski študijski program.
Povečati vpis na novem dodiplomskem visokošolskem študijskem programu Upravno pravo.
Prenoviti obstoječe obvezne in izbirne vsebine.
Okrepitev akademskega zbora in kontinuirana skrb za njegovo nadaljnje izobraževanje.
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Okrepiti metodološko pismenost študentov.
Okrepiti povezavo med teorijo in prakso.
Uvajanje E-študija.
Okrepiti mednarodno sodelovanje fakultete z drugimi fakultetami v okviru pedagoškega sodelovanja (npr. izmenjava profesorjev in
raziskovalcev, skupne poletne šole), kar naj bi prispevalo k večji mednarodni prepoznavnosti fakultete.
 Okrepiti raziskovalno dejavnost.
 Krepiti razpoznavnost fakultete in njen položaj v lokalnem okolju in tudi širše v slovenski družbi
 Okrepiti delovanje lastne knjižnične dejavnosti s povečanjem knjižničnega fonda in razširiti njeno domače in mednarodno sodelovanje.
3.3

Kratkoročni prednostni cilji v letu 2016

Kratkoročni prednostni cilji fakultete so:

















100% izvedljivost predvidene študijske dejavnosti (predavanj in vaj) na dodiplomskem in podiplomskem študiju;
Povečanje prehodnosti študentov v višji letnik na dodiplomskem in magistrskih programih;
Povečanje števila diplomantov in doktorandov.
Habilitacija novih kadrov.
Izvedba predavanj gostujočih profesorjev iz sosednjih držav.
Organizacija mednarodne konference iz pravne argumentacije
Organizacija doktorske konference
Organizacija poletne šole.
Izvedba študentske ankete.
Izdelava letnega poročila samoevalvacije.
Spodbujati in podpirati študente pri izvedbi interesnih dejavnosti.
Založniška dejavnost: samozaložništvo učbenikov in drugih monografij.
Okrepiti mednarodno mobilnost preko Erasmus+.
Posodobitev knjižničnega gradiva.
Priprava programa in izvedba seminarjev in delavnic v okviru vseživljenjskega učenja.
Karierni center.
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 Raziskovalna dejavnost.
 Akademski forum.

4
4.1

POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V
LETU 2016

Izobraževalna dejavnost
4.1.1 Visokošolsko izobraževanje

Ukrepi (naloge), ki
Kratkoročni letni cilj so potrebni za
za leto 2016
uresničitev
kratkoročnega cilja
100% izvedljivost
predvidene študijske
dejavnosti (predavanj in
vaj) na dodiplomskem in
podiplomskem študiju;

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

Razpisana bodo vsa
predavanja in vaje v
skladu z akreditacijo. V
kolikor bo katero izmed
njih odpadlo, bodo
zanje razpisani
nadomestni termini.
Zagotavljanje visoke
kakovosti izvedenega
pedagoškega procesa.
Spodbujanje študentov

Ime kazalnika

Izvedba študijskega
procesa.

Prehodnost.

Realizacija v
letu 2016 z
obrazložitvijo
razlik glede na
ciljno vrednost
2016

Predvideni viri
financiranja

Izhodiščna
vrednost kazalnika
(leto in vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu
2016

Že v študijskem letu
2014/2015 so bila vsa
predavanja in vaje
polno izvedene v
skladu z veljavno
akreditacijo.

Tudi v študijskem letu
2016/2017 načrtujemo
izvedbo vseh predavanj
in vaj, v skladu z
akreditiranimi načini
izvajanja.

Cilj je bil v celoti
realiziran.

MIZŠ, drugi viri.

Prehodnost iz š.l.
2014/2015 v š.l.
2015/2016:
Dodiplomski: 56,64%
Magistrski: 65,66 %

Prizadevali si bomo, da
bomo prehodnost v letu
2016 na dodiplomskem
programu povečali za 5
% in za 10 % na

Cilja nismo v
celoti realizirali.
Prehodnost se je
povišala na
dodiplomskem, in

MIZŠ, drugi viri.
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Povečanje števila
diplomantov in
doktorandov.

k sprotnemu delu.

(Upoštevali smo prvič
in ponovno vpisane v
nižje letnike 14/15 ter
prvič vpisane v višje
letnike 15/16).

magistrskih programih.

Spodbujanje študentov
za čimprejšnje
dokončanje študija in
omogočanje
nadaljevanja študija na
višji stopnji.

V letu 2015 je
diplomiralo naslednje
število diplomantov po
študijskih programih:
UN 14, SM 37, ZM 4
DR 3
(Upoštevali smo
diplomante, ki so
zaključili študij v prvih
10 mesecih in število
predvidenih
diplomantov do konca
leta 2015).

Prizadevali si bomo, da
bo število diplomantov
in doktorandov v letu
2016 naraslo vsaj za
10%.

sicer je bila v
preteklem letu
58,55 % študiju,
medtem, ko se je
na magistrskem
študiju zmanjšala
za skoraj 5 % in za
leto 2016 znaša
60,49 %.
V letu 2016 je
diplomiralo
naslednje število
diplomantov:
STARI PROGRAMI
ZM 44
DR 5
NOVI PROGRAMI
UN 5
SM 50
DR 2
SKUPAJ je v letu
2016 zaključilo
študij 106
diplomantov.

Habilitacijska komisija
je v št. l. 2014/2015
izvedla 7 sej.
Na sejah je
obravnavala:
- 1 vlogo za
izvolitev v
naziv - izredni
profesor

Habilitacijska komisija
bo v študijskem letu
2015/2016 obravnavala
vloge pedagoških
učiteljev, ki jim v tem
študijskem letu izteče
veljavnost naziva ter
izpeljala postopke za

V letu 2016 so bili
uspešno
zaključeni
habilitacijski
postopek za
izvolitev v naziv:
2 izrednega
profesorja,

Diplomanti.

Habilitacija novih
kadrov.

Spodbujanje
diplomantov fakultete
za sodelovanje v
pedagoškem procesu
fakultete.
Spodbujanje že
habilitiranih sodelavcev

Habilitacije.

34

MIZŠ, drugi viri.

MIZŠ, drugi viri.
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in visokošolskih
učiteljev za
izpolnjevanje pogojev
za pridobitev višjega
naziva.

Izvedba predavanj
gostujočih profesorjev iz
sosednjih držav.

(pozitivna)
3 vloge za
izvolitev v
naziv docent
(pozitivne),
- 4 vloge za
izvolitev v
naziv –
asistent
(pozitivne)
- 1 vloga za
izvolitev v
naziv višja
predavateljica
SKUPAJ: 9 VLOG
-

Fakulteta je pozvala vse
pedagoške sodelavce,
ki se jim izteče veljavni
naziv v študijskem letu
2015/2016, da
pravočasno vložijo
vlogo za izvolitev.
Fakulteta je v letu 2015
sodelovala s številnimi
gostujočimi
predavatelji iz tujine
(glej www.fds.si).

Vabila profesorjem k
sodelovanju in ustrezna
administrativna
podpora za izvedbo
gostujočih predavanj.
Gostujoči profesorji.
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izvolitev v naziv novih
sodelavcev, ki že tečejo

1 docentov,
2 asistentov,
1 bibliotekar.
Habilitacijska
komisija je
zavrnila izvolitev v
naziv asistent za 1
kandidata.
Fakulteta je
pozvala vse
pedagoške
sodelavce, ki jim
izteče veljavni
naziv v študijskem
letu 2016/2017,
da pravočasno
vložijo vlogo za
izvolitev.

Fakulteta bo tudi v letu
2016 povabila k
sodelovanju gostujoče
profesorji iz tujine, ki
bodo sodelovali na
mednarodnih
znanstvenih
konferencah,
akademskih forumih in
pri pedagoškem procesu
fakultete.

Fakulteta je v letu
2016 gostila 20
tujih
strokovnjakov v
okviru
mednarodne
konference
LegArg, decembra
je v okviru
konference z
naslovom »Kako
rešiti krizo
ustavne
demokracije v

MIZŠ, ARRS,
CMEPIUS, drugi
viri.

Fakulteta za državne in evropske študije

Organizacija
mednarodne konference
iz pravne argumentacije

Organizacija
konference.

Fakulteta je v letu 2015
že sedmič izvedla
mednarodno
konferenco iz pravne
argumentacije in
filozofije prava.

Fakulteta bo tudi v letu
2016 izvedla
mednarodno
konferenco iz pravne
argumentacije.

Fakulteta je v letu 2015
so-organizirala
doktorsko
znanstvenoraziskovaln
o mednarodno

Fakulteta bo tudi v letu
2016 izvedla doktorsko
konferenco.

Mednarodna
konferenca.

Organizacija doktorske
konference

Organizacija
konference.

