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1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE 
 

Pri oblikovanju strategije se je Fakulteta za dizajn  oprla  na Srednjeročno razvojno strategijo Univerze na 

Primorskem 2014 – 2020,  hkrati pa v središče postavila svoje temeljno področje delovanja ter upoštevala 

lastno razvojno pot ter organizacijsko-pravni vidik delovanja.  

Fakulteta za dizajn se je preoblikovala iz Visoke šole za dizajn in je samostojni visokošolski zavod ter od leta 

2011 pridružena članica Univerze na Primorskem. Ustanovila jo je prof. Nada Rožmanec Matičič, u.d.i.a, 4. 

oktobra 2005. Dodiplomski študijski program Dizajn, takratne Visoke šole za dizajn, je pridobil akreditacijo 

Sveta RS za visoko šolstvo v juliju 2006, v letu 2007 pa mu je bila dodeljena koncesija s strani Vlade RS,  za 

izvajanje javno veljavnega triletnega visokošolskega strokovnega študijskega programa prve bolonjske 

stopnje. 

Magistrski študijski program Dizajn je bil akreditiran v letu 2012, izvajati pa se je začel s študijskim letom 

2012/2013. Za izvedbo magistrskega študijskega programa druge bolonjske stopnje fakulteta ni pridobila 

koncesijskih sredstev, zato je program plačljiv. 

Študijska programa Fakultete za dizajn sodi po ISCED klasifikaciji na področje umetnost (21). Po KLASIUS – P 

– 16 klasifikacijskem sistemu se programa uvrščata med interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izide, 

pretežno umetnost in humanistika (0288), z dopolnitvijo KLASIUS –P: 0211 (avdiovizualno ustvarjanje, 

tehnike in multimedijska proizvodnja), 0212 (modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko 

oblikovanje), 0214 (domača in umetnostna obrt; unikatni in umetniški izdelki), 0413 (poslovanje in 

upravljanje, menedžment), 0723 (tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija) ter 0731 

(arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem). 

 

2 MEDNARODNI IN NACIONALNI DOKUMENTI 
 

Delovanje fakultete usmerjajo Zakon o visokem šolstvu, nacionalni program visokega šolstva, drugi zakonski 

in podzakonski akti, ki določajo delovanje institucij na znanstveno-raziskovalnem in umetniškem področju 

ter strateški razvojni dokumenti Republike Slovenije.  

 

Pri odločanju in realizaciji aktivnosti na mednarodnem področju se fakulteta opira na mednarodno 

zakonodajo in smernice, ki veljajo za evropski visokošolski prostor (EHEA). 

 

3 PREDNOSTI in SLABOSTI / PRILOŽNOSTI in TVEGANJA 
 

Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod,  pridružena članica Univerze na Primorskem, je bila 

ustanovljena z namenom, da omogoči visokošolsko izobraževanje na področju oblikovanja in sicer 

podrobneje na področjih oblikovanja  notranje opreme, vizualnih komunikacij, tekstilij in oblačil ter dizajn 

managementa.  Poleg tega fakulteta izvaja tudi raziskovalno, umetniško in strokovno dejavnost, z namenom 

prispevati h konkurenčnosti podjetij, lokalnega okolja v katerem deluje in širše regije, ter posledično 

izboljšanja kakovosti življenja in bivanja. 

 

Fakulteta za dizajn lahko svoj razvoj gradi na nekaterih primerjalnih prednostih, ki so: 
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- relativna majhnost in s tem posledično fleksibilnost pri delovanju, 

- samostojnost pri sprejemanju poslovnih odločitev, 

- pridruženo članstvo Univerzi na Primorskem, 

- interdisciplinarnost študijskih smeri, 

- primerljivost študijskih programov s tujimi sorodnimi študijskimi programi, 

- aplikativnost raziskovalnih rezultatov, produktov in konceptov, 

- intenzivna vključenost v mednarodne povezave (združenja, institucije, platforme), 

- relativno visok delež mobilnosti zaposlenih in študentov, 

- močna povezanost z gospodarskimi subjekti ( predvsem z lesno in pohištveno industrijo), 

- stabilno financiranje prve stopnje dodiplomskega študijskega programa DIZAJN, 

- visoko strokoven in motiviran kader. 

 

Pri svojem delovanju pa mora biti fakulteta pozorna tudi na določene slabosti, ki bi utegnile otežiti 

izpolnjevanje njenih strateških ciljev.  

 

Fakulteta bo morala večjo pozornost nameniti kakovostni izvedbi študijskega procesa, v smislu izboljšane 

odzivnosti študentov pri vključevanju v dodatne študijske obveznosti, natečaje in razpise. Potrebno bo 

spodbuditi delovanje študentskega sveta ter vključevati študente v vse dogodke fakultete (organizacija 

znanstvenih, strokovnih in umetniških srečanj). Aktivno bo potrebno pristopiti k ustanovitvi Kluba 

diplomantov in s tem povečati pripadnost alumnijev. Fakulteta mora povečati pozornost pri spremljanju 

zaposlovanja diplomantov ter pridobivati informacije o ustreznosti   njihovih kompetenc. 

 

Skladno s smernicami, ki veljajo za evropski visokošolski prostor mora posebno skrb namenjati izbirnim 

vsebinam ter povečati delež izbirnih vsebin z drugih visokošolskih zavodov (notranja mobilnost).  

 

Kljub odlični vpetosti v mednarodni VS in gospodarski prostor bo fakulteta morala povečati obseg izvajanja 

študijskih programov v tujem jeziku, ob upoštevanju področne zakonodaje ter skrbi za slovenski znanstveni 

jezik. 

 

Izzivi s katerimi se sooča država, tako na domači, kot na globalni ravni, so za fakulteto lahko  priložnosti, pa 

tudi tveganja.  Tveganje predstavljajo predvsem nestabilne finančne razmere bodočih študentov, ki lahko 

ogrozijo izvajanje izrednega študija, ki je opredeljen kot tržna dejavnost fakultete. Na slednje lahko vplivajo 

tudi manjše generacije študentov ter velik delež (nezasedenih) študijskih programov na javnih univerzah.  

Vse to lahko vpliva tudi na zmanjšanje pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega, strokovnega in 

umetniškega dela predavateljev.  

 

Kot priložnost fakulteta lahko identificira intenzivni proces internacionalizacije (doma), saj se z vključenostjo 

v svetovne platforme, izboljšuje njena možnost za vključevanje v mednarodne projekte, ki predstavljajo 

dodano vrednost predvsem v pedagoškem, znanstveno – raziskovalnem in umetniškem smislu. Na ta način 

fakulteta tudi utrjuje svoj ugled v mednarodnem VS prostoru in izboljšuje kakovost pedagoškega procesa.  

 

Poseben izziv za fakulteto bo proces digitalizacije, ki zahteva tako prilagajanje učnih vsebin in metod dela, 

kot tudi prilagoditve kompetenc študentov. Hkrati se na mednarodnem  trgu dela pojavljajo potrebe po 

novih poklicih, ki bodo terjale prilagajanje učnih vsebin pa tudi odpiranje novih perspektivnih študijskih 
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smeri, z visoko zaposljivimi profili diplomantov. 

  

4 POSLANSTVO 

Dizajn je bistven spremljevalec novih tehnologij. Dobra patentna strategija in varovanje zamisli ustvarjalcev 

ali podjetij so pomembni gradniki tehnološko naravnanih inovacij.  

Prav zato, je poslanstvo Fakultete za dizajn, dejavno prispevati k razvoju družbe znanja, s spodbujanjem 

človekove radovednosti in želje po znanju, raziskovanju in ustvarjanju, na matičnem področju delovanja  - 

področju oblikovanja, ter graditi sinergije z drugimi združenji in  institucijami doma in v tujini. Izobraziti 

želimo oblikovalsko  misleče in družbeno odgovorne oblikovalce, ki bodo usposobljeni za vodenje 

najzahtevnejših oblikovalskih procesov, kajti dizajn je umetniška in znanstvena disciplina ter ustvarjalno 

miselni proces, kot takšen, pa tudi element uspešnega poslovanja vsakega podjetja. Je tudi način izražanja 

vrednosti blagovne znamke in orodje za vizualizacijo strategije kreativnega procesa. 

Z akreditacijo smeri dizajn management FD širi svoje delovanje na oblikovanje novih poslovnih modelov in 

strategij, kot orodij za večjo osebno rast in prepoznavnost oblikovalcev, podjetij, lokalnega okolja in širše 

regije. Tako želimo prispevati k dvigu gospodarske razvitosti regije. 

Poslanstvo temelji na principih umetniškega in na principih znanstvenega razvoja oblikovalskega procesa in 

inkubacije ideje. Za razvoj fakultete je bistven dizajn thinking , usmerjen v trajnostno oblikovanje, ekologijo 

in zeleno tehnologijo ter  razvoj odličnosti zelenih inovacij. Pri tem nas vodi zavedanje o pomenu doseganja  

vrhunske pedagoške, znanstvene in umetniške dejavnosti, upoštevaje edinstvenost  posameznika ter 

spoštljiv odnos do njegovega dela in okolja v katerem ustvarja. 

Svoje poslanstvo fakulteta izvaja skozi naslednje aktivnosti: 

- izvajanja visokošolskega strokovnega študijskega programa DIZAJN,  prve stopnje; 

- izvajanja magistrskega študijskega programa DIZAJN,  druge stopnje; 

- izvajanja študijskega programa za izpopolnjevanje in drugih oblik vseživljenjskega učenja; 

- izvajanje znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela; 

- obštudijskih dejavnosti, ki so študentom v pomoč pri kreiranju lastne umetniške prepoznavnosti in njihove 

karierne poti. 

5 VREDNOTE 
 

Visokošolski učitelji in sodelavci, študenti, vodstvo in strokovni sodelavci  Fakultete za dizajn se zavezujemo 

k naslednjim etičnim vrednotam: 

 

POŠTENOSTI 

Pri svojem delu in dejanjih v okviru Fakultete za dizajn si člani in članice fakultetne skupnosti prizadevamo 
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za poštenost. 

 

ODLIČNOSTI 

Zavestno in na vsakem koraku si pri opravljanju svojega dela prizadevamo za odličnost. 

 

ODGOVORNOSTI 

Odgovoren odnos do dela ter ožje in širše skupnosti se kaže v rednem izpolnjevanju delovnih obveznosti, v 

samoiniciativnosti ter pripravljenosti prevzeti dodatne naloge, ko je to potrebno, predvsem pa v družbeno 

odgovornem delovanju in ravnanju z okoljem, ki sledi smernicam Agende 2030.   

 

DOSTOJANSTVU 

Prizadevamo si za dostojanstvo, ki se kaže v etičnosti  ravnanj ter v spoštljivem odnosu do sočloveka in 

lastnine.   

 

ODPRTOSTI 

Fakulteta za dizajn temelji na ustvarjalnosti in novih idejah, zato je odprtost ena izmed temeljnih vrlin njenih 

članov in članic, saj dopuščajo drugačno ter kritično in odgovorno sprejemajo novo. 

 

6 VIZIJA 
 

Fakulteta za dizajn bo, kot izobraževalni, raziskovalni in umetniško naravnani visokošolski zavod, 

predstavljala stičišče v domačem in globalnem okolju, v katerem se bodo v medkulturnem dialogu 

pretakale inovacije iz umetniške in raziskovalne sfere v gospodarstvo in družbo, pobude iz okolja pa bodo 

smernice za nadaljnje delo na akademskem področju. Vizija fakultete je postati v svetovnem merilu dobro 

prepoznana institucija, s kakovostnimi pedagogi, raziskovalci in angažiranimi študenti.  