Mednarodna
doktorska
konferenca.
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srednji Evropi«
predavalo 10
strokovnjakov,
ena
strokovnjakinjo pa
smo gostili na
fakulteti, kjer je
izvedla
predavanje o
predlogu
britanske reforme
Evropske unije.
Fakulteta je v letu
2016
soorganizirala že
osmo
mednarodno
konferenco iz
pravne
argumentacije, ki
je potekala 18. in
19. novembra
2016 na
Cankarjevem
nabrežju 11, 1000
Ljubljana. Naslov
konference je
»Modern Legal
Interpretation:
Legalism or
Beyond?«.
Fakulteta je 26.
maja 2016 soorganizirala V.
Doktorsko
znanstvenorazisko

Drugi viri.

Drugi viri.
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konferenco, katere
povzetki so bili
objavljeni v elektronski
zbirki.

Organizacija poletne
šole.

Organizacija poletne
šole s temami, ki so
aktualne in so povezane
s študijskimi programi,
ki jih izvaja fakulteta.

Fakulteta je v letu 2015
uspešno izvedla
poletno šolo v trajanju
5 dni. Več o tem na
www.fds.si.

valno
mednarodno
konferenco s
področja prava,
uprave in
nepremičnin,
katere povzetki so
bili objavljeni v
elektronski zbirki.

Fakulteta načrtuje
izvedbo ene poletne
šole konec študijskega
leta 2015/2016.

Izvedba ankete prek
VIS-a.

Študentske ankete.

Drugi viri.

Od 14.-17.
novembra 2016
pa je
soorganizirala
jesensko šolo z
naslovom
UPRAVLJANJE
RAZLIČNOSTI IN
KONFLIKTOV:
Trendi in izzivi na
področju
reševanja sporov.

Poletna šola.

Izvedba študentske
ankete.

Fakulteta je med
12. in 16. 9. 2016
organizirala
poletno šolo na
temo Zaton
vladavine prava v
Evropi. Kaj storiti?

V letu 2014/2015 je
fakulteta izvedla po
vsakem predavanju
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V letu 2015/2016 bo
fakulteta izvedla anketo
o izvajanju pedagoškega

Fakulteta je
izvedla anketo o
izvajanju

MIZŠ, drugi viri.
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anketo o izvajanju
pedagoškega dela, na
koncu študijskega leta
pa anketo o
zadovoljstvu študentov
s fakulteto.

Izdelava letnega poročila
samoevalvacije.

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

Fakulteta je v letu 2015
pripravila
samoevalvacijsko
poročilo.

Samoevalvacija.

Spodbujati in podpirati
študente pri izvedbi

Sodelovanje s
predstavniki pri

Študentski svet.

V letu 2015 je fakulteta
sodelovala na sejah
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dela ob koncu vsakega
semestra in enkrat letno
o delu fakultete. Ankete
bodo služile k pripravi
samoevalvacijskega
poročila.
Fakulteta bo v
letošnjem študijskem
letu izvedla tudi anketo
o izbiri in načinu študija
na FDŠ. Rezultati bodo
služili predvsem za
izbiro promocijskih
aktivnosti fakultete.
Samoevalvacijska
skupina, ki jo sestavljajo
predstavniki vseh
glavnih interesnih
skupin, izmed
visokošolskih učiteljev,
raziskovalcev,
študentov, strokovnega
in administrativnega
osebja, bo v letu 2016
pripravila
samoevalvacijsko
poročilo skladno z
internim načrtom za
pripravo poročila.

V kolikor bodo študenti
prosili za pomoč, jim bo

pedagoškega dela
in anketo o
zadovoljstvu
študentov s
fakulteto.
Na podlagi ankete
je bilo
pripravljeno tudi
samoevalvacijsko
poročilo za leto
2016.

Samoevalvacijska
skupina, ki jo
sestavljajo
predstavniki vseh
glavnih interesnih
skupin, izmed
visokošolskih
učiteljev,
raziskovalcev,
študentov,
strokovnega in
administrativnega
osebja, je v letu
2016 pripravila
samoevalvacijsko
poročilo skladno z
internim načrtom
za pripravo
poročila.
Fakulteta je preko
prodekana za

MIZŠ, drugi viri.

MIZŠ, drugi viri.
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interesnih dejavnosti.

aktivnostih
študentskega sveta.

Študentskega sveta FDŠ
in pozvala študente, da
pripravijo program
interesnih obštudijskih
dejavnosti za naslednje
študijsko leto.
Sodelovala je tudi pri
organizaciji in izvedbi
programa interesnih
dejavnosti za l. 2015.

fakulteta tudi v letu
2016 pomagala pri
organizaciji oz. izvedbi
programa interesnih
obštudijskih dejavnosti.

Založniška dejavnost:
samozaložništvo
učbenikov in drugih
monografij.

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

Fakulteta je v letu 2015
izdala brošuro
Informacije o študijskih
programih za leto
2015/2016 ter zbirko
petih znanstvenih
monografij dr. Petra
Jambreka v
sodelovanju z več
avtorji. Naslov zbirke je
Slovenija 1945-2015.
Fakulteta vsak mesec
izda tudi e-novice, ki so
objavljene na spletni
strani.
V letu 2015 je pridobila
novo Erasums+ listino
za obdobje 2014-2020
in sklenila 22
bilateralnih
sporazumov s tujimi
visokošolskimi zavodi.

Fakulteta je v letu 2016
predvidoma izdala vsaj 1
učbenik, brošuro
Informacije o študijskih
programih 2016/2017
ter morebitno drugo
spremljajoče učno
gradivo.

Založniška
dejavnost.

Okrepiti mednarodno
mobilnost preko
Erasmus+

Navezovanje stikov s
tujimi fakultetami in
univerzami ter
sklepanje sporazumov.
Prijava na razpise.

Mednarodna
mobilnost.
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V letu 2016 predvideva
nadgradnjo navezovanja
stikov s tujino z
namenom sklenitve
novih dodatnih
bilateralnih sporazumov
in prijavo na razpise za

študentske in
študijske zadeve v
navezi s člani
Študentskega
sveta FDŠ.
Fakulteta jim je v
letu 2016
sofinancirala
delovno zaključno
večerjo, v okviru
katere so
pripravili načrt
dela za leto 2017.
Fakulteta je v letu
2016 izdala
brošuro
Informacije o
študijskih
programih
2016/2017 ter
drugo
spremljajoče učno
gradivo v e-obliki.

V letu 2016 je
fakulteta okrepila
mobilnost preko
programa
Erasmus + za
mobilnost
študentov in

Drugi viri.

CMEPIUS in drugi
viri.

Fakulteta za državne in evropske študije

Posodobitev
knjižničnega gradiva.

Poziv profesorjem, da
sporočijo predloge za
nakup nove literature.

Pošiljanje prošenj za
donacije knjig.

Knjižnična
dejavnost.

Izvedla je tri mobilnosti
študentov in 2
profesorjev.

pridobitev sredstev za
izvedbo mobilnosti.

Fakulteta je v letu 2015
pozvala pedagoške
sodelavce, da
posodobijo literaturo v
učnih načrtih in
nabavila novo
literaturo. Knjižnica
izvaja tudi
medknjižnično
izposojo. Prejela je
tudi donacije gradiva.

V letu 2016 namerava
posodobiti knjižnični
fond skladno s
prenovljenimi učnimi
načrti in in glede na
povpraševanje članov
knjižnice. Za obogatitev
knjižnične zbirke bo
fakulteta posredovala
prošnje založbam za
donacijo gradiva.
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profesorjev.
Fakulteta ima
tako do sedaj
sklenjenih 32
medinstitucionaln
ih sporazumov, v
teku ima dva
projekta
mobilnosti, v
okviru katerih
izvaja mobilnosti
pedagoških
sodelavcev in
zainteresiranih
študentov.
Pridobila je tudi
sredstva za nov
projekt, ki se bo
izvajal od 1.6.
2017 – 31.5.2019.
V letu 2016 je
posodobita
knjižnični fond
skladno s
prenovljenimi
učnimi načrti in
glede na
povpraševanje
članov knjižnice.
Za obogatitev
knjižnične zbirke
je fakulteta

Drugi viri.

Fakulteta za državne in evropske študije

Priprava programa in
izvedba seminarjev in
delavnic v okviru
vseživljenjskega učenja.

Organizacija seminarjev
in delavnic.

Vseživljenjsko
učenje.