 

7 STRATEŠKE USMERITVE 
 

Pri udejanjanju navedene vizije bo FD izhajala iz naslednjih strateških usmeritev:  

 

1. zagotavljati visoko strokoven in pedagoško-andragoško podkovan kader, ki bo nudil  znanje za 

odgovorno, trajnostno naravnano in učečo se družbo; 

 

2. krepiti znanstveno-raziskovalno dejavnost, katere inovativne in družbeno odgovorne rešitve, bodo 

ustvarjale boljše življenjske pogoje; 

 

3. zagotavljati razvoj teoretskih študij umetnosti in oblikovanja kot  splošnih podlag za vse zvrsti in ravni 

študija dizajna.  

 

4. spodbujati umetniško ustvarjanje in delovanje ter povezovanje znanosti in umetnosti; 

 

5. spodbujati visoko stopnjo motiviranosti in angažiranosti študentov, ob zagotavljanju pogojev za 

vseživljenjsko izobraževanje; 
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6. krepiti prenos znanja in dobrih praks med različnimi deležniki v domačem in tujem okolju; 

 

7. razvijati in ohranjati ustvarjalnost zaposlenih in študentov z osredinjenjem na kulturo kakovosti; 

 

8. zagotavljati optimalno in odgovorno vodenje VS zavoda. 

 

8 POGOJI DELOVANJA 
 

Da bi realizirala zastavljene strateške cilje bo FD zagotovila izpolnitev naslednjih POGOJEV: 

 

1.  PROSTORSKI POGOJ – zagotovitev ustreznega delovnega okolja, ki bo študentom in zaposlenim nudilo 

možnosti za študij, raziskovanje, umetniško ustvarjanje ter strokovni razvoj; 

 

FD nepretrgoma vlaga v posodabljanje prostorov in opreme, z namenom da se izboljšujejo razmere za študij, 

raziskovanje, umetnost in druge dejavnosti. FD ima prostore ti. studije na posameznih smereh za izvajanje 

izobraževalne dejavnosti na strokovnem in umetniškem področju. Fakulteta svojo dejavnost izvaja v Trzinu, 

kjer je študentom , predavateljem ter strokovnemu osebju na voljo 838,45 m2 prostorov. Fakulteta se nahaja 

v samem središču gospodarstva, kjer ima dobro infrastrukturo in povezave z gospodarskimi subjekti. 

 

Na dislocirani enoti Gerbičeva 51 v Ljubljani, fakulteta razpolaga s studii, arhivom ter pisarno za predavatelje 

in strokovne sodelavce v izmeri 160m2.  Na tej lokaciji deluje center za povezovanje z gospodarstvom t.i. 

Hiša za dizajn management in inovacije (HDMI), ki deluje kot podpora katedri za dizajn management. V 

HDMI se vršijo predavanja za smer dizajn management, različne aktivnosti vseživljenjskega učenja in drugi 

dogodki. HDMI deluje tudi kot galerija fakultete, saj v njej potekajo tudi razstave študentov in sodelavcev 

FD. 

  

2. KADROVSKI POGOJ –  vizionarsko vodstvo, visoko usposobljeni ter strokovni pedagoški kader ter 

učinkovite podporne službe; 

FD sestavlja mlad kolektiv akademsko in strokovno usposobljenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki s 

svojim znanjem ter ustvarjalnostjo soustvarja prihodnost naših študentov, bodočih oblikovalcev. Tako 

pedagoška kot raziskovalna pot FD temelji na kreativnih zamislih in ustvarjalnih ljudeh, ki so sposobni 

uresničevati svoje zamisli – od ideje do izvedbe. Večina redno zaposlenih sodeluje v izobraževalnem 

procesu. Preostale obveznosti zavod izvaja tudi s pogodbenimi sodelavci. Število pogodbenih sodelavcev je 

različno, skladno z izvedbenim predmetnikom. Kadrovska politika temelji na transparentnem sistemu 

izvolitev v naziv, ki ga urejajo Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

sodelavcev na Fakulteti za dizajn. 

Fakulteta s kadrovskim načrtom, ki ga sprejme Senat, potrdi sestavo akademskega zbora.  

 

3. INFORMACIJSKI POGOJ – zagotovitev ustrezne informacijske infrastrukture, ki zagotavlja nemoteno delo 

študentov in zaposlenih; 

 

Skladno z informacijsko – infrastrukturnim načrtom so  vsi prostori FD v katerih poteka pedagoški proces, 
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informacijsko podprti. Za potrebe študijskega procesa FD uporablja naslednje programe: Adobe Illustrator, 

Adobe Indesign, Adobe Photoshop, Autodesk Maya, Autodesk Autocad, Google Sketchup, Optitex, Adobe 

Premiere Pro, Adobe After Effects. Iz posameznih učnih načrtov je razvidno uvajanje študentov za uporabo 

sodobne IKT v učnem procesu. Študentje se seznanijo z možnostmi, z oblikami, s strategijami in z metodami 

sodobnih učnih tehnologij, ozavestijo njihov pomen v sodobni informacijski družbi, razvijajo kritičen odnos 

do različnih oblik dela, ki jih ponujajo nove informacijske tehnologije ter se na podlagi teoretičnih osnov 

usposabljajo za praktično rabo novih učnih tehnologij pri učnem procesu.  V ta namen sta za delo z 

računalniki opremljeni dve predavalnici, kjer je, glede na posamezno smer študija, nameščena zahtevana 

programska oprema za praktično delo študentov. 

 

VS učitelji in sodelavci ter podporne službe pri delu uporabljajo Microsoft Office in Google Apps for 

Education. V letu 2014 je FD prenesla vse svoje informacijske storitve v oblak ter s tem financno 

razbremenila potrebe po kompleksni infrastrukturi strežniških postavitev znotraj fakultetnih prostorov.  

 

Posebno pozornost na področju informatizacije FD namenja informacijskemu sistemu VIS, ki ga uporablja za 

delo študentskega referata in mednarodne pisarne, neprestano pa skrbi tudi za vzdrževanje informacijskega 

sistema za potrebe knjižnice. Knjižnica pri delu uporablja program Cobiss 3, ki ga stalno posodablja.  

 

Vse predavalnice so opremljene s sodobno IKT tehnologijo. 

 

4. ORGANIZACIJSKO –PRAVNI POGOJ – učinkovita organizacijska struktura ter vzdržno financiranje in 

urejene pravne podlage za delovanje; 

 

Interni akti fakultete so pripravljeni v skladu s področno zakonodajo in predstavljajo temelj delovanja 

fakultete. Interni akti se skladno s spremembami in dopolnitvami zakonodaje ustrezno posodabljajo. Vse 

spremembe in dopolnitve ter morebitne nove dokumente sprejme Senat fakultete. Finančno shemo 

poslovanja določa koncesijska pogodba, ki jo pripravi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, druge 

pogodbe, ki določajo obveznosti v mednarodnih in nacionalnih projektih ali operacijah ter druge pogodbe, 

ki opredeljujejo tržno dejavnost fakultete. 

 

9 STRATEGIJA DELOVANJA po dejavnostih 
 

9.1 Izobraževalna dejavnost 

Izobraževalna dejavnost na Fakulteti za dizajn poteka v dveh programih in sicer na dodiplomskem 

visokošolskem strokovnem programu I. stopnje Dizajn in na magistrskem programu II. stopnje Dizajn. Vsak 

program obsega smeri : Notranja oprema, Tekstilije in oblačila, Vizualne komunikacije in Dizajn 

management. FD, v akademskem letu,  na dodiplomskem študijskem programu I. stopnje Dizajn razpiše  70 

koncesijskih mest ( 30 mest na smeri Notranja oprema, 15 mest na smeri Tekstilije in oblačila, 25 mest na 

smeri Vizualne komunikacije ),  ter 100 mest na študijskem programu I. stopnje Dizajn (vključno s smerjo 

Dizajn management, ki se izvaja le izredno). Na magistrskem študijskem programu II. stopnje je v 

akademskem letu razpisanih 100 vpisnih mest. Študij se izvaja izredno. 
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 Na obeh stopnjah študija izobražuje kompetentne in kritično misleče diplomante, ki se vključujejo v 

trajnostni razvoj slovenskega in evropskega okolja. V sodelovanju z akterji okolja prenaša spoznanja 

raziskovalnega in izobraževalnega dela v gospodarstvo in družbeno dejavnost ter s tem prispeva k njenemu 

razvoju (t.i. »trikotniki znanja«). 

 

V proces dopolnjevanja obstoječih oziroma premišljenega oblikovanja novih, zanimivih in sodobnih 

študijskih programov FD vključuje uporabnike znanj, predvsem pri opredeljevanju kompetenc 

diplomantov, kar je eden od poglavitnih ciljev fakultete na področju izobraževanja. Pri tem je ustrezna skrb 

dana ravnotežju med splošnim akademskim pristopom in potrebami okolja. 

 

Ker je fakulteta skupni prostor študentov, učiteljev in raziskovalcev, je potrebno gojiti takšne odnose, v 

katerih je vsak posameznik v središču delovanja. Študente, posebno magistrskega študija, vključujemo v 

raziskovalno delo in umetniško, pri tem pa je posebno pomembna vloga pedagoga – raziskovalca/umetnika. 

V pedagoški proces bomo še naprej in bolj poglobljeno uvajali prožne oblike poučevanja, predvsem 

inovativne metode razmišljanja, ki temeljijo na  dizajn thinkingu ter na obliki D´ school interdisciplinarnih 

povezav različnih strok. Še večji poudarek bomo namenjali tudi krepitvi kompetenc diplomantov in 

preverjanju učnih izidov, preko projektnega dela, tako na 1. kot tudi na 2. stopnji študijskega programa, z 

namenom lažjega vstopa na trg dela.  Učni proces bomo zasnovali na soodvisnosti od  gospodarskih strategij 

na različnih področjih (gozdni in lesni viri, turizem, trajnostni odnos do okolja). Veliko pozornost bomo 

namenjali strategiji pametne specializacije. Hkrati bomo študijski proces bogatili s povečanim številom 

samostojnih razstav, vključevanjem študentov v  mednarodne projekte skozi  znanstvene in umetniške 

platforme FD , s  tem bomo krepili umetniško in znanstveno delovanje ter ustvarjali pogoje za izvedbo 

internacionalizacije doma. Povezovali se bomo z vsemi članicami Univerze na Primorskem, zlasti pa z novo 

ustanovljenim Centrom za umetnost in oblikovanje, ter z vsemi drugimi VS zavodi,  stanovskimi društvi in 

centri. 

Podpirali bomo preizkušanje inovativnih idej, katerih rezultat bodo neposredno aplikativni - modeli, 

prototipi in makete.  

 

Da bomo vizijo še lažje dosegli, sodi med prioritetne investicije za prihodnje petletno obdobje,  vzpostavitev 

prototipne delavnice oz. razširitev delavnice za šivanje, konstruiranje, pletenje in tridimenzionalni tisk. 

Prototipna delavnica nam bo v pomoč pri realizaciji končnih izdelkov na področju produktnega oblikovanja, 

saj FD skladno  z zaznanimi priložnostmi na globalnem  trgu dela, ki  terja prilagajanje učnih vsebin pa tudi 

odpiranje novih perspektivnih študijskih smeri, z visoko zaposljivimi profili diplomantov, načrtuje 

akreditacijo nove študijske smeri NAKIT. 

 

Na podlagi navedenega bomo v prihodnjih petih letih pripravili nov, interdisciplinarno in trajnostno 

naravnan, ekonomsko zanimiv ter mednarodno vpet doktorski študij,  ki bo globalnemu trgu ponudil 

visoko strokovnega ter po načelih design-thinkinga, delujočega doktoranda. 

 

9.2 Raziskovalna dejavnost 

 

Fakulteta je inštitucija, katere poslanstvo ni samo podajanje znanja, temveč tudi iskanje in kreiranje 

novega (kakovostnega in relevantnega) znanja. S ciljem postati fakulteta s trdnimi znanstvenim in 



Strategija, vizija in poslanstvo FD 2017-2022 

 

 

12 
 

umetniškimi temelji mora FD drzno preizkušati svojo izobraževalno, raziskovalno in umetniško 

konkurenčnost  v najširših svetovnih okvirih, tudi skozi zrelo akademsko tekmovalnost. Pri zasledovanju 

tega cilja je pomembno, da je fakulteta prostor ljudi (raziskovalcev, umetnikov, predavateljev, študentov), 

ki imajo visoke cilje ter so pripravljeni za dosego teh ciljev trdo delati, in da fakulteta vzpostavi 

svojevrstno partnerstvo z okoljem, ki mu pravzaprav služi (lokalno okolje, vlada, lokalna in mednarodna 

industrija). Povezovanje med izobraževalnim, raziskovalnim in umetniškim procesom pa seveda zagotavlja 

vključevanje raziskovalcev in umetnikov v študijski proces.  

 

Da bi FD še okrepila svojo raziskovalno naravnanost, mora: 

 

- zagotoviti povečanje stabilnega deleža financiranja razvojno-raziskovalnih  projektov, 

- aktivno sodelovati pri pridobivanju nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov, 

- spodbujati zaposlene in tudi mlade -   podiplomske študente,   da   si   pridobijo raziskovalne   izkušnje   na 

izobraževalnih inštitucijah v tujini, 

- povečati   kakovostno   in   relevantno   znanstveno   produkcijo   (znanstveni   članki, znanstvene 

monografije, organizacija znanstvenih konferenc itd.) ter se preko le-te vzpostaviti kot globalno    

referenčno vozlišče; 

Raziskovalni  in aplikativni programi in projekti 

 

Mednarodni, nacionalni in interni projekti, ki jih vodijo visokošolski učitelji FD, so vsebinsko povezani s 

področjem, ki ga ti raziskovalci razvijajo. Rezultate izvedenih projektov FD analitično in primerjalno vključuje 

v posamezne predmete znotraj študijskega programa in na ta način krepi prenos dosežkov umetniškega, 

znanstvenega, raziskovalnega in strokovnega dela v javnost in prakso. Temeljna in aplikativna, uporabna 

znanja, kot izsledki raziskovalnih projektov so tisti, ki študentom najbolj nazorno prikažejo dejansko stanje v 

praksi, tako doma, kot v tujini. 

Fakulteta za dizajn ima pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost (ARRS) registrirani dve raziskovalni 

skupini (raziskovalna skupina za Kulturo bivanja in za Tekstilije in oblačila), katerih cilj je doseganje 

znanstvene odličnosti in mednarodne prepoznavnosti. Člani skupin se ukvarjajo s temeljnim in aplikativnim 

raziskovalnim delom ter razvojnim delom za mala in srednja velika podjetja. Pri tem sodelujejo z univerzami, 

raziskovalnimi inštituti in laboratoriji, doma in po svetu. Rezultate svojega dela objavljajo v revijah z 

indeksom citiranja in v strokovnih revija s področja delovanja. Pohvalijo se lahko z več  patenti in modeli.  

Raziskovalci se vključujejo v raziskovalne in razvojne projekte doma in v tujini. V okviru delovanja v razvojnih 

in kompetenčnih centrih, si  prizadevamo si za čim bolj uspešen prenos znanja v gospodarstvo in 

implementacijo inovativnih rešitev na področje uporabnih predmetov. 

 

9.3 Umetniška dejavnost 

 
Umetniška dejavnost predstavlja sodelovanje na projektih z izrazitim umetniškim, izraznim in 

konceptualnim pristopom pri katerem se dizajn uveljavlja kot družbeno angažirano področje delovanja in 

izobraževanja. Zaradi svojega poslanstva, ki v srži prežema celoten pedagoški in študijski proces na Fakulteti 
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za dizajn, je umetniško delovanje vključeno v vse predstavitve, razstave, raziskave, publikacije  in javno 

pojavnost.  

 

Nosilci študijskega programa so uspešni umetniki, z uveljavljenimi in priznanimi umetniškimi deli doma in v 

tujini. FD preko nosilcev predmetov tvorno sodeluje tako s kulturno – umetniškimi društvi (npr. z Društvom 

oblikovalcev Slovenije, Centrom za design Slovenije, Mestom oblikovanja), kot z ostalimi kulturnimi 

institucijami (npr. SEM, Muzej novejše zgodovine, Pokrajinski muzej Maribor, galerijo Feniks,  idr.). Vsa 

znanja in dognanja, ki jih visokošolski učitelji FD pridobijo ob delovanju na umetniškem področju, uspešno in 

učinkovito prenašajo na študente, kar dokazujejo tudi nagrade in priznanja študentov, ki so jih pridobili pod 

mentorstvom visokošolskih učiteljev FD, tako v mednarodnem, kot v nacionalnem prostoru. 

 

Da bi FD okrepila svojo umetniško naravnanost mora: 

 

- aktivno sodelovati pri pridobivanju nacionalnih in mednarodnih umetniških projektov, s pomočjo 

nacionalnih in tujih finančnih mehanizmov, 

- spodbujati študente in zaposlene k aktivnemu udejstvovanju na področju umetniškega ustvarjanja, 

- aktivno sodelovati z umetniškimi institucijami doma in v tujini. 

 

Strokovno in umetniško komponento visokošolski učitelji (in študenti) FD krepijo s svojo prisotnostjo v 

mednarodnem okolju - s članstvom v združenju GIDE - Group of International Design Education 

(http://gide-net.eu/). Združenje GIDE omogoča vsakoletno udejstvovanje študentov in predavateljev na 

mednarodnem projektu, delavnici in razstavi. GIDE deluje na principu izmenjav študentov in osebja na 

podlagi programa Erasmus – vsako leto ena izmed članic, v mesecu oktobru, gosti sestanek koordinatorjev, 

ki so nato tudi gostujoči predavatelji. GIDE združenje je tudi primer dobre prakse in uporabe obstoječega 

programa za sofinanciranje mobilnosti in spodbujanja ustvarjalnosti in umetniških presežkov profesorjev in 

študentov FD.  

 

V letu 2010 je FD skupaj z državami Z Balkana, Španijo in Rusijo, ustanovila oblikovalsko – tehnološko 

platformo A.L.I.C.E. – Architecture Landscape Interiors Culture Emotions. Združenje trenutno sestavlja 13 

institucij partneric s področja izobraževanja in gospodarstva. Osnovni cilj združenja je vsakoletna 

organizacija znanstvene konference oz. simpozija in mednarodnega natečaja za izbor najboljših študentskih 

projektov. Vsako drugo leto je organiziran zaključni dogodek, na katerem so podeljene nagrade študentom 

za najboljše umetniške (oblikovalske) projekte, ter znanstveni simpozij, na katerem sodelujejo ugledni 

gostje iz tujine. Znanstveni simpozij spremlja izdaja znanstvene brošure, kjer predavatelji predstavijo svoje 

znanstvene izsledke.  

V akademskem letu 2010/2011 je FD pristopila k sodelovanju z Leeds College of Art, Škotska, in College of 

Visual Arts and Design, University of North Texas, ZDA. Pri čezoceanski navezi sodelujejo predavatelji, kot 

mentorji študentom pri interdisciplinarnih projektih, ki temeljijo na povezovanju med institucijami, med 

študenti in med različnimi panogami. Projekt je poimenovan BorderCrossing. Število članic v konzorciju 

Border Crossing je iz leta v leto večje, kar kaže na izjemno odmevnost in dodano vrednost projekta. V letu 

2014 se je platformi pridružila tudi Univerza Jingjao Vuxhi iz Kitajske. 

Fakulteta za dizajn za zaključek akademskega leta pripravi pregledno razstavo del poimenovano Design 

Explosion, kjer se predstavijo študentski umetniški presežki, ki so nastali v tekočem akademskem letu. Vse 
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zaključne aktivnosti so predstavljene v Hiši za dizajn management in inovacije (HDMI) in na ogled širši 

javnosti.  

 

Visokošolski učitelji in študenti se  predstavljajo tudi na različnih razstavah in sodelujejo pri projektih kot 

npr: Design Explosion, Čar lesa, Mesec oblikovanja, sejem Ambient, Bienale industrijskega oblikovanja 

(BIO), Ljubljana Fashion Week, festival Brumen, Teden UP idr.   

 

V naslednjih letih (že v decembru 2017) bo FD v svoj program dela umestila dogodek poimenovan 

Umetniški bazar, ki bo tradicionalno potekal v decembru, s spremljajočimi aktivnostmi ( design thinking 

forum - mednarodna okrogla miza na temo vzdržnega oblikovanja in krožne ekonomije. Umetniški bazar bo 

prav tako priložnost za mlade talente FD, da prikažejo svoje umetniške dosežke tudi širši javnosti.  

 

Fakulteta za dizajn tradicionalno obeležuje Plečnikov dan, in sicer prvi dan v akademskem letu in Svetovni 

dan industrijskega dizajna tj. 29. junij.  V ta namen pripravi tematsko razstavo s spremljajočimi dogodki 

(delavnicami in vabljenimi predavanji). Enkrat letno se izvede Dekanjin dan, ki temelji na družabnih, 

povezovalnih aktivnostih študentov in zaposlenih. 

 

9.4 Internacionalizacija 

 

Fakulteta za dizajn svojo vizijo gradi na strategiji intenzivne internacionalizacije, pri tem se opira na 

mednarodno sprejete strateške dokumente (npr. Erasmus Policy Statemant), kot tudi nacionalne 

dokumente, ki opredeljujejo področje internacionalizacije visokega šolstva.  

 

Internacionalizacija visokega šolstva je eden osrednjih ciljev evropskega visokošolskega prostora (EHEA) ter 

prednostno področje Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (Ur.l. 41/2011). 

Fakulteta  za dizajn je od leta 2007/2008 vključena v program Erasmus +, ki podpira aktivnosti na področju 

izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko 

izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.  Aktivnosti programa Erasmus + 

temeljijo na ECHE listini, s katero se je fakulteta zavezala k spoštovanju vseh načel, določenih s programom. 

V okviru programa mobilnosti se število prihajajočih in odhajajočih študentov, predavateljev in podpornega 

osebja na fakulteti iz leta v leto povečuje, prav tako tudi število podpisanih bilateralnih sporazumov. Na ta 

način fakulteta sledi viziji internacionalizacije slovenskega visokošolskega prostora, ki postaja vse bolj 

prepoznaven mednarodni center znanja in privlačna destinacija za visokošolski študij ter za pedagoško, 

znanstvenoraziskovalno in strokovno delo tujih študentov in strokovnjakov. 