Vseživljenjsko učenje je
nov razvojni koncept, ki
nadgrajuje formalno
izobraževanje za
potrebe napredka na
osebnem ali poklicnem
področju bodisi v obliki
posamičnih formalnih
oblik bodisi v obliki
neformalnih
seminarjev, delavnic,
okroglih miz in
podobno.
Vseživljenjsko učenje
omogoča fleksibilen
študij, ki z uradnim
potrdilom prinaša
kreditne točke.
Namenjen je tudi
zaključenim skupinam,
izvedba seminarjev,
okroglih miz in delavnic
pa je usmerjena v
specifična področja in
aktualne tematike, ki
so skupini še posebej
zanimive.
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V letu 2016 namerava
fakulteta izvesti več
seminarjev in delavnic, v
skladu z zanimanjem in
povpraševanjem
študentov.

posredovala
prošnje založbam
za donacijo
gradiva.
Fakulteta je v letu
2016 študente
obveščala o
zaposlitvenih
delavnicah in
seminarjih, ki so
jih organizirale
zunanje institucije
in partnerske
fakultete,
soorganizirala je
eno poletno in
eno jesensko šolo
ter 6 akademskih
forumov, v okviru
katerih so
študenti aktivno
sodelovali s
komentiranjem
aktualne
tematike.

Drugi viri.

Fakulteta za državne in evropske študije

Karierni center

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

V letu 2011 je fakulteta
vzpostavila Karierni
center, ki je upravna
vez med alumni in
fakulteto ter
referenčna točka
bodočih in obstoječih
študentov.

V letu 2016 namerava
fakulteta v okviru
Kariernega centra nuditi
pomoč pri odločanju za
študij na fakulteti,
svetovati pri
načrtovanju kariere ter s
pomočjo Alumni kluba
spremljati kariere
diplomantov fakultete.
V kolikor bo fakulteta
uspešna na razpisu za
sofinanciranje kariernih
centrov za leto 20162020, bo izvedla cel kup
aktivnosti (izdaja egradiv, nadgradnja
spletne strani,
organizacija številnih
dogodkov…)

V letu 2016 je
fakulteta v okviru
Kariernega centra
nudila pomoč pri
odločanju za
študij na fakulteti,
svetovala pri
načrtovanju
kariere ter s
pomočjo Alumni
kluba spremljala
kariere
diplomantov
fakultete.
Študente je tudi
obveščala o
zaposlitvenih
delavnicah in
seminarjih, ki so
jih organizirale
zunanje institucije
in partnerske
fakultete.

Drugi viri.

Raziskovalna skupina je
v letu 2015 sprejela
program dela za leto
2015/2016.

Izvedba programa dela
za leto 2015/2016:
1. organizacija srečanj
Akademskega foruma
3. Izvajanje bilaterale z
Univerzo v Zagrebu
4. Izvedba znanstvenega
simpozija

Program dela za
leto 2015/2016 je
bil v celoti
izveden.

EACEA, ARRS,
drugi viri.

Karierni center.

Raziskovalna dejavnost

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

Raziskovalna
dejavnost.
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5. izvedba okroglih miz
6. Prijava na nove
raziskovalne projekte
(domače in tuje).
Akademski forum

Na vsakem srečanju bo
sodeloval vsaj en
govornik in moderator.
Srečanja bodo trajala 2
uri. V skladu z odprto
naravo foruma bodo na
njem sodelovali
akademski člani FDŠ,
gostje z drugih
slovenskih fakultet,
kakor tudi strokovnjaki
iz tujine. Srečanja bodo
potekala na Brdu pri
Kranju. Udeležba na
Akademskem forumu je
odprta za vse, še
posebej pa je
priporočljiva za
študente FDŠ, kakor
tudi drugih fakultet.

Akademski forumi v
letu 2015:
- akademski forum o
pravicah beguncev v
Evropski uniji (5. 5.
2015)
- akademski forum o
Ženskih kazenskih
taboriščih za prisilno
delo v Sloveniji v letih
1949-50 (21. 4. 2015),

Akademski forum.

- akademski forum z
naslovom Kako znanja
pridobljena na FDŠ
prispevajo k večji
kakovosti dela
poslancev (8. 4. 2015)
- akademski forum na
temo "Prihodnost
Evropske unije" (12. 3.
2015)
- akademski forum, v
okviru katerega je
gostoval dr. Rafal
Manko predaval je na
temo:

43

Akademski forumi se
bodo v akademskem
letu 2015/2016 odvil
skozi več srečanj, v
katerem bodo člani
akademskega zbora,
raziskovalne skupine in
gostujoči predavatelji
predstavili svoje
aktualne raziskave s
področij, na katerih
delujejo.

Akademski forumi
so se v letu 2016
odvili skozi več
srečanj, v katerem
so člani
akademskega
zbora,
raziskovalne
skupine in
gostujoči
predavatelji
predstavili svoje
aktualne raziskave
s področij, na
katerih delujejo:

-

- 6.1. Akademski
forum Pravice do
vode romske
skupnosti v
Sloveniji

-

- 14.1. Akademski
forum
Prostovoljstvo v
javni upravi

-

- 3.2. Akademski
forum »Reforma
demokratične in

Drugi viri.

Fakulteta za državne in evropske študije

"Europeanisation of
Civil Procedure: Treaty
Basis, Existing
Instruments,
Perspectives for the
Future" (12. 1. 2015)
- Okrogla miza v okviru
Akademskega foruma
Večnivojsko upravljanje
- Izziv za Slovenijo (11.
5. 2015)
- Izzivi človekovih
pravic v naši državi položaj romske
manjšine (26. 3. 2015).

Kazalniki:
Študijsko leto 2015/2016
Kazalnik

(Leto 2016)
Redni študij

Izredni študij

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v 52,38%
študijskih programih prve stopnje,
sprejetih po 11. 6. 2004, v %

66,67%

Odstotek ponavljavcev v visokošolskih
študijskih programih, sprejetih pred

/

/
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pravne države v
Sloveniji«
-

- 9.11. Populizem
in militantna
demokracija - dve
slabi izbiri?

-

- 17.11. To so
rešitve krize
slovenske pravne
države.

Fakulteta za državne in evropske študije

11. 6. 2004
Odstotek ponavljavcev v univerzitetnih /
študijskih programih, sprejetih pred
11. 6. 2004

/

Odstotek ponavljavcev v študijskih
programih prve stopnje, sprejetih po
11. 6. 2004

14,64%

0%

Povprečno število let trajanja študija
na študenta – v visokošolskih
študijskih programih, sprejetih pred
11. 6. 2004

/

/

Povprečno število let trajanja študija v /
univerzitetnih študijskih programih,
sprejetih pred 11. 6. 2004

/

Povprečno število let trajanja študija v
študijskih programi prve stopnje,
sprejetih po 11. 6. 2004

/

5 let
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Vpis v 1. letnik študija 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2016/2017
Ime visokošolskega
zavoda, ki bo program
izvajal oz. opustil

Ime novega študijskega
programa

Ime opuščenega
študijskega programa

Število vpisanih v
študijskem letu 2016/2017*
Redni

Izredni

1. stopnja
FDŠ

Upravno pravo

/

3

FDŠ

Javna uprava

9

1

Javna uprava

71

4

Mednarodne in
diplomatske študije

23

2

Javna uprava

/

1

Mednarodne in
diplomatske študije

/

4

2. stopnja
FDŠ

3. stopnja
FDŠ

Opomba:
* Vpis v 1. letnik posameznega programa.
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4.1.2 Programi za izpopolnjevanje
Fakulteta nima programa za izpopolnjevanje.
4.1.3 Oblike neformalnega učenja
Fakulteta je med 12. in 16. 9. 2016 organizirala poletno šolo na temo Zaton vladavine prava v Evropi. Kaj storiti? Od 14.-17. novembra 2016 pa je
soorganizirala jesensko šolo z naslovom UPRAVLJANJE RAZLIČNOSTI IN KONFLIKTOV: Trendi in izzivi na področju reševanja sporov.

4.2

Raziskovalna in razvojna dejavnost

Kratkoročni letni cilj za
leto 2016
Izvedba ARRS projekta
Reforma demokratične
in pravne države
skladno z načrtom.
Izvedba progama dela
Raziskovalne skupine
za študijsko leto
2015/2016.

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

Ime kazalnika

Izvajanje nalog skladno
s pogodbo.

Raziskovalni projekt

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

Raziskovalna
dejavnost.

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu
2016

V l. 2016 smo začeli z
izvajanjem projekta
Reforma demokratične in
pravne države).
Raziskovalna skupina je v
letu 2015 sprejela
program dela za leto
2015/2016.

Izvajanje nalog
skladno s pogodbo.
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Izvedba programa
dela za leto
2015/2016:
1. organizacija
srečanj
Akademskega
foruma
2. Izvedba
znanstvenega
simpozija
3. izvedba okroglih

Realizacija v letu 2016
z obrazložitvijo razlik
glede na ciljno
vrednost 2016

Predvideni viri
financiranja

Cilji so bili v celoti
doseženi in celo
nadpovprečno
realizirani.
Raziskovalna skupina je
izvedla vse zastavljene
naloge v letu
2015/2016.