 

Mobilnost študentov 
 
Mobilnost študentov je najbolj razširjeno in pomembno sredstvo internacionalizacije. Mobilnost študentom 

omogoča opravljanje študijskih obveznosti ( s priznavanjem kreditnih točk) ali prakse v tujini. Prav tako 

omogoča vsem udeleženim neposredno izkušnjo in stik s predstavniki  drugih narodov in kultur, kot takšna 

pa pozitivno vpliva na razvoj mehkih kompetenc , kot so medkulturna ozaveščenost, prilagodljivost, 

inovativnost, motivacija, kritično mišljenje, sposobnost reševanja problemov in učinkovito delovanje v 

skupini in medkulturni družbi (Bracht e tal. 2006, 209 v Strategiji internacionalizacije slovenskega visokega 

šolstva 2014-2020). 
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Fakulteta bo spodbujala mobilnost svojih študentov in ustvarjala odlično podporno okolje za izvedbo 

mobilnosti. Hkrati bo s pomočjo premišljeno zastavljenega učnega procesa nudila tujim študentom 

optimalne pogoje za izvedbo programa v tujem jeziku, ob spoštovanju področne zakonodaje. 

Institucionalno okolje bo zagotovilo študentom pravno podlago za izvedbo mobilnosti ter tutorsko pomoč 

tujim študentom, z namenom razvoja multikulturne visokošolske skupnosti, ki bo temeljila na univerzalnem 

jeziku – jeziku oblikovanja. 

 
Mobilnost zaposlenih  
 
Vključevanje akademskega osebja v poučevanje na tujih visokošolskih zavodih ter v druge raziskovalne in 

druge skupine omogoča povečanje prepoznavnosti fakultete, hkrati pa se izboljšuje kakovost 

izobraževalnega procesa in posledično ustvarjanje okolja za kakovostno internacionalizacijo doma. Fakulteta 

si bo prizadevala za ohranjanje stabilnega finančnega okolja, ki bo omogočalo tako akademsko mobilnost, 

kot tudi mobilnost podpornega osebja. Z vključevanjem tujih strokovnjakov v aktivnosti fakultete pa bo 

omogočen razvoj študijskih programov, kar predstavlja dodano vrednost pedagoškega, umetniškega in 

znanstveno-raziskovalnega dela.  

 

Mednarodna partnerstva in združenja 
 
Pedagoška, znanstvena in umetniška dejavnost  se prepleta z vpetostjo fakultete v mednarodne 

znanstvene, izobraževalne, gospodarske,  umetniške, humanitarne in trajnostne  projekte,  dejavnosti  in  

sodelovanje,  ki  dvigujejo  ugled FD v lokalnem in globalnem okolju hkrati pa prispevajo k dobrobiti celotne 

globalne skupnosti. Mednarodno delovanje (prenos predvsem našega znanja in izkušenj v tujino ter 

umeščanje institucije v globalne verige vrednosti) bomo širili tudi v druge države, predvsem v države BRIKS ( 

Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in JAR) ter ZDA.  Fakulteta je članica platform A.L.I.C.E. (Architecture | 

Landscape | Interiors | Culture | Emotions) in BORDERCROSSING, ter konzorcija GIDE (Group of 

International Design Education). Poleg navedenega je aktivna članica združenja Design Management Europe 

( DME) in World Design Organization ( WDO).  

 

V prihodnjih letih bo fakulteta ustanovila mednarodno platformo za podporo trajnostnemu oblikovanju, 

GOINGREENGLOBAL, ki bo širila zavedanje o pomenu krožne ekonomije ter o nujnosti uporabe koncepta 

3R, zelene tehnologije, humanih odnosih v upravljanju s človeškimi viri in uporabniku prijaznih 

oblikovalskih rešitvah, ki temeljijo na ciljih Agende 2030. Prizadevali si bomo, da bo platforma podprta tudi 

s strani odločevalskih institucij.  

 

Mednarodno znanstveno-raziskovalno delo 
 
Z ustreznim vključevanjem v tujini pridobljenih kompetenc v znanstveno-raziskovalno delo, se izboljšuje tudi 

kakovost znanstveno-raziskovalnega dela. Fakulteta je bila v preteklih letih vključena v več razvojnih 

projektov (The Baltic Sea Region Programme – Stardust, OP Slovenija Hrvaška – Creative Startup, NFM – 

Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju, AQUA, COST). V prihodnjih letih se bomo osredotočili na 

programe, ki bodo usmerjeni k razvoju trajnostnih konceptov, produktov in storitev v kontekstu krožne 

ekonomije ter k področju  upravljanja z dizajnom.  

 

Internacionalizacija doma 
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Internacionalizacija doma je namensko vključevanje mednarodnih in medkulturnih dimenzij v formalni in 

neformalni učni proces za vse študente znotraj domačega učnega okolja (Beelen & Jones, 2015, str. 76). V 

prihodnjih letih bo naša glavna naloga intenzivnejše povezovanje, ne le s sorodnimi, temveč tudi s 

tehnološko in poslovno naravnanimi VS zavodi, institucijami ter gospodarskimi subjekti, kjer lahko 

ustvarjamo sinergijo. Prizadevali si bomo, da bodo učinki te sinergije v čim večji meri vidni in 

implementirani tako v sam pedagoški proces, kot tudi v delovanje gospodarskih subjektov, s katerimi 

intenzivno sodelujemo preko projektnih partnerstev, saj bomo na ta način prispevali k zavedanju o pomenu 

dizajna in dizajn managementa, kot dodani vrednosti gospodarstva. Ukrepi internacionalizacije bodo 

usmerjeni k dolgoročnemu povezovanju z gostujočimi predavatelji na način, da bomo skupaj razvijali nove 

koncepte, storitve in proizvode, za tuje trge. Na ta način bomo krepili kompetence naših študentov in 

diplomantov za delovanje v mednarodnem okolju. 

 

Study in Slovenia 
 
Skladno s Strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva je internacionalizacija pomembna za 

razvoj in vzpostavitev globalnih odnosov in povezav Slovenije v svetu. Je priložnost za razvoj globalne mreže 

v naši državi izobraženih diplomantov iz drugih držav, ki lahko nastopajo kot ambasadorji Slovenije. Prav 

zato je strateško in poglobljeno mednarodno povezovanje visokega šolstva, raziskovanja in gospodarstva ter 

prenos znanja med institucijami, tako pomembno. Fakulteta za dizajn je v sklopu projekta Study in Slovenia 

zavezana k promociji vstopne točke za tuje študente.   

9.5 Vseživljenjsko učenje 

 

FD ponuja široko paleto možnosti vseživljenjskega učenja. Preko različnih programov strokovnega 

usposabljanja in ponudbe delov študijskih programov, izobraževanj, seminarjev, tečajev, delavnic in drugih 

dejavnosti nudi možnosti pridobivanja dodatnih kompetenc različnim skupinam deležnikov. Pri ponudbi 

vseživljenjskega učenja sodeluje FD tudi z gospodarstvom iz lokalnega okolja in širše. 

 

S ciljem razvoja kakovostne ponudbe vseživljenjskega učenja, prenosa dobrih praks med UP ter FD in 

intenzivnejšega sodelovanja z družbenim okoljem, je FD  pripravila ustrezne pravne podlage. V naslednjih 

letih načrtujemo izdajo prvega  e - kataloga ponudbe vseživljenjskega učenja na FD, ki ga bo razširila z 

dodatnimi aktivnostmi in zapisom kompetenc, ki jih pridobijo udeleženci ob zaključku vseživ l jenjsk ih  

programov. FD spodbuja tudi študente, da se vključijo v programe, ki jih ponuja vseživljenjsko učenje, saj 

preko  le-teh pridobijo dodatne, komplementarne kompetence že v času študija, in s tem večje možnosti pri 

prvi zaposlitvi.  

 

FD v svoji ponudbi vseživljenjskega učenja pripravlja: 

- študijske programe za izpopolnjevanje, ki  so namenjeni predvsem izpopolnjevanju, dopolnjevanju, 

poglabljanju in posodabljanju znanja. Kdor opravi vse obveznosti po študijskem programu za 

izpopolnjevanje ali po delu študijskega programa za pridobitev izobrazbe, dobi potrdilo, ki je javna listina. 

Moduli so ovrednoteni s kreditnimi točkami, ki jih slušatelj lahko uveljavlja pri morebitni kasnejši vključitvi v 

formalno izobraževanje; 

- poletne in zimske šole, ki  so namenjene vsem, ki želijo pridobiti nova ali poglobiti že osvojena znanja z 

različnih področij. Nudijo preplet izobraževalnih dejavnosti, druženja in aktivnega preživljanja časa ter 

spoznavanja različnih aktualnih tematik, 
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- tečaje, seminarje, konference in druge oblike izobraževanja, ki so namenjeni tako študentom in 

zaposlenim na fakulteti kot tudi širši javnosti. Različni tečaji, seminarji, delavnice in okrogle mize, so 

priložnost za širjenje posameznikovih obzorij, za pridobivanje dodatnih znanj in spretnosti. Prav tako pa 

tovrstna ponudba vseživljenjskega učenja udeležencem prinaša višjo stopnjo kompetentnosti, ki je 

pomemben pozitiven dejavnik pri sodobnih hitro spreminjajočih se zahtevah trga dela. 

 

Ne nazadnje predstavlja vseživljenjsko učenje fakulteti izziv za prihodnja leta, saj predstavlja ponudba širši 

javnosti enega od alternativnih virov dodatnih finančnih sredstev. FD se bo usmerila v širitev ponudbe 

programov vseživljenjskega izobraževanja za domače in tuje okolje ter v krepitev sodelovanja z 

gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja preko vključevanja in izvedbe različnih projektov, predvsem v 

pripravo izobraževanj po meri uporabnikov (ciljno zasnovani programi za podjetja). 

 

9.6 Karierni center 

 

FD se zaveda pomembnosti pridobivanja dodatnih kompetenc, veščin in znanj, saj na ta način zagotavlja 

in pripravlja visoko kompetentne diplomante, ki bodo konkurenčni ob vstopu na trg dela. FD, v okviru 

Kariernega centra ( KC), ki deluje od leta 2013,   ponuja študentom možnost kariernega svetovanja, v 

sklopu katerega se lahko študenti že ob pričetku študija ustrezno usmerijo v doseganje lastnih kariernih 

ciljev (tudi zagona lastnega podjetja). Karierni center, skupaj s HDMI,  pripravlja različne dogodke povezane 

z načrtovanjem karierne poti. Študentom je na voljo tudi spletni novičnik, ki nudi objave o zaposlitvenih 

priložnostih, natečajih in praktičnem usposabljanju.   V naslednjih letih bo KC FD še intenzivneje usmeril svoje 

aktivnosti v povezovanje z gospodarstvom, prav tako načrtuje intenzivno sodelovanje s Kariernim centrom 

UP, Podjetniškim inkubatorjem (UIP) in ABC pospeševalnikom. 

10  Študenti 

Posebno skrb želimo namenjati študentom. Spodbujali bomo njihovo kreativnost,  jim pomagali pri 

realizaciji njihovih načrtov, utrjevanju lastne prepoznavnosti in jim svetovali pri razvoju karierne poti. 

Študente bomo preko delovanja v predstavniškem telesu (Študentski svet) spodbujali k aktivnemu 

delovanju v organih FD, ter pri oblikovanju smernic in programa dela.  

Interesne dejavnosti  študentov na našem zavodu povezujemo vsebinsko skladno s študijskim programom. 

Na ta način želimo študentom poleg rednega študija omogočiti, da se v okviru interesnih dejavnosti 

seznanijo z modernimi smernicami, ki trenutno veljajo na področju in poleg študijskih kompetenc, pridobijo 

tudi neformalne kompetence.  