ARRS.

EACEA, ARRS, drugi
viri.

Fakulteta za državne in evropske študije

miz
4. Prijava na nove
raziskovalne
projekte (domače in
tuje).
Izvedba predavanj v
okviru Akademskega
foruma FDŠ.

Na vsakem srečanju bo
sodeloval vsaj en
govornik in moderator.
Srečanja bodo trajala 2
uri. V skladu z odprto
naravo foruma bodo
na njem sodelovali
akademski člani FDŠ,
gostje z drugih
slovenskih fakultet,
kakor tudi strokovnjaki
iz tujine. Srečanja bodo
potekala na Brdu pri
Kranju. Udeležba na
Akademskem forumu
je odprta za vse, še
posebej pa je
priporočljiva za
študente FDŠ, kakor
tudi drugih fakultet.

Akademski forum.

Akademski forumi v letu
2015:
- akademski forum o
pravicah beguncev v
Evropski uniji (5. 5.
2015)
- akademski forum o
Ženskih kazenskih
taboriščih za prisilno
delo v Sloveniji v letih
1949-50 (21. 4. 2015),
- akademski forum z
naslovom Kako znanja
pridobljena na FDŠ
prispevajo k večji
kakovosti dela poslancev
(8. 4. 2015)
- akademski forum na
temo "Prihodnost
Evropske unije" (12. 3.
2015)
- akademski forum, v
okviru katerega je
gostoval dr. Rafal Manko
predaval je na temo:
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Akademski forumi se
bodo v akademskem
letu 2015/2016 odvil
skozi več srečanj, v
katerem bodo člani
akademskega zbora,
raziskovalne skupine
in gostujoči
predavatelji
predstavili svoje
aktualne raziskave spodročij, na katerih
delujejo.

Akademski forumi so se
v letu 2016 odvili skozi
več srečanj, v katerem
so člani akademskega
zbora, raziskovalne
skupine in gostujoči
predavatelji predstavili
svoje aktualne
raziskave s področij, na
katerih delujejo:
- 6.1. Akademski forum
Pravice do vode romske
skupnosti v Sloveniji

-

- 14.1. Akademski
forum Prostovoljstvo v
javni upravi

-

- 3.2. Akademski forum
»Reforma demokratične
in pravne države v
Sloveniji«

-

- 9.11. Populizem in
militantna demokracija dve slabi izbiri?

-

- 17.11. To so rešitve
krize slovenske pravne

Drugi viri.
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"Europeanisation of Civil
Procedure: Treaty Basis,
Existing Instruments,
Perspectives for the
Future" (12. 1. 2015)

države.

- Okrogla miza v okviru
Akademskega foruma
Večnivojsko upravljanje Izziv za Slovenijo (11. 5.
2015)
- Izzivi človekovih pravic
v naši državi - položaj
romske manjšine (26. 3.
2015).
Organizacija
mednarodne
konference iz pravne
argumentacije

Organizacija
konference.

Mednarodna
konferenca.

Fakulteta je v letu 2015
že sedmič izvedla
mednarodno konferenco
iz pravne argumentacije
in filozofije prava.

Fakulteta bo tudi v
letu 2016 izvedla
mednarodno
konferenco iz pravne
argumentacije.

Organizacija doktorske
konference

Organizacija
konference.

Mednarodna
doktorska
konferenca.

Fakulteta je v letu 2015
so-organizirala
doktorsko
znanstvenoraziskovalno
mednarodno

Fakulteta bo tudi v
letu 2016 izvedla
doktorsko
konferenco.
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Fakulteta je v letu 2016
soorganizirala že osmo
mednarodno
konferenco iz pravne
argumentacije, ki je
potekala 18. in 19.
novembra 2016 na
Cankarjevem nabrežju
11, 1000 Ljubljana.
Naslov konference je
»Modern Legal
Interpretation:
Legalism or Beyond?«.
Fakulteta je 26. maja
2016 so-organizirala V.
Doktorsko
znanstvenoraziskovalno
mednarodno
konferenco s področja

Drugi viri.

Drugi viri.
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konferenco, katere
povzetki so bili
objavljeni v elektronski
zbirki.

prava, uprave in
nepremičnin, katere
povzetki so bili
objavljeni v elektronski
zbirki.

4.3 Umetniška dejavnost
Fakulteta ne izvaja umetniške dejavnosti.

4.4

Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih

Kratkoročni prednostni cilji
Izvedba mednarodne konference.

Pričakovani rezultati v letu 2016
Objava člankov, uspešna izvedba mednarodne
konference.

Izvedba enega Jean Monnet modula.

Projekt se je pričel v oktobru 2016 in za leto 2016 je bila
načrtovana izvedba 5 ur predavanj v okviru predmeta
Okoljsko in urbano pravo.
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Realizacija v letu 2016 z obrazložitvijo razlik
V sodelovanju z Evropsko pravno fakulteto smo
novembra 2016 izvedli osmo mednarodno konferenco,
posvečeno teoriji prava in pravni argumentaciji ter peto
mednarodno doktorsko konferenco maja 2016. Članki,
predstavljeni na doktorski konferenci, so bili tudi
objavljeni v znanstvenem zborniku.
Cilj je bil v letu 2016 v celoti realiziran.

Fakulteta za državne in evropske študije

4.5

Knjižnična dejavnost

Podatki o knjižnični dejavnosti na FDŠ - za letno poročilo 2016
Knjižnična dejavnost
Uporabniki knjižnice
Kategorije uporabnikov
Študenti – dodiplomski,
redni
Študenti – dodiplomski,
izredni
Študenti – podiplomski
Srednješolci
Zaposleni na matični ust.
Upokojenci
Tuji državljani
brezposelni
Drugi uporabniki
SKUPAJ
Kazalniki
Kazalnik
Število aktivnih
uporabnikov knjižnice
Delež aktivnih
uporabnikov z univerz
(študenti, visokošolski
učitelji in sodelavci,
raziskovalci in strokovni
sodelavci)

Število v letu 2014
26

Realizacija 2015
31

Število v letu 2016
57

1

1

61

160
0
19
0
0
Ni podatka
5
211

191
0
22
0
0
Ni podatka
12
257

134
0
16
0
0
4
6
278

Število v letu 2014

Realizacija 2015

Realizacija 2016

212

257

278

212

245

252
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Letni prirast tiskanih enot
gradiva in število
zakupljenih ali
nabavljenih elektronskih
enot
Število pregledanega
gradiva v elektronski
obliki
Število organiziranih
izobraževanj za
uporabnike

Prirast tiskanih enot
65

Prirast tiskanih enot
845

295 enot gradiva
(vključno z
zaključnimi
nalogami)

0

0

0

1

1

Ni podatka

Izposoja v knjižnici FDŠ
Skupaj je bilo v sistemu COBISS v letu 2016 v knjižnici FDŠ zabeleženih 928 vseh transakcij. Od tega je bilo 346 enot gradiva v celem letu izposojenih
na dom:
- 104 enote si je izposodil zaposleni;
- 59 enot gradiva je bilo izposojenih medknjižnično;
- 183 enot gradiva pa so si izposodili drugi člani knjižnice;

Komentar:
Knjižnica Fakultete za državne in evropske študije je v letu 2009 pridobila polnopravno članstvo v sistemu COBISS3 in v oktobru 2011 dobila nove
prostore. Od takrat dalje se izvajajo nekateri segmenti knjižničnega dela v sistemu COBISS3 – izposoja, katalogizacija in zaloga. Knjižnica FDŠ nima
vklopljenega segmenta COBISS3 za delo v medknjižnični izposoji. Medknjižnične transakcije se beležijo kot izposoja na dom za člana Medknjižnična
Izposoja. Prav tako se ne uporablja segment COBISS3 za blagajno in račune.
Število novo vpisanih članov knjižnice FDŠ je na letni ravni sicer nizko, v letu 2016 jih je bilo samo 21, vendar knjižnica veliko izposoje opravi s
storitvijo medknjižnične izposoje. Študentje, predvsem podiplomski študentje, ki so že zaposleni in imajo premalo časa za opravljanje fizičnih
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obiskov v knjižnici, gradivo naročajo prek svojih lokalnih splošnih in drugih knjižnic. Slednje je razvidno tudi iz podatkov o izposoji na letni ravni.
Največ izposoje je bilo opravljene za zaposlene na fakulteti ter z medknjižnično izposojo.
Uradne ure knjižnice FDŠ so bile v letu 2016 vsak torek od 11.-18.00 in četrtek od 8.30-16.30.
Poslovni čas knjižnice se začne v torek ob 11.00 in konča ob 18.00 uri, v četrtek se začne ob 8.30 in konča ob 16.00 uri. V ponedeljek, sredo in petek
knjižnica ne posluje.