11 Povezovanje z okoljem 
 

FD mora, kot družbeno odgovorna institucija, doseči dinamično povezanost fakultete in širšega okolja 

z delovanjem v treh smereh.  

 

Prva smer je povezava s širšim okoljem preko pedagoške in raziskovalne ter umetniške dejavnosti 

fakultete. V tej smeri se je potrebno osredotočiti na srednješolsko populacijo. Preko skupnih 

inovativnih izobraževalnih,  raziskovalnih in umetniških pristopov lahko srednjemu šolstvu dodamo 
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visokošolski pridih, sebi pa zagotovimo nenehni priliv bodočih študentov. Področje oblikovanja pa 

želimo približati tudi odrasli (starejši ) generaciji. Preko različnih informativnih dogodkov ( karierni in 

zaposlitveni sejmi) in Akademije VŽU jim je potrebno približati področje na njim jasen in privlačen način 

(poletne šole, poljudna in strokovna  predavanja,  itd).   

 

Druga  smer  je  povezovanje  fakultete  z  gospodarstvom.  Na  področju visokošolskega  delovanja  

se  dandanes  največ  sprememb  dogaja  prav  na  področju sodelovanja  z gospodarstvom . FD že 

od svoje ustanovitve dalje uspešno sodeluje z Razvojnim centrom RC 31 in Razvojnim centrom Intech-

les ter z mnogimi drugimi podjetji, kjer   sodelovanje večkrat preseže formalno aplikativne raziskovalne 

projekte in preide v rojevanje in udejanjanje idej, pobud ter rešitev. FD odlično sodeluje tudi z 

Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter z Gospodarsko zbornico Slovenije, katere 

polnopravna članica je, prav tako pa tudi z javno agencijo SPIRIT.  FD je vključena v Kompetenčni center 

za razvoj kadrov v lesarstvu, kjer deluje skupaj s 27 lesno-predelovalnimi podjetji partnerji, stalno pa 

sodeluje v projektih Po kreativni poti do praktičnega znanja (PKP). V prihodnosti načrtuje sodelovanje v  

strateškem razvojno-inovacijskem partnerstvu (SRIP – les in lesna veriga) ter v projektih družbene 

odgovornosti študentov. 

 

Tretja smer pa je sodelovanje z lokalno skupnostjo, za katero mora biti fakulteta hitro odziven 

katalizator projektov pomembnih za njen razvoj. V ta namen krepimo partnerstvo z Mestno občino 

Ljubljana, preko Hiše za dizajn management in inovacije ter z občino Trzin. Preko različnih študentskih 

projektov je FD vključena tudi v delovanje drugih občin. Njen vpliv je prepoznaven predvsem pri 

projektih s trajnostnim vplivom na okolje in prostor, slednje je predvsem pomembno pri projektih 

sodelovanja z MOL, saj je občina skladno z nazivom „ Zelena prestolnica Evrope“, usmerjena v trajnostni 

razvoj.    

 

Na področju izobraževanja FD sodeluje z Univerzo na Primorskem (UP) na področju medsebojnega 

akademskega sodelovanja (izvajanje pedagoške dejavnosti, recenzij, nacionalna mobilnost, itd.). V okviru UP 

FD sodeluje predvsem s Fakulteto za management (smer Dizajn management) in Turistico (sodelovanje pri 

turistično usmerjenih projektih). Na področju znanstveno – raziskovalnega dela ter sodelovanja z 

gospodarstvom pa tudi z novo ustanovljenim Znanstveno raziskovalnim središčem (ZRS), Centrom za razvoj 

in prenos znanja UP ter s Centrom odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov 

in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE).  

 

Od ustanovitve dalje je FD vključena v Skupnost samostojnih visokošolskih zavodov, v okviru katere 

samostojni visokošolski zavodi izvajajo različne oblike sodelovanja, ki vključujejo obravnavo vprašanj v 

zvezi z visokošolskim izobraževanjem ter znanstveno-raziskovalnim delom, finančnih vprašanj skupnega 

pomena in zadev, ki se nanašajo na splošno zakonodajo, ter posredovanje skupnih stališč pristojnim 

državnim institucijam in javnostim.  

 

V sklopu študijskih dejavnosti FD sodeluje tudi z Univerzo v Ljubljani, predvsem s Fakulteto za arhitekturo, 

Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje ( ALUO), Naravoslovnotehniško fakulteto  

(NTF) in Biotehniško fakulteto (BF).  

 

Veliko skrb namenja promocijski dejavnosti študijskega  programa in sodelovanju s srednjimi šolami.  
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Pomemben vzvod povezovanja gospodarstva in izobraževanja predstavlja Razvojni svet FD. Razvojni svet je 

posvetovalno telo vodstva FD in svetuje vodstvu FD pri uresničevanju ciljev na področju izobraževanja in 

predlaga konkretne naloge za izboljšanje sistema stalnega primerjanja načrtovanih in doseženih učnih izidov 

in kompetenc diplomantov ter posodabljanja izvajanja študijskih programov ter stalnega vključevanja 

rezultatov znanstvenega, raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela v izobraževanje. Pri tem 

upošteva sodobne trende pri oblikovanju novih in preoblikovanju obstoječih programov, večji 

interdisciplinarnosti, večji izbirnosti, razvoju skupnih programov ter predmetov z osnovami ekonomije in 

podjetništva, naravoslovja in tehnike ter k odzivnosti na potrebe okolja in potrebe trga dela. 

 

Ključni gospodarski in  drugi partnerji sodelovanja v regiji so Razvojni center za kreativne pohištvene 

industrije- RC31 in Razvojni center interdisciplinarnih tehnologij in izdelkov na področju lesarstva – 

Intech-les, katerih soustanoviteljica je FD.  Močne gospodarske povezave udejanja tudi preko 

polnopravnega članstva v Gospodarski zbornici Slovenije ( GZS).  

 

V letu 2016 je FD pristopila v projekt Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu ( akronim KOCLES 

2.0), kjer je partnerica 27 lesno-predelovalnim podjetjem ter sedmim razvojnim in izobraževalnim 

organizacijam. FD zastopa, promovira, izobražuje in evalvira podjetja na področju dizajn managemanta, kot 

orodja, s pomočjo katerega lahko podjetja povečujejo svojo vrednost. 

 

V naslednjih letih načrtuje vključitev v Mrežo za inovativna učna okolja, katere poslanstvo je sodelovanje 

pri ustvarjanju bolj inovativnega učnega okolja in uveljavljanja vseživljenjskega učenja, s posebnim 

poudarkom na post sekundarnem študiju ter  zavzemanje za pozitivne, napredne in trajnostno naravnane 

družbene spremembe na področju učenja, vzgoje in izobraževanja.  

 

FD je tudi članica Design Centra Slovenije, ki deluje pod okriljem Mesta oblikovanja. 

 

Neposredno povezavo z gospodarstvom FD udejanja preko različnih projektov, ki so umeščeni v 

pedagoški proces in katere vodijo laboratoriji FD (Laboratorij za vizualne komunikacije, Laboratorij za 

kreativne industrije in Laboratorij za produktno oblikovanje).   

 

Kot povezovalni člen med gospodarstvom in akademsko sfero je FD v letu 2015 ustanovila  Hišo za dizajn 

management in inovacije (HDMI), ki nudi podporo študentom na smeri dizajn management. HDMI  

organizira razstave, okrogle mize, delavnice, kjer se srečujejo podjetja in mladi talenti z velikimi idejami. 

Hiša nudi izobraževanja za strokovno in širšo javnost, na katerih sodelujejo  domači in tuji strokovnjaki s 

področja dizajn managementa. 

 

12 Zagotavljanje kakovosti in družbene odgovornosti 

FD prepoznava svoje poslanstvo v pedagoški, znanstveni in umetniški dejavnosti, katerih kakovost temelji 

na težnji po odličnosti, visokih etičnih standardih in skrbi za trajnostni razvoj. 
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Člani in članice skupnosti Fakultete za dizajn so zavezani predvsem naslednjim etičnim 

vrednotam: poštenosti, odličnosti, odgovornosti, dostojanstvu in odprtosti. Prizadevajo si za udejanjanje 

akademske svobode, kot temeljne pravice in odgovornosti, visokošolskih učiteljev, sodelavcev in študentov. 

Visokošolski učitelji in sodelavci uresničujejo akademsko svobodo s svojim pedagoškim, znanstveno-

raziskovalnim in umetniškim delom, ki ga podrejajo splošno sprejetim etičnim vrednotam in poslanstvu FD. 

Akademska svoboda študentov se izraža v akademski avtonomnosti, ki jih zavezuje k odgovornemu in 

samoiniciativnemu izpolnjevanju zastavljenih študijskih ciljev. 

Pedagoška kakovost 

Cilj pedagoškega dela je posredovanje znanja ter spodbujanje k ustvarjalnemu, kritičnemu in odgovornemu 

mišljenju. Na FD si prizadevamo, da so naši visokošolski učitelji visoko strokovno usposobljeni in motivirani 

posamezniki, ki predavalnice spreminjajo v prostor, kjer se kali in krepi ustvarjalni duh. 

Znanstvena kakovost 

Znanstveno-raziskovalno delo temelji na akademski svobodi, svobodi znanstvenega ustvarjanja in 

znanstveni poštenosti. Znanstvena poštenost se kaže v doslednem spoštovanju avtorstva in korektnem 

priznavanju in navajanju tujih znanstvenih dosežkov, kot tudi v dosledni uporabi korektnih znanstvenih 

metod, poštenem in strokovno neoporečnem interpretiranju rezultatov znanstvenega dela ter objektivnem 

preverjanju znanstvenih hipotez. 

Umetniška kakovost 

Fakulteta za dizajn s svojo umetniško dejavnostjo sodeluje na projektih z izrazitim umetniškim in 

konceptualnim pristopom, pri katerem se dizajn uveljavlja kot družbeno angažirano področje delovanja in 

izobraževanja.  

Najpomembnejši elementi kakovosti  FD so: 

- oblikovanje ter spremljanje izvajanja programa dela, 

- oblikovanje  in  sprotno  spremljanje  enotnih  vhodnih kazalnikov  (podatkov)  za  ocenjevanje  

  kakovosti fakultete; 

- evalvacija in samoevalvacija ter kontinuirano uvajanje izboljšav; 

- spremljanje podatkov o vpisu ter podatkov o izvedbi študijskega programa in učinkovitosti študija; 

- spremljanje mnenj déležnikov; 

- uvajanje tutorstva ter drugih oblik pomoči in svetovanja študentom ( karierna orientacija); 

- zavzemanje za enake možnosti za študente s posebnimi potrebami in drugimi statusi; 

- skrb  za  zaposlene,  spodbujanje  kakovostnega  dela  in  nagrajevanje  za  uspešno  delo  ter 

vključevanje zaposlenih v odločanje; 

- strategije za povezovanje fakultete z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja; 

- redni posveti in delavnice s področja kakovosti; 

- članstvo v organizacijah na nacionalni in mednarodni ravni; 

- obveščanje širše javnosti o dejavnostih fakultete, 
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- skrb za trajnostni razvoj, skladno z usmeritvami Agende 2030. 

 

Nagrade FD na področju kakovosti 

 

FD je prejemnica dveh prestižnih mednarodnih nagrad na področju kakovosti: 

2013 – Nagrada »Best University«, ki jo podeljuje Europe Business Assembly – Socrates Comitee, s sedežem 

v Oxfordu, VB 

2014 – Nagrada »Arch of Europe«, ki jo podeljuje združenje BID (Business Initiative Directions), s sedežem v 

Madridu, Španija 

2014 - Nagrada združenja ESQR (European Society for Quality Research). 