V knjižnici je gradivo v prostem pristopu. Študentom je na voljo po en izvod čitalniškega gradiva za vso obvezno literaturo pri posameznih
predmetih. Študenti imajo na voljo 5 čitalniških mest, možnost uporabe računalnikov, brezžične povezave, možnost fotokopiranja in skeniranja.
Uporabniki lahko v knjižnici dostopajo do različnih podatkovnih baz (na IUS Info, ProQuest in Scopus).
V letu 2016 je bilo na novo katalogiziranega gradiva skupaj: 272 naslovov oz. 295 enot:
- Nakup: 94 naslovov oz. 111 enot
- dar: 92 naslovov oz. 97 enot
- lastna izdaja: 1 naslov oz. 2 enoti
- obvezni izvod ustanove: 85 naslovov oz. 85 enot
Od tega je bilo v katalog vnesenih 124 zaključnih nalog, ostalega knjižnega gradiva je bilo 140 naslovov (161 enot). Za nakup gradiva v knjižnici FDŠ
je bilo porabljenih 628,74 EUR, 39,94 USD in 163,47 GBP v letu 2016. Za darove, lastno izdajo ter obvezni izvod ni bilo porabljenih sredstev.
4.6 Dejavnost študentskih domov
Fakulteta ne izvaja dejavnosti študentskih domov.

4.7

Upravne, pravne in druge naloge
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Komentar oziroma obrazložitev posameznih podpoglavij, tabel, kazalnikov, ipd. dodajte tam, kjer je to potrebno.
Kratkoročni prednostni cilji
Odločanje o prošnjah študentov v zakonitih rokih.
Zagotovitev dodatnih ustreznih prostorov za
izvajanje pedagoške dejavnosti.
Promocija fakultete v slovenskem prostoru.

Pričakovani rezultati v letu 2016
100 % uspešnost
Sklenitev novih pogodb z najemodajalci.

Realizacija v letu 2016 z obrazložitvijo razlik
100 % uspešnost
Cilj realiziran.

Prepoznavnost fakultete.

Fakulteta je oglaševala študij preko spleta, izvedla je
dva informativna dneva, se udeležila študentskih
tržnic, promovirala študij po srednjih šolah in izdala
promocijski material. Mesečno je organizirala
akademski forum, na katerem so sodelovali številni
ugledni profesorji s področij, ki jih pokriva fakulteta.

Kazalniki:

Število študentov na računalnik*

Študijsko leto
Načrt za
2015/2016 študijsko leto
2016/2017
56,25

Realizacija za
študijsko leto
2016/2017
73,75

Odstotek elektronskih prijav na izpite

100

100

Kazalniki

100

* Fakulteta razpolaga s štirimi računalniki, ki jih lahko uporabljajo študenti v knjižnici FDŠ. Študenti se na izpite prijavljajo preko spletne strani fakultete oz.
visokošolskega informacijskega sistema, kjer so objavljeni tudi vsi izpitni roki in druge informacije, ki jih potrebujejo študenti.
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4.8

Nacionalno pomembne naloge
4.8.1 Skrb za slovenščino

Fakulteta za leto 2016 ni načrtovala lektoratov slovenskega jezika v tujini. Prav tako ni načrtovala izpopolnjevanj, seminarjev, simpozijev oz. drugih
strokovnih srečanj, ki so namenjeni skrbi za slovenščino.
4.8.2 Visokošolska prijavno-informacijska služba
Po pooblastilu FDŠ, je vse naloge 1. in 2. prijavnega roka za dodiplomski študijski program »Javna uprava« 1. stopnje izvedla Vpisno prijavnoinformacijska služba Univerze v Ljubljani. Tretji prijavni rok za dodiplomski program in vse podiplomske programe je izvedla fakulteta sama.
Prijavno-informacijsko službo na fakulteti izvaja strokovna služba fakultete ter referat.
4.8.3 Pisarna za študentske domove
Fakulteta nima pisarne za študentske domove.
4.9

4.10

Univerzitetni šport.
Fakulteta nima univerzitetnega športa.
Interesna dejavnost študentov

Študentski svet Fakultete za državne in evropske študije (v nadaljevanju: ŠS FDŠ) na podlagi 44. člena statuta FDŠ in 11. člena Poslovnika
Študentskega sveta FDŠ sprejema, usklajuje in izvaja program interesnih dejavnosti študentov na FDŠ za tekoče mandatno obdobje 2015/2016.
Oblikovan je bil uravnotežen program aktivnosti na način, ki zajame čim širši krog potreb in interesov študentov FDŠ.
Zastavljeni cilji
ORGANIZACIJA OGLEDA POSESTVA BRDO IN PROSTOROV FDŠ
ORGANIZACIJA SPOZNAVNEGA VEČERA VSEH ŠTUDENTOV FDŠ
ORGANIZACIJA IN MODERIRANJE OKROGLE MIZE: Prostovoljstvo v javni upravi 14. 1.

Realizacija v študijskem letu 2015/2016
Delno realizirano 6. 12. 2015 – potekal je ogled prostorov in del posestva
Realizirano 6. 12. 2016
Realizirano – 14. 1. 2016
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2016.
PRIPRAVA IN SPREJEM LETNEGA POROČILA DELA ŠS ZA LETO 2015/2016
SODELOVANJE Z DRUGIMI ŠS SSVZ

DELO V ORGANIH FAKULTETE

STROKOVNA EKSKURZIJA:

ORGANIZACIJA ŠPORTNEGA DNEVA FAKULTETE

EKSKURZIJA – OGLED HUDE JAME PRI LAŠKEM (BARBARA ROV)
ORGANIZACIJA POSVETA NA TEMO ZAKLJUČEK/NADALJEVANJE ŠTUDIJA NA FDŠ

SODELOVANJE NA KONFERENCAH, FORUMIH IN OSTALIH DOGODKIH

Letno poročilo je bilo sprejeto na 1. redni seji ŠS v štud. letu 2015/16, 1. 12. 2015
Realizirano- sodelovanje na sestankih SSVZ (Sara Flis)
6. 12. 2016 – neformalni sestanek s tehničnim predsednikom ŠO SVZS Matejem
Mušičem, udeležila sta se ga predsednik Ivan Kramberger in podpredsednica ŠS Sara
Flis
Realizirano
- zastopati interese študentov v organih fakultete Senat (Vanja Malec in Ivan
Kramberger
- soodločanje v zadevah, ki obravnavajo pravice in dolžnosti študentov
- aktivno sodelovanje pri pripravi samoevalvacijskega poročila, poročila o delu
fakultete in programa dela za novo koledarsko leto
- informirati študente o delu organov fakultete
- informirati študente o sprejetih odločitvah
- dajanje pobud, sugestij, pripomb o izvedbi pedagoškega procesa in delovanja
fakultete
- seznanitev študentov z mednarodnimi institucijami
Nerealizirano
-11. 11. 2016 – strokovna ekskurzija v Državni zbor, Državni svet in Ustavno sodišče v
sodelovanju s ŠS Evropske pravne fakultete;
Realizirano
- povezovanje študentov FDŠ
- promocija telesne aktivnosti
- neformalno druženje
Nerealizirano
Nerealizirano
Študentski svet je v sodelovanju z vodstvom FDŠ organiziral, 30. 5. 2016 ob 17.30
uri v Oranžeriji, Brdo pri Kranju, posvet na temo zaključek/nadaljevanje študija na
FDŠ za zaključne letnike.
Na vprašanja sta odgovarjala, prodekan izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič in
strokovna sodelavka Mojca Dolenc.
Realizirano
17. 11. 2016. udeležba predsednika ŠS Ivana Krambergerja na akademskem forumu
»To so rešitve krize slovenske pravne države«, ki je potekal v Ljubljani;
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17. in 18. 11. 2016 članica ŠS Simona Gaiser je sodelovala na Mednarodni konferenci
Sporto 2016;
5. 12. 2016 – udeležba predsednika ŠS FDŠ na Forumu prostovoljstva v Ljubljani;
19. 5. 2016 - udeležba na 8. tematskem posvetu Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti z naslovom "Dajmo enakost spolov v medije!",
Ljubljana, predstavitev ŠS FDŠ in dogovor o nadaljnjem sodelovanju z g. Mauriziom
Mosca iz EIGE - European Institute for Gender Equality, članica ŠS Vanja Malec in
Simona Gaiser;
26. 8. 2016 – seminar področje državljanske vzgoje udeležba predsednika ŠS Ivana
Krambergerja;
OSTALE AKTIVNOSTI SŠ

1.12 – 31. 12. 2016 vpis opravljenih aktivnosti ŠS FDŠ v sistem Nefiks – portal za
beleženje neformalno pridobljenega znanja in kompetenc;
6. 12. 2016 – izmenjava izkušenj in zapiskov – Miran Murnik;
12. 9 – 16. 9. 2016 Udeležba na poletni šoli »Zaton vladavine prava«, član ŠS Anton
Dremelj;
3. 10. 2016 – otvoritev študija – nagovor študentom Sara Flis in Ivan Kramberger
9. 11. 2016 – akademski forum v so organizaciji ŠS FDŠ na temo Pravna država
populizem in militarna demokracija moderatorka Sara Flis;
14. 11 – 16. 11. 2016 – udeležba na poletni šoli UPRAVLJANJE RAZLIČNOSTI IN
KONFLIKTOV: Trendi in izzivi na področju reševanja sporov – Miran Murnik član ŠS

SEJE ŠS

30. 5. 2016 – seja študentskega sveta FDŠ, konstitutivna seja;
3. 10. 2016 – seja študentskega sveta;
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6. 12. 2016 – seja študentskega sveta;

Pripravil:
Ivan Kramberger
Predsednik ŠS FDŠ

ŠS FDŠ je v mandatnem obdobju 2015/2016 razpolagal s sredstvi, ki jih bo dobil na podlagi načrta dela za tekoče študijsko leto od MIZŠ.
Pridobljena sredstva so smiselno razporejena med vse aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru ŠS FDŠ. V letu 2016 je Študentski svet za svoje
delovanje porabil skupno 468,09 EUR.

4.11 Druga dejavnost

Kratkoročni letni cilj za
leto 2016
Izdaja novega
študijskega gradiva.

Izdaja monografije.

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

Ime kazalnika

Izhodiščna
vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu
2016

Založniška dejavnost.

Izid študijskega
gradiva.

Založniška dejavnost

Izid monografije.
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Predvideni viri
financiranja
Lastni, MVZT.

Lastni viri, izdano
skupaj z Evropsko
pravno fakulteto.

Realizacija v letu
2016 z
obrazložitvijo razlik
glede na ciljno
vrednost 2016
Nosilci in izvajalci so
pri predmetih
posodobili eštudijsko gradivo.
Projekt se je v celoti
zaključil v l. 2015.
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4.12 Investicije in investicijsko vzdrževanje
4.12.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin
Fakulteta v letu 2016 ni načrtovala gradnje, obnove ali nakupa nepremičnine.
Nakup opreme
Vrednost opreme –
načrt za leto 2016

Vrednost opreme –
realizacija 2016

Zap. št.

Oprema

Namen opreme

1.

E bralnik 2x

Pedagoška oprema,drugo

2.

Prenosni računalnik 2x

Pedagoška oprema,drugo

3.

Tiskalnik Canon

Pedagoška oprema, drugo

389,18

4.

Strežnik Synology

Pedagoška oprema, drugo

1.658,04

5.

Program za pretvorbo v word

Pedagoška oprema, drugo

134,20

285,94
1.500,00

Oprema nabavljena iz:

-

lastnih virov sredstev znaša 1.792,24€

-

iz virov projekta ARRS znaša 3.256,67€.
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2.581,55

Obrazložitev razlik
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4.12.2. Investicijsko vzdrževanje

Št.
Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
prioritete iz
vzdrževanju (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2016
programa
dela za leto
2015
Opis in vrsta del MVZT
Lastni viri
Drugo Skupaj

1.

Vzdrževanje in
nadgradnja
informacijskih
sistemov

Viri sredstev in njihov delež pri investicijskem
vzdrževanju (v EUR) - REALIZACIJA 2016
MVZT

14.000 EUR

Lastni viri

Drugo

Skupaj

13.022 EUR

(vzdrževanje)

14.000 EUR

Obrazložitev
razlik med
načrtom in
realizacijo

13.022 EUR

(vzdrževanje)

Drugo

Št.
prioritete
iz
programa
dela za
leto 2015

Viri sredstev in njihov delež (v EUR) - NAČRT ZA
LETO 2016

Namen

MVZT

Lastni viri

Drugo

Skupaj
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MVZT

Lastni
viri

Drugo

Skupaj

Obrazložitev
razlik med
načrtom in
realizacijo
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4.13 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 Nacionalnem programu
visokošolskega šolstva in Meril za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter
znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela.
Fakulteta z javnimi sredstvi, ki jih pridobi na podlagi koncesij, ne more razpolagati prosto, saj je njihova poraba opredeljena v Pogodbi o koncesiji.

4.14 Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ

Fakulteta deluje skladno s finančno-računovodskimi načeli in priporočili davčnega inšpektorja g. Milavca, ki je v letu 2016 opravil inšpekcijski
nadzor nad izvajanjem porabe proračunskih sredstev prejetih iz proračuna Republike Slovenije v letu 2016.

4.15 Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Fakulteta je v letu 2016 z manjšimi odstopanji realizirala zastavljene cilje.
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4.16 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora
Fakulteta s svojim delovanjem pozitivno vpliva na razvoj na vseh področjih. Zlasti je usmerjena v izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnjakov na
področju javne uprave, s čimer neposredno vpliva na kvaliteto delovanja celotnega javnega sektorja. Sodeluje tudi v postopkih pridobivanja
strokovnih referenc za upravljanje dejanj v upravnih postopkih, s čimer vpliva na zakonitost in kvaliteto upravnega odločanja. Uspeh delovanja
fakultete se najbolje meri po uspešnosti njenih diplomantov. Na fakulteti se tega v celoti zavedamo, zato fakulteta veliko pozornosti posveča
predvsem kvaliteti študija. Pri izobraževanju poskuša s pomočjo strokovnjakov iz prakse predstaviti študentom izkušnje in stvarno delovno okolje.

4.17 Izvajanje varčevalnih in protikriznih ukrepov

Fakulteta z javnimi sredstvi, ki jih pridobi na podlagi koncesij, ne more razpolagati prosto, saj je njihova poraba opredeljena v Pogodbi o koncesiji.
Glede na finančne razmere, je fakulteta poskušala svoje poslovanje organizirati čim bolj smotrno. Ker so se koncesijska sredstva zmanjšala je bila
primorana tudi v letu 2016 sprejeti dodatne varčevalne ukrepe:
-

na podlagi sklepa UO-13/16 ( R) z dne 15.2.2016 je ukinila izplačilo dohodka prokuristom
na podlagi sklepa UO-12/16 ( R) z dne 15.2.2016 je znižala sejnine za udeležbo na rednih sejah UO
na podlagi sklepa UO-22/16 ( R) z dne 11.5.2016 je znižala mesečni strošek svetovanja po pogodbi o svetovanju, sklenjeno med IČP in FDŠ
ter IPS in FDŠ
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5
5.1

KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA

Kadrovska politika

Kratkoročni prednostni cilji univerze

Pričakovani rezultati v letu 2016

Realizacija v letu 2016 z obrazložitvijo razlik

Habilitacija novih kadrov.

Novi pedagoški sodelavci in pedagoški sodelavci s
pridobljenim višjim habilitacijskim nazivom bodo
vključeni v pedagoški proces.

Cilj v celoti realiziran.
V letu 2016 je so bili uspešno zaključeni habilitacijski
postopek za izvolitev v naziv:
2 izrednega profesorja,
1 docentov,
2 asistentov,
1 bibliotekar.
Habilitacijska komisija je zavrnila izvolitev v naziv asistent
za 1 kandidata.
Fakulteta je pozvala vse pedagoške sodelavce, ki jim
izteče veljavni naziv v študijskem letu 2016/2017, da
pravočasno vložijo vlogo za izvolitev.

Fakulteta izvaja dva dodiplomska študijska programa, dva strokovna magistrska in dva doktorska programa. Eden dodiplomski študij in oba
strokovna magistrska programa so koncesionirani. Vse študijske programe izvajajo predavatelji, ki so zaposleni oziroma ima fakulteta z njimi
sklenjene avtorske in podjemne pogodbe.
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Kadrovanje fakulteta izvaja skladno s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na FDŠ – Fakulteti za državne študije.

Na fakulteti je na dan 31. 12. 2016 zaposlenih 17 delavcev. Za polni delovni čas je zaposlenih 8 delavcev: 1 tajnica fakultete, 2 strokovni sodelavki,
1 vodja referata, 1 referentka za študentske in študijske zadeve, 1 predstojnik računovodstva, 2 na sestavljenem delovnem mestu (projekt in
visokošolski učitelj). Za krajši delovni čas je zaposlena 1 (vodja knjižnice in založbe. Dopolnilno za krajši delovni čas pa je zaposlenih 1 dekan (10 %),
1 prodekanica (3 %), 1 redni profesor (5 %), 3 docent (10 %), 1 docent (5 %), 1 asistent z doktoratom (3 %).