Temeljni gradniki v procesu zagotavljanja kakovosti na FD 

1. Sodelovanje s študenti – na FD se zavedamo, da so študenti primarni razlog našega obstoja, zato želimo 

razumeti njihove potrebe in pričakovanja ter upoštevati mnenja, ki jih posredujejo neposredno ali preko 

predstavnikov. 

2. Vodenje z vizijo – vodje na FD oblikujejo prihodnost, jo udejanjajo, njihovo etično ravnanje pa predstavlja 

zgled za ostale. 

3. Spodbujanje kreativnosti in ustvarjalnosti – na FD celostno spodbujamo kreativnost in ustvarjalnost 

študentov, visokošolskih učiteljev in ostalih sodelavcev. 

4. Sodelovanje z okoljem – FD razvija in ohranja odnose, ki temeljijo na partnerstvu, ki ustvarja dodano 

vrednost za družbo kot celoto. 

5. Upravljanje procesov – upravljanje procesov poteka skladno z zakonodajo in internimi akti zavoda. 

6. Ustvarjanje prijetnega delovnega okolja – na FD cenimo svoje zaposlene in skupaj z njimi ustvarjamo 

prijetno delovno vzdušje, ki se kaže v visoki motiviranosti in preseganju delovnih rezultatov. 

7. Skrb za trajnostni razvoj – na FD je skrb za trajnostno prihodnost del organizacijske kulture in je kot taka 

vpeta v pedagoški, znanstveno-raziskovalni in umetniški proces. 

Strategija upravljanja s kakovostjo na FD 

 

Skladno z osnovno vizijo razvoja, ki  je postati v svetovnem merilu dobro prepoznana institucija, s 

kakovostnimi pedagogi, raziskovalci in angažiranimi študenti, se na FD zavezujemo, da bomo: 

> v proces izvajanja kakovosti vključevali vse zainteresirane: zaposlene, študente, zunanje 

partnerje iz gospodarstva in ostalo zainteresirano javnost, 

> stalno izvajali dejavnosti za področje kakovosti glede na kazalnike kakovosti v okviru FD, 

> vsaj enkrat letno izvajali samoevalvacije, 

> občasno izvajali evalvacije s strani neodvisnih institucij, 

> o vseh rezultatih in dejavnostih obveščali zainteresirane, 

predvsem, pa razvijali kulturo kakovosti. 
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Pri vseh aktivnostih bomo upoštevali načela upravljanja kakovosti: 

> vodenje: vodenje FD mora biti skladno s poslanstvom in usmeritvami zavoda,  

> sodelovanje zaposlenih in zunanjih sodelavcev: le popolna vključenost vseh zaposlenih in zunanjih 

sodelavcev na vseh nivojih lahko doprinese k višji kakovosti izobraževalnega procesa ter s tem večji 

prepoznavnosti FD, 

> procesni in sistemski pristop: odgovornosti in dolžnosti za uvajanje, vzdrževanje in izvajanje sistema 

upravljanja kakovosti na FD, moramo pisno opredeliti. Z uvajanjem sistema upravljanja kakovosti bomo 

na FD lažje obvladovali procese na področju kakovosti izobraževalnega procesa. S tem pristopom bo 

omogočeno tudi stalno izboljševanje vseh ostalih procesov, ki se izvajajo na FD, 

> stalno izboljševanje kakovosti mora postati jasen cilj vsakega posameznika na FD, 

> odločanje o dejstvih: smotrne odločitve je mogoče sprejeti samo na podlagi konkretnih    

      rezultatov, zato se moramo zavedati pomena samoevalvacij, evalvacij, študentskih anket in  

      drugih analiz  za ugotavljanje stanja. 

 

Nadaljnji postopki in ukrepi v zagotavljanju kakovosti na FD: 

> raziskovalno delo na FD je v pozitivnem zagonu, zato si moramo prizadevati vključitev večjega 

števila pedagoških delavcev v raziskovalno delo, 

> FD si mora prizadevati za prepoznavnost izsledkov raziskovalnega in umetniškega dela (na področju 

delovanja kateder) v slovenskem in mednarodnem prostoru. 

> pedagoške delavce je potrebno spodbuditi za bolj aktivno udeležbo na pomembnih 

znanstvenih konferencah in umetniških dogodkih v tujini, 

> potrebno je poiskati ustrezni sistem motiviranja pedagoških delavcev za doseganje kakovostnih 

umetniških in raziskovalnih rezultatov, 

> potrebno je izvajati vse aktivnosti, ki bodo doprinesle k večji prepoznavnosti FD doma in v tujini, 

> stalno je potrebno spremljati, dopolnjevati in izboljševati kakovost in učinkovitost izvajanja 

študijskih programov (uporaba inovativnih učnih metod in stalne posodobitve kurikuluma), 

> stalno je potrebno spremljati globalne trende v oblikovanju, ki so posledica gospodarskih in 

političnih razmer, 

> študentom FD je potrebno ponuditi možnost sooblikovanja študijskih vsebin,  

> dosledno je potrebno upoštevati principe trajnostnega razvoja (krožno gospodarstvo). 

 

13 Upravljanje in poslovanje 

 
FD prihodke za študijsko dejavnost dodiplomskega študija  načrtuje v skladu z Uredbo o financiranju 

visokošolskih in drugih zavodov in v skladu s predloženim načrtom financiranja za koledarsko leto. FD si bo 

tudi v prihodnje prizadevala za stabilno dolgoročno financiranje iz proračunskih sredstev, hkrati pa si bo 

skladno s Koncesijsko pogodbo prizadevala za financiranje v okviru raziskovalnih projektov, iz mednarodnih 

projektov ter programa Erasmus + ter sredstev pridobljenih na trgu. 

 

13.1 Vodstvo in zaposleni 

 

Za zaposlene bomo pripravljali nenehna izobraževanja, kjer bomo poleg strokovnih, krepili  tudi pedagoško-
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andragoške kompetence naših predavateljev. V pedagoški proces bomo še naprej in bolj poglobljeno uvajali 

različne metode v obliki D´ school interdisciplinarnih povezav različnih strok. Še večji poudarek bomo 

namenjali tudi krepitvi kompetenc diplomantov in preverjanju učnih izidov, preko projektnega dela, tako 

na 1. kot tudi na 2. stopnji študijskega programa, z namenom lažjega vstopa na trg dela.  Učni proces bomo 

zasnovali na soodvisnosti od  gospodarskih strategij na različnih področjih (gozdni in lesni viri, turizem, 

trajnostni odnos do okolja).  

 

Vodstvo fakultete bo vse svoje znanje in napore usmerjalo v visoko prepoznavnost in odličnost FD na 

globalni ravni.  Še naprej si bo prizadevalo za stabilno financiranje zavoda  in  zadovoljstvo svojih 

zaposlenih. Prizadevali si bomo iskati različne štipendijske sheme za izredne študente.  

 

Spoštovanje smernic in  standardov na področju kakovosti, družbeno odgovorno ravnanje, prijazni  

medosebni odnosi, spoštovanje vsakega in posebej vpletenega v pedagoški, znanstveni ali umetniški proces, 

bo tudi v prihodnje glavno vodilo pri upravljanju in vodenju Fakultete za dizajn. 

 

14 Skrb za trajnostni razvoj  
 

FD si bo v največji meri prizadevala za trajnostni razvoj po načelih Agende 2030, ki na uravnotežen način 

povezuje tri dimenzije trajnostnega razvoja - ekonomsko, socialno in okoljsko - in jih prepleta skozi 17 ciljev 

trajnostnega razvoja. Skrb za trajnostni razvoj bo FD udejanila preko članstva v Svetovnem združenju za 

industrijski dizajn (World Design Organization), katerega poslanstvo je, da s pomočjo dizajna izboljšuje 

družbeno, ekonomsko, kulturno in okoljsko kakovost življenja in s pomočjo inovativnih oblikovalskih 

rešitev spreminja družbo v širšem pomenu. Temu poslanstvu se skozi članstvo v organizaciji, pridružuje 

tudi FD. 

 

Cilji trajnostnega razvoja Agende 2030: 

1.  Odprava vseh oblik revščine povsod po svetu; 

2. Odpraviti lakoto, zagotoviti prehransko varnost in boljšo prehrano ter spodbujati trajnostno kmetijstvo; 

3. Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih; 

4. Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za 

vsakogar; 

5.  Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic; 

6. Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi 

viri; 

7. Vsem zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije; 

8. Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter 

dostojno delo za vse; 

9. Zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo ter pospeševati 

inovacije; 

10. Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med njimi; 

11. Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja; 

12. Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe; 

13. Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam; 

14. Ohranjati in vzdržno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj; 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/cilj_4_vsem_enakopravno_zagotoviti_kakovostno_izobrazbo_ter_spodbujati_moznosti_vsezivljenjskega_ucenja_za_vsakogar/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/cilj_4_vsem_enakopravno_zagotoviti_kakovostno_izobrazbo_ter_spodbujati_moznosti_vsezivljenjskega_ucenja_za_vsakogar/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/cilj_5_doseci_enakost_spolov_ter_krepiti_vlogo_vseh_zensk_in_deklic/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/cilj_7_vsem_zagotoviti_dostop_do_cenovno_sprejemljivih_zanesljivih_trajnostnih_in_sodobnih_virov_energije/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/cilj_8_spodbujati_trajnostno_vkljucujoco_in_vzdrzno_gospodarsko_rast_polno_in_produktivno_zaposlenost_ter_dostojno_delo_za_vse/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/cilj_8_spodbujati_trajnostno_vkljucujoco_in_vzdrzno_gospodarsko_rast_polno_in_produktivno_zaposlenost_ter_dostojno_delo_za_vse/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/cilj_9_zgraditi_vzdrzljivo_infrastrukturo_spodbujati_vkljucujoco_in_trajnostno_industrializacijo_ter_pospesevati_inovacije/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/cilj_9_zgraditi_vzdrzljivo_infrastrukturo_spodbujati_vkljucujoco_in_trajnostno_industrializacijo_ter_pospesevati_inovacije/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/cilj_10_zmanjsati_neenakosti_znotraj_drzav_in_med_drzavami/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/cilj_11_poskrbeti_za_odprta_varna_vzdrzljiva_in_trajnostna_mesta_in_naselja/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/cilj_12_zagotoviti_trajnostne_nacine_proizvodnje_in_porabe/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/cilj_14_ohranjati_in_trajnostno_uporabljati_oceane_morja_in_morske_vire_za_trajnostni_razvoj/
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15. Varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter spodbujati njihovo trajnostno rabo, trajnostno gospodariti 

z gozdovi, boriti se proti širjenju puščav, preprečiti degradacijo zemljišč in obrniti ta pojav ter preprečiti 

izgubo biotske raznovrstnosti; 

16. Spodbujati miroljubne in vključujoče družbe za trajnostni razvoj, vsem omogočiti dostop do pravnega 

varstva ter oblikovati učinkovite, odgovorne in odprte ustanove na vseh ravneh; 

17. Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj; 

 

15 STRATEŠKI CILJI po dejavnostih 
 

V okviru navedenih strateških usmeritev je FD opredelila  dolgoročne strateške cilje. Preko aktivnosti 

uresničevanja STRATEŠKIH CILJEV, bo FD stremela tudi k uresničevanju CILJEV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA. 