5.2

Kadrovski načrt in realizacija

Glej tabele »Kadrovski načrt za leto 2016«.

Tabela 1: Izvolitve v naziv v letu 2016

Naziv

Načrtovano
število izvajalcev
v letu 2016

Redni profesor

9

Od tega število
izvajalcev, ki jim
bo v letu 2016
potekla izvolitev
v naziv

Število izvolitev v naziv v
letu 2016

Znanstveni svetnik
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Izredni profesor

9

1

2

14

5

1

1

2

Višji znanstveni sodelavec
Docent
Znanstveni sodelavec
Višji predavatelj

1

Predavatelj
Asistent

10

Učitelj veščin
Strokovni svetnik
Višji strokovni sodelavec
Strokovni sodelavec
Bibliotekar
Lektor

1
2
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Tabela 2: Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih vključno s tehničnimi sodelavci (laboranti), ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v
letu 2016

Pridobivanje formalne
izobrazbe

Strokovno usposabljanje

Krajša usposabljanja in tečaji

Daljša usposabljanja (več
kot 1 mesec) v tujini

Leto 2015

/

/

3

/

Načrt 2016

/

/

5

/

Realizacija 2016

4

Tabela 3: Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2016

Pridobivanje
formalne
izobrazbe

Podoktorsko
izobraževanje

Strokovno
usposabljanje

Krajša
usposabljanja
in tečaji

Sobotno leto

Leto 2015 /

/

/

3

/

Načrt
2016

/

/

/

3

/

Realizacija /
2016

/

/

3

/
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Tabela 4: Število registriranih raziskovalcev

Št. vseh visokošolskih
učiteljev, visokošolskih
sodelavcev, raziskovalcev
in strokovnih sodelavcev
Stanje 31. 10. 2015

45

Načrt 31. 12. 2016

45

Realizacija 31.12.2016

45
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6
6.1

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic.
6.2 Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Fakulteta je bila ustanovljena leta 2000 in je v študijskem letu 2001/2002 prvič začela z izvajanjem podiplomskega magistrskega in doktorskega
študijskega programa Državne in evropske študije, v letu 2003 magistrskega programa Mednarodne, primerjalne in evropske študije ter
podiplomskega specialističnega programa Državne študije. V letu 2005 sta bila akreditirana oba magistrska programa 2. stopnje in v letu 2007 še
univerzitetni študijski program 1. stopnje. Z odločbo št. 01405-20/2007/5 z dne 15.5.2007 je fakulteta pridobila koncesijo (70 mest) za redni študij
magistrskega študijskega programa Javna uprava 2. stopnje, z odločbo št. 01405-24/2007/5 z dne 15.5.2007 je pridobila koncesijo (70 mest) za
magistrski program Mednarodne in diplomatske študije 2. stopnje ter z odločbo št. 01405-40/2007/5 z dne 27.12.2007 pa koncesijo za
univerzitetni študijski program Javna uprava 1. stopnje (70 mest). Skladno z ZViS je bil zadnji vpis v 1. letnik starih programov mogoč v študijskem
letu 2008/2009, zato je fakulteta pripravila nov bolonjski doktorski program Javna uprava 3. stopnje, ki omogoča študentom pridobitev izobrazbe
od 1. do 3. stopnje in s tem pomeni zaokroženo celoto. Program je bil leta 2009 akreditiran na Svetu RS za visoko šolstvo in vpisan v razvid pri
MVZT. V študijskem letu 2009/2010 smo prvič razpisali vpisna mesta za ta študij. V letu 2014 pa smo že razpisali prva vpisna mesta za nov doktorski
študijski program Mednarodne in diplomatske študije 3. stopnje.
Fakulteta je v letu 2013 uspešno zaključila postopek podaljšanja akreditacije zavoda in obeh magistrskih programov. V letu 2012 je tako fakulteto
obiskala skupina strokovnjakov za evalvacijo iz NAKVIS in na podlagi razgovorov z zaposlenimi in študenti ter natančnega pregleda poslovanja
fakultete in ogleda prostorov ugotovila, da je fakulteta v zadnjih letih zelo napredovala in dosegla večjo prepoznavnost v slovenskem in
mednarodnem okolju. V letu 2015 je fakulteta uspešno zaključila postopek akreditacije novega visokošolskega programa Upravno pravo 1. stopnje,
postopek akreditacije dislociranih enot Ljubljane in Maribora ter postopek podaljšanja akreditacije za dodiplomski program Javna uprava za 7 let.
V letu 2010 je fakulteta registrirala raziskovalno organizacijo in raziskovalno skupino pri ARRS ter ustanovila Akademski forum. Delo raziskovalne
skupine je usmerjeno predvsem na področja upravnih ved, prava in humanistike.
Fakulteta se je v preteklosti prijavila in uspešno izvedla več javnih razpisov (več glej na www.fds.si).
Trenutno so v teku naslednji projekti:
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Mesečno fakulteta organizira srečanja akademskega foruma, več mednarodnih posvetov in aktivno izvaja raziskovalne projekte.
V letu 2012 je fakulteta pridobila tudi prvo ERASMUS univerzitetno listno in pričela s sklepanjem bilateralnih sporazumov za izmenjavo študentov
in profesorjev. v letu 2013 prejela Erasmus listino za visokošolske institucije v okviru novega Erasmus+ programa, kar ji bo omogočilo
institucionalno izmenjavo študentov in profesorjev z drugimi sorodnimi evropskimi institucijami v obdobju od 2014 do vsaj leta 2020. S temi
institucijami je sodelovanje sicer potekalo tudi že pred pridobitvijo prve Erasmus listine v letu 2012 in sicer na osnovi drugih bilateralnih
dogovorov. Fakulteta daje mednarodni mobilnosti velik poudarek, zato je v študijskem letu 2013/2014 močno okrepila partnerske odnose z
drugimi visokošolskimi institucijami, med katerimi bo v okviru novega Erasmus+ programa potekalo sodelovanje v obliki študijskih izmenjavo ter
izmenjav
pedagoškega
osebja.
Vse
partnerske
institucije
so
javno
objavljene
na
fakultetni
spletni
strani
(http://www.fds.si/index.php/studij/erasmus/seznam-partnerskih-univerz-in-fakultet), fakulteta pa tudi redno skrbi za objavo vseh novosti v zvezi
z možnostmi, ki jih Erasmus+ program nudi, tako na svoji spletni strani in tudi preko socialnih omrežij:
http://www.fds.si/index.php/studij/erasmus, https://www.facebook.com/pages/Fakulteta-za-dr%C5%BEavne-in-evropske-%C5%A1tudije-uradnaspletna-stran/158050167588798
in https://twitter.com/@brdofds.
Kot rečeno je FDŠ prvo Erasmus listino prejela v letu 2012, zato je v naslednjem študijskem letu 2013/2014, kot predvideva tudi postopek Erasmus
VŽU, na izmenjavo poslala že prva udeleženca, sprejela pa tudi prvo tujo študentko na študijsko izmenjavo.
FDŠ vsako leto v sodelovanju z Evropsko pravno fakulteto med drugim tradicionalno organizira mednarodno konferenco s področja teorije prava in
etike, na kateri sodelujejo priznani mednarodni strokovnjaki z univerz sosednjih držav Italije, Avstrije in Hrvaške in mednarodno doktorsko
konferenco na področju prava, uprave in nepremičnin.
V letu 2012/2013 je fakulteta organizirala dve poletni šoli, ki sta potekali v angleškem jeziku z mednarodno udeležbo, in sta bili sofinancirani s
strani Evropskega socialnega sklada. Tovrstna praksa, sicer na višji akademski osnovi, je uveljavljena že sedaj v okviru Akademskega foruma
fakultete, ki tradicionalno gosti pomembna domača in tuja akademska imena. Na omenjenih znanstveno-akademskih forumih člani raziskovalne
skupine v sodelovanju s člani akademskega zbora fakultete predstavljajo rezultate raziskovalnega dela. K sodelovanju so povabljeni tudi magistrski
in doktorski študenti. Raziskovalne dosežke fakulteta objavlja v znanstveni reviji Dignitas- reviji za človekove pravice. Povzetki revije Dignitas so
objavljeni na spletni strani www.dignitas.si.
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V letu 2010 je bila pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS registrirana Raziskovalna skupina Fakultete za državne in evropske študije. Delo
raziskovalne skupine je usmerjeno predvsem na področja upravnih ved, prava in humanistike.
Fakulteta se prijavlja na različne nacionalne in mednarodne razpise in tudi uspešno pridobiva sredstva za izvedbo projektov. Seznam vseh aktualnih
in preteklih projektov je objavljen na spletni strani fakultete: http://www.fds.si/index.php/fakulteta/raziskovanje-in-svetovanje/raziskovalniprojekti.
Fakulteta sodeluje tudi v konzorciju mediteranske univerze EMUNI, posebne odnose pa ima vzpostavljene tudi z Diplomatsko akademijo na Dunaju
ter partnersko fakulteto FDEŠ v Črni Gori. Fakulteta sodeluje tudi z vsemi samostojnimi visokošolskimi zavodi v Republiki Sloveniji, še posebej s
tistimi, ki so tako kot FDŠ, člani Skupnosti samostojnih in visokošolskih zavodov.
Onkraj mednarodnih institucionalnih stikov pa svoje individualne stike s tujimi institucijami gojijo tudi člani akademskega zbora vsak zase ter v
okviru raziskovalne skupine FDŠ. Člani akademskega zbora so redno vabljeni na predavanja ter konference v tujino, sodelujejo v okviru Beneške
komisije Sveta Evrope ter so člani številnih mednarodnih projektov, ki so natančno opisani in predstavljeni na spletni strani fakultete
(http://www.fds.si/index.php/fakulteta/raziskovanje-in-svetovanje/raziskovalni-projekti).
Dodatno se v raziskovalni skupini izvajajo temeljni, aplikativni, razvojni in drugi projekti ter opravljajo strokovne, svetovalne in druge storitve, ki
sodijo zlasti v sklop nacionalnega programa raziskovalnega dela. Raziskovanje poteka na področjih družboslovja in humanistike ter tako zajema
zlasti
pravo,
upravne
in
organizacijske
vede,
sociologijo,
politične
vede,
ekonomijo
in
filozofijo
(http://www.fds.si/index.php/fakulteta/raziskovanje-in-svetovanje/raziskovalni-projekti).
Člani akademskega zbora fakultete so v zadnjih letih intenzivno objavljali znanstvene ter strokovne prispevke tako doma kot v tujini, in sicer v
vodilnih evropskih znanstvenih revijah, kar je razvidno iz njihovih osebnih bibliografij. Njihova monografska dela so izšla ali pa so v tisku pri
priznanih tujih založbah, kot so Europa Publishing, Hart Publishing Oxford in drugo. Prejeli so tudi več štipendij za podoktorsko ali občasno
nadaljevalno izobraževanje ter strokovno usposabljanje v tujini.
Fakulteta sodeluje tudi z domačimi nevladnimi organizacijami, kot sta Študijski center za narodno spravo in Inštitut Jožeta Pučnika.
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6.3

Ocena uspeha doseganja kratkoročnih prednostnih ciljev v letu 2016

Fakulteta je izvedla vso načrtovano študijsko dejavnost na dodiplomskem in podiplomskem študiju in večino zastavljenih kratkoročnih prednostnih
ciljev v letu 2016.
6.4

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 Nacionalnem programu
visokošolskega šolstva in Meril za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter
znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela.
Fakulteta z javnimi sredstvi, ki jih pridobi na podlagi koncesij, ne more razpolagati prosto, saj je njihova poraba opredeljena v Pogodbi o koncesiji.

6.5

Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ

Fakulteta deluje skladno s finančno-računovodskimi načeli in priporočili davčnega inšpektorja g. Milavca, ki je v letu 2016 opravil inšpekcijski
nadzor nad izvajanjem porabe proračunskih sredstev prejetih iz proračuna Republike Slovenije v letu 2016.

6.6

Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Fakulteta je v letu 2016 z manjšimi odstopanji realizirala zastavljene cilje.
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6.7

Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora

Fakulteta s svojim delovanjem pozitivno vpliva na razvoj na vseh področjih. Zlasti je usmerjena v izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnjakov na
področju javne uprave, s čimer neposredno vpliva na kvaliteto delovanja celotnega javnega sektorja. Sodeluje tudi v postopkih pridobivanja
strokovnih referenc za upravljanje dejanj v upravnih postopkih, s čimer vpliva na zakonitost in kvaliteto upravnega odločanja. Uspeh delovanja
fakultete se najbolje meri po uspešnosti njenih diplomantov. Na fakulteti se tega v celoti zavedamo, zato fakulteta veliko pozornosti posveča
predvsem kvaliteti študija. Pri izobraževanju poskuša s pomočjo strokovnjakov iz prakse predstaviti študentom izkušnje in stvarno delovno okolje.

6.8

Izvajanje varčevalnih in protikriznih ukrepov

Fakulteta z javnimi sredstvi, ki jih pridobi na podlagi koncesij, ne more razpolagati prosto, saj je njihova poraba opredeljena v Pogodbi o koncesiji.
Glede na finančne razmere, je fakulteta poskušala svoje poslovanje organizirati čim bolj smotrno. Ker so se koncesijska sredstva zmanjšala je bila
primorana tudi v letu 2016 sprejeti dodatne varčevalne ukrepe:
-

na podlagi sklepa UO-13/16 ( R) z dne 15.2.2016 je ukinila izplačilo dohodka prokuristom
na podlagi sklepa UO-12/16 ( R) z dne 15.2.2016 je znižala sejnine za udeležbo na rednih sejah UO
na podlagi sklepa UO-22/16 ( R) z dne 11.5.2016 je znižala mesečni strošek svetovanja po pogodbi o svetovanju, sklenjeno med IČP in FDŠ
ter IPS in FDŠ.
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7

FAKULTETA V ŠTEVILKAH

Tabela 1: Novi študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2015/2016, v primerjavi z letom 2014/2015

Novi študijski programi - realizacija
Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje za

Visokošolski
strokovni študijski
programi 1.
stopnje za

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje za

študijsko leto
2016/2017

študijsko leto
2015/2016

Visokošolski
študijski program
»Upravno pravo«
1. stopnje

Visokošolski
študijski program
»Upravno pravo«
1. stopnje

Dodiplomski
univerzitetni
študijski
program
»Javna
uprava« 1.
stopnje

-

-

-

študijsko leto
2015/2015

Študijski programi
2. stopnje študijsko
leto 2015/2016

Študijski programi
2. stopnje študijsko
leto 2016/2017

Dodiplomski
univerzitetni
študijski program
»Javna uprava« 1.
stopnje

Strokovni
magistrski program
»Javna uprava« 2.
stopnje

Strokovni
magistrski program
»Javna uprava« 2.
stopnje

Bolonjski doktorski
program »Javna
uprava« 3. stopnje

Bolonjski
doktorski
program »Javna
uprava« 3.
stopnje

-

Strokovni
magistrski program
»Mednarodne in
diplomatske
študije« 2. stopnje

Strokovni
magistrski program
»Mednarodne in
diplomatske
študije« 2. stopnje

Bolonjski doktorski
program
»Mednarodne in
diplomatske
študije« 3. stopnje

Bolonjski
doktorski
program
»Mednarodne in
diplomatske
študije« 3.
stopnje

Univerzitetni
študijski programi
1. stopnje za
študijsko leto
2016/2017
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Študijski programi
3. stopnje za
študijsko leto
2015/2016

Študijski programi
3. stopnje za
študijsko leto
2016/2017
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Tabela 2: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2015/2016 in 2016/2017:
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
15/16

Izredni študij
15/16

Redni študij
15/16

Izredni študij
15/16

Redni
študij
15/16

Izredni
študij
15/16

Štud. leto

Redni
študij
16/17

-

-

Izredni
študij
16/17

3

5

Redni
študij
16/17

51

38

Izredni
študij

Redni študij
16/17

16/17
1

1

Upoštevani so podatki, poslani na MIZŠ - prvič vpisani študenti in ponavljavci, brez absolventov.
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Izredni
študij

15/16

Štud.
leto
16/17

13

18

16/17
150

147

1
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Tabela 3: Število diplomantov, ki so končali stare študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2015 in 2016
Stari študijski programi - realizacija
Visokošolski
strokovni
programi –
redni študij

Visokošolski
strokovni
programi –
izredni študij

Univerzitetni
programi –
redni študij

Univerzitetni
programi –
izredni študij

Specialistični
programi

Magistrski
programi

Doktorski
programi

Leto
2015

Leto
2016

Leto
2015

Leto
2016

Leto
2015

Leto
2016

Leto
2015

Leto
2016

Leto
2015

Leto
2016

Leto
2015

Leto
2016

Leto
2015

Leto
2016

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

5

44

0

5

Tabela 4: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2015 in 2016

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

Leto
2015

Leto
2016

Leto
2015

Leto 2016

Leto 2015

-

-

-

0

15

Leto
2016

Leto
2015

Leto
2016

Leto 2015

5

0

0

38
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Študijski programi 2.
stopnje – izredni
študij

Študijski programi
3. stopnje

Leto
2016

Leto
2015

Leto 2016

Leto
2015

Leto
2016

46

1

4

2

2