 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST: 

 

 CILJ 1:  Izvajanje študijskih programov s pedagoško-andragoško usposobljenimi VS učitelji in sodelavci, s 

spodbujanjem notranje in zunanje izbirnosti, z nadgradnjo sistema preverjanja obremenitev in učnih 

izidov študentov , ter povečanje deleža zapolnjenih vpisnih mest na izrednem študiju. 

 

CILJ 2: Priprava interdisciplinarnega  doktorskega programa 3. stopnje. 

 

Uresničevanje ciljev AGENDE 2030: 

 

 
 
 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST: 

 

CILJ 3: Povečanje znanstveno-raziskovalnih področij in večja znanstvena in teoretska produkcija v 

svetovnem merilu, s privabljanjem in iskanjem novih projektnih partnerjev in povečevanjem udeležbe  v 

raziskovalno-razvojnih projektih, v povezavi z gospodarstvom. 

 

Uresničevanje ciljev AGENDE 2030: 

 

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/cilj_15_varovati_in_obnoviti_kopenske_ekosisteme_ter_spodbujati_njihovo_trajnostno_rabo_trajnostno_gospodariti_z_gozdovi_boriti_se_proti_sirjenju_puscav_prepreciti_degradacijo_zemljisc_in_obrniti_ta_pojav_ter_prepreciti_izgubo_biotske_raznovrstnosti/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/cilj_15_varovati_in_obnoviti_kopenske_ekosisteme_ter_spodbujati_njihovo_trajnostno_rabo_trajnostno_gospodariti_z_gozdovi_boriti_se_proti_sirjenju_puscav_prepreciti_degradacijo_zemljisc_in_obrniti_ta_pojav_ter_prepreciti_izgubo_biotske_raznovrstnosti/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/cilj_15_varovati_in_obnoviti_kopenske_ekosisteme_ter_spodbujati_njihovo_trajnostno_rabo_trajnostno_gospodariti_z_gozdovi_boriti_se_proti_sirjenju_puscav_prepreciti_degradacijo_zemljisc_in_obrniti_ta_pojav_ter_prepreciti_izgubo_biotske_raznovrstnosti/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/cilj_16_spodbujati_miroljubne_in_odprte_druzbe_za_trajnostni_razvoj_vsem_omogociti_dostop_do_pravnega_varstva_ter_oblikovati_ucinkovite_odgovorne_in_odprte_ustanove_na_vseh_ravneh/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/cilj_16_spodbujati_miroljubne_in_odprte_druzbe_za_trajnostni_razvoj_vsem_omogociti_dostop_do_pravnega_varstva_ter_oblikovati_ucinkovite_odgovorne_in_odprte_ustanove_na_vseh_ravneh/
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_humanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/cilj_17_okrepiti_nacine_in_sredstva_za_izvajanje_ciljev_ter_oziviti_globalno_partnerstvo_za_trajnostni_razvoj/
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UMETNIŠKA DEJAVNOST: 

 

CILJ 4: Spodbujanje umetniškega delovanja VS učiteljev in sodelavcev ter študentov v okviru povečanega 

povezovanja z umetniškimi institucijami v domačem in mednarodnem okolju ter prizadevanje za boljše 

povezovanje znanosti in umetnosti. 

 

Uresničevanje ciljev AGENDE 2030: 

 

 
 
 
 

INTERNACIONALIZACIJA: 

 

CILJ 5: Širjenje  sodelovanja s tujimi institucijami, v okviru partnerstev in mrež , doseženo s povečanjem 

mobilnost zaposlenih in študentov, z namenom izmenjave znanja in dobrih praks ter pedagoške, 

raziskovalne in umetniške infrastrukture. 

 

CILJ 6: Povečanje prepoznavnosti in nadgradnja študijskega programa z namenom internacionalizacije 

kurikuluma in vstopa na tuja študijska tržišča.  

 

Uresničevanje ciljev AGENDE 2030: 

 

 
 
 

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE: 
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CILJ 7: Povezovanje programov za izpopolnjevanje, neformalnega izobraževanja, priznavanja 

izobraževanja  ter svetovanja, v koncept vseživljenjskega učenja. 

 

Uresničevanje ciljev AGENDE 2030: 

 

 
 
 

ŠTUDENTI: 

 

CILJ 8: Stalna in odprta komunikacija z vsemi študenti, ki bo omogočala večje soupravljanje fakultete ter 

nadgradnja  študijskih in obštudijskih vsebin, z namenom opolnomočenja študentov (diplomantov) za 

učinkovit vstop na trg dela.   

 

Uresničevanje ciljev AGENDE 2030: 

 

 
 
 
 

POVEZOVANJE Z OKOLJEM: 

 

CILJ 9:  Osredinjenje na socialne, okoljske in ekonomske izzive družbe, preko sodelovanja z javnimi, 

gospodarskimi in nevladnimi organizacijami ter povečevanje prenosa znanja med akademsko in 

gospodarsko sfero ter drugimi uporabniki znanja, preko t.i. trikotnikov znanja. 

 

Uresničevanje ciljev AGENDE 2030: 

 

 
 
 

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI: 

 

CILJ 10: Delovanje  v skladu z najvišjimi merili, smernicami in standardi za celovito obvladovanje 
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kakovosti ter izobraževanje in vključevanje vseh deležnikov v aktivnosti razvoja kulture kakovosti; 

 

Uresničevanje ciljev AGENDE 2030: 

 

 
 
 

UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE: 

 

CILJ 11: Uspešno poslovanje fakultete, z doseganjem finančne vzdržnosti in povečane diverzifikacije 

prihodkov, z učinkovitim obvladovanjem poslovnih procesov in kadrovskih virov.  

 

CILJ 12: Skrb za trajnostni razvoj, skladno s cilji Agende 2030 in uveljavitev principov družbeno 

odgovornih oblikovalskih praks 

 

Uresničevanje ciljev AGENDE 2030: 

 

 
 

16 KAZALNIKI za dosego ciljev 
 

Ob upoštevanju identificiranih prednosti in slabosti ter priložnosti in tveganj v okolju je za namen 

spremljanja doseganja postavljene vizije oblikovanih dvanajst strateških ciljev s pripadajočimi merili in 

ukrepi za njihovo uresničevanje: 

 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST: 

 



Strategija, vizija in poslanstvo FD 2017-2022 

 

 

28 
 

Dolgoročni cilj: Izvajanje študijskih programov s pedagoško-andragoško usposobljenimi VS učitelji in 

sodelavci, s spodbujanjem notranje in zunanje izbirnosti, z nadgradnjo sistema preverjanja obremenitev 

in učnih izidov študentov , ter povečanje deleža zapolnjenih vpisnih mest na izrednem študiju. 

 

Dolgoročni cilj  Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime 
kazalnika, leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost (leto 
in vrednost) 

Podcilji/Ukrepi za dosego 
dolgoročnega cilja 

Izvajanje študijskih 
programov s 
pedagoško – 
andragoško 
usposobljenimi VS 
učitelji in sodelavci 

Izvedba ustreznih 
izobraževalnih vsebin 
s področja pedagoško 
–andragoškega 
usposabljanja za VS 
učitelje in sodelavce 
FD  
 

Izvedena  
usposabljanja za VS 
učitelje in sodelavce  

Zagotovitev kadrovskih in 
materialnih pogojev za  
izvedbo. 

Spodbujanje 
notranje in zunanje 
izbirnosti študijskih 
predmetov 

Sodelovanje s 
fakultetami na 
področju zunanje 
izbirnosti predmetov 
na 1. in 2. stopnji 
študija 

Povečanje izbirnosti 
na podlagi 
podpisanih 
medfakultetnih 
sporazumov 

Medfakultetno sodelovanje 
na področju zunanje 
izbirnosti. 

Izvajanje in 
evalvacija 
obremenitev in 
učnih izidov 
študentov 

Evalvacija učnih 
načrtov, skladno z 
izvedbenim 
predmetnikom 
 
 
Preverjanje učnih 
izidov študentov na 
1. in 2. stopnji študija  

Izvedba evalvacije 
učnih načrtov in 
sprejetje potrebnih 
sprememb na Senatu 
FD   
 
Izdelava analize 
preverjanja učnih 
izidov študentov na 
1. In 2. stopnji študija  

Podroben pregled učnih 
načrtov na 1. in 2. stopnji 
 
 
 
 
Priprava anketnih 
vprašalnikov ter 
evalvacijskega dokumenta. 
 
 
 
 
 
 

Povečanje deleža 
zapolnjenih vpisnih 
mest na izrednem 
študiju 

Število vpisanih 
študentov na 
izrednem študiju 

Povečanje števila 
izredno vpisanih 
študentov 

Zagotovitev kadrovskih in 
materialnih pogojev za  
izvedbo. 
 
Izvedba promocijskih 
aktivnosti. 
 

Povečanje vpisa 
študentov na 
magistrski študijski 
program II. stopnje 

Število vpisanih 
študentov na 
študijski program II. 
stopnje  

Povečanje števila 
vpisanih študentov 
na študijski program 
II. stopnje  

Zagotovitev kadrovskih in 
materialnih pogojev za  
izvedbo. 
 
Izvedba promocijskih 
aktivnosti. 
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Dolgoročni cilj: Priprava interdisciplinarnega doktorskega programa 3. stopnje. 
 

Dolgoročni cilj  Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime 
kazalnika, leto in 
vrednost) 

Ciljna vrednost (leto in 
vrednost) 

Podcilji/Ukrepi za dosego 
dolgoročnega cilja 

Priprava 
interdisciplinarnega 
doktorskega 
programa 3. stopnje 

Imenovanje ekspertne 
skupine za pripravo 
programa, analiza 
doktorskih programov;  

Priprava predmetnika 
za doktorski program 
3. stopnje  

Zagotovitev kadrovskih in 
materialnih pogojev za  
izvedbo. 

 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

 

Dolgoročni cilj: Povečanje znanstveno-raziskovalnih področij in večja znanstvena in teoretska produkcija v 

svetovnem merilu, s privabljanjem in iskanjem novih projektnih partnerjev in povečevanjem udeležbe  v 

raziskovalno-razvojnih projektih, v povezavi z gospodarstvom. 

 

 

Dolgoročni cilj  Izhodiščna vrednost 

kazalnika (ime 

kazalnika, leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost (leto 

in vrednost) 

Podcilji/Ukrepi za dosego 

dolgoročnega cilja 

Zagotavljanje 

spodbudnega 

raziskovalnega 

okolja 

Zagotavljanje 

spodbudnega 

raziskovalnega okolja 

Povečanje FTE na 

znanstveno 

raziskovalnih del. 

mestih za 10% 

Zagotovitev kadrovskih in 

materialnih pogojev za 

ustrezno raziskovalno okolje 

 Število prijav na 

nacionalne in 

mednarodne razpise  

Povečanje števila 

prijav na nacionalne 

in mednarodne 

razpise  

Zagotovitev kadrovskih in 

materialnih pogojev za 

ustrezno raziskovalno okolje 

 Število prijavljenih 

patentov  

Ohranjanje  števila 

prijavljenih patentov.  

Zagotovitev kadrovskih in 

materialnih pogojev za 

ustrezno raziskovalno okolje 

 Število inovacij  Povečanje števila 

inovacij za 10% 

Zagotovitev kadrovskih in 

materialnih pogojev za 

ustrezno raziskovalno okolje 

Povečanje števila 

znanstvenega dela 

sodelavcev 

Število znanstvenih 

objav sodelavcev  FD 

v nacionalnih in 

mednarodnih revijah  

Povečanje števila 

znanstvenih objav 

sodelavcev za 20%  

Zagotovitev kadrovskih in 

materialnih pogojev za 

raziskovalce 

 Število izdanih knjig 

(monografije idr.)  

Povečanje števila 

izdanih knjig 

(monografij idr.) za  

Zagotovitev delovnih in  

materialnih pogojev 
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10% 

 Število učbenikov in 

skript  

Povečanje števila 

izdanih učbenikov in 

skript  za 20% 

Zagotovitev delovnih in  

materialnih pogojev 

 Priprava znanstvenih 

in strokovnih srečanj  

Povečanje izvedbe 

znanstvenih in 

strokovnih srečanj  

Zagotovitev kadrovskih in 

materialnih pogojev za 

ustrezno raziskovalno okolje 

 

UMETNIŠKA DEJAVNOST 

Dolgoročni cilj: Spodbujanje umetniškega delovanja VS učiteljev in sodelavcev ter študentov v okviru 

povečanega povezovanja z umetniškimi institucijami v domačem in mednarodnem okolju ter 

prizadevanje za boljše povezovanje znanosti in umetnosti. 

 

Dolgoročni cilj  Izhodiščna vrednost 

kazalnika (ime 

kazalnika, leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost (leto 

in vrednost) 

Podcilji/Ukrepi za dosego 

dolgoročnega cilja 

Spodbujanje 

umetniškega 

delovanja VS 

učiteljev in 

sodelavcev ter 

študentov v okviru 

povečanega 

povezovanja z 

umetniškimi 

institucijami v 

domačem in 

mednarodnem 

okolju 

Število umetniških 

dogodkov  

Povečanje števila 

umetniških 

dogodkov za 10% 

Zagotovitev delovnih in  

materialnih pogojev 

 Število prijav na 

razpise in na 

umetniške natečaje  

Povečanje števila 

prijav na razpise in 

na umetniške 

natečaje  

Zagotovitev materialnih 

pogojev 

 

INTERNACIONALIZACIJA: 

 

Dolgoročni cilj: Širjenje  sodelovanja s tujimi institucijami, v okviru partnerstev in mrež , doseženo s 

povečanjem mobilnost zaposlenih in študentov, z namenom izmenjave znanja in dobrih praks ter 

pedagoške, raziskovalne in umetniške infrastrukture. 

 

Dolgoročni cilj  Izhodiščna vrednost 

kazalnika (ime 

Ciljna vrednost (leto 

in vrednost 

Podcilji/Ukrepi za dosego 

dolgoročnega cilja 
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kazalnika, leto in 

vrednost) 

Povečanje 

mobilnosti med 

raziskovalci in 

visokošolskimi 

učitelji s ciljem 

prepletanja 

raziskovalnega, 

umetniškega in 

pedagoškega dela 

Število tujih 

gostujočih 

visokošolskih 

učiteljev, ki 

sodelujejo pri 

pedagoškem procesu  

Povečanje števila 

tujih gostujočih 

visokošolskih 

učiteljev, ki 

sodelujejo pri 

pedagoškem procesu  

Zagotovitev materialnih 

pogojev za izvedbo 

mobilnosti. 

 Število visokošolskih 

učiteljev FD, ki 

sodelujejo pri 

pedagoškem procesu 

v tujini kot gostujoči 

predavatelji  

Povečanje števila 

visokošolskih 

učiteljev FD, ki 

sodelujejo pri 

pedagoškem procesu 

v tujini kot gostujoči 

predavatelji  

Zagotovitev materialnih 

pogojev za izvedbo 

mobilnosti. 

 Število strokovnih 

sodelavcev, ki bodo 

šli iz FD v tujino in ne 

bodo sodelovali v 

pedagoškem procesu  

Povečanje števila 

strokovnih 

sodelavcev, ki bodo 

šli iz FD v tujino in ne 

bodo sodelovali v 

pedagoškem procesu 

 

Zagotovitev materialnih 

pogojev za izvedbo 

mobilnosti. 

Povečanje študijske 

mobilnosti med 

študenti 

Število študentov FD, 

ki opravljajo del 

študija v tujini  

 

Povečanje števila 

študentov FD, ki 

opravljajo del študija 

v tujini  

 

Zagotovitev materialnih 

pogojev za izvedbo 

mobilnosti. 

 Število tujih 

študentov, ki 

opravijo del študija 

na FD   

 

Povečanje števila 

tujih študentov, ki 

opravijo del študija 

na FD  

 

Zagotovitev materialnih 

pogojev za izvedbo 

mobilnosti. 

 Število študentov FD, 

ki opravljajo 

praktično 

usposabljanje v tujini  

 

Povečanje števila 

študentov FD, ki 

opravljajo praktično 

usposabljanje v tujini  

 

Zagotovitev materialnih 

pogojev za izvedbo 

mobilnosti. 

 

Vzpostavitev kontaktov s 

podjetji v tujini 

 

 

Povečanje števila Število bilateralnih Povečanje števila Zagotovitev materialnih 
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bilateralnih 

sodelovanj 

sodelovanj na 

področju mobilnosti z 

namenom študija in 

poučevanja  

bilateralnih 

sodelovanj na 

področju mobilnosti z 

namenom študija in 

poučevanja  

pogojev za izvedbo 

mobilnosti 

 Članstvo v 

mednarodnih 

združenjih  

Povečanje članstev v 

mednarodnih 

združenjih  

Promocija FD, mreženje in 

povezovanje na strokovnem 

področju 

 

Dolgoročni cilj: Povečanje prepoznavnosti in nadgradnja študijskega programa z namenom 

internacionalizacije kurikuluma in vstopa na tuja študijska tržišča.  

 

Dolgoročni cilj  Izhodiščna vrednost 

kazalnika (ime 

kazalnika, leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost (leto in 

vrednost 

Podcilji/Ukrepi za dosego 

dolgoročnega cilja 

Povečanje 

promocijskih 

dogodkov in 

aktivnosti zavoda 

Udeležba na domačih 

in tujih sejmih in 

drugih povezanih z 

izobraževanjem in 

kariero  

Povečanje udeležbe na 

domačih in tujih 

sejmih in drugih 

povezanih z 

izobraževanjem in 

kariero  

Zagotovitev materialnih 

pogojev za izvedbo. 

 Število izdanih 

promocijskih publikacij  

Povečanje števila  

izdanih promocijskih 

publikacij  

Zagotovitev materialnih 

pogojev za izvedbo. 

 

 

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE: 

 

Dolgoročni cilj: Povezovanje programov za izpopolnjevanje, neformalnega izobraževanja, priznavanja 

izobraževanja  ter svetovanja, v koncept vseživljenjskega učenja. 

 

 

Dolgoročni cilj  Izhodiščna vrednost 

kazalnika (ime 

kazalnika, leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost (leto 

in vrednost 

Podcilji/Ukrepi za dosego 

dolgoročnega cilja 

Izvedba 

usposabljanj za 

študente in druge 

slušatelje 

Število tečajev, 

seminarjev, delavnic 

Povečanje števila 

tečajev, seminarjev in 

delavnic 

Analiza ciljnih skupin 

Promocijska dejavnost 

Priprava vsebine tečajev, 

seminarjev in delavnic 

 Število slušateljev 

modulov, tečajev, 

seminarjev, delavnic  

Povečanje števila 

slušateljev 

modulov, tečajev, 

Promocijska dejavnost. 
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 seminarjev, delavnic  

 

 Število slušateljev 

pripravljalnega tečaja 

Sobotna akademija  

Povečanje števila 

slušateljev 

pripravljalnega tečaja 

Sobotna akademija  

Promocijska dejavnost. 

 

 

ŠTUDENTI: 

 

Dolgoročni cilj: Stalna in odprta komunikacija z vsemi študenti, ki bo omogočala večje soupravljanje 

fakultete ter nadgradnja  študijskih in obštudijskih vsebin, z namenom opolnomočenja študentov 

(diplomantov) za učinkovit vstop na trg dela.   

 

 

Dolgoročni cilj  Izhodiščna vrednost 

kazalnika (ime 

kazalnika, leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost (leto 

in vrednost 

Podcilji/Ukrepi za dosego 

dolgoročnega cilja 

Izvedba aktivnosti 

na področju 

karierne orientacije 

študentov 

Izvedba delavnic, 

seminarjev in drugih 

dogodkov 

Povečanje izvedbe 

delavnic, seminarjev 

in drugih dogodkov 

Intenzivno sodelovanje 

fakultete in gospodarstva; 

 

Sodelovanje z javnimi 

institucijami in 

institucijami iz 

podpornega podjetniškega 

okolja ter KC drugih 

fakultet 

Izvedba aktivnosti 

študentov s 

področja 

obštudijske 

dejavnosti 

Izvedba strokovnih 

ekskurzij in 

strokovnih drugih 

srečanj  

Izvedba strokovnih 

ekskurzij in 

strokovnih drugih 

srečanj  

Zagotovitev zadostne 

udeležbe; 

Zagotovitev materialnih 

sredstev za izvedbo. 

 Izvedba razstav 

študentov  

Izvedba razstav 

študentov vseh smeri  

Vzpostavitev skupine za 

organizacijo. 

Zbiranje donatorskih 

sredstev ter zagotovitev 

finančne podpore za 

izvedbo projekta. 

Nadgradnja sistema 

praktičnega 

usposabljanja za 

študente 

Nadgradnja  

programa 

praktičnega 

usposabljanja za 

študente I. stopnje 

Izvajanje programa 

praktičnega 

usposabljanja; 

usposabljanje 

tutorjev, izvedba 

Sodelovanje z 

gospodarstvom (podpis 

sporazumov) 

Priprava dokumentacije 

Usposabljanje mentorjev 
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visokošolskega 

študija (dogodki..) 

priprave na praktično 

usposabljanje 

Obveščanje preko VIS o 

številu prostih mest 

 

 

POVEZOVANJE Z OKOLJEM: 

 

Dolgoročni cilj: Osredinjenje na socialne, okoljske in ekonomske izzive družbe, preko sodelovanja z 

javnimi, gospodarskimi in nevladnimi organizacijami ter povečevanje prenosa znanja med akademsko in 

gospodarsko sfero ter drugimi uporabniki znanja, preko t.i. trikotnikov znanja. 

 

 

Dolgoročni cilj  Izhodiščna vrednost 

kazalnika (ime 

kazalnika, leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost (leto in 

vrednost 

Podcilji/Ukrepi za dosego 

dolgoročnega cilja 

Sodelovanje FD z 

okoljem 

Sodelovanje FD z 

gospodarskimi subjekti  

Povečanje števila 

podjetij s katerimi 

sodeluje FD  

Priprava in podpis sporazuma 

o sodelovanju oz. pogodbe o 

opravljanju praktičnega 

usposabljanja 

 Sodelovanje FD z 

javnimi institucijami, 

fakultetami in inštituti  

Povečanje števila 

javnih institucij, 

fakultet in inštitutov  s 

katerimi sodeluje FD  

Priprava in podpis sporazuma 

o sodelovanju. 

 Delovanje delovanje  

Alumni kluba FD  

Delovanje Alumni 

kluba (aktivnosti, 

dogodki) 

Priprava pravne podlage, 

izvolitev organov, izvedba 

srečanja. 

 Izvedba dogodkov v 

HDMI  

Nadaljnje delovanje 

HDMI  

Zagotovitev kadrovskih in 

materialnih pogojev; 

Promocijske aktivnosti; 

Spodbujanje udeležbe v 

posameznih aktivnostih.  

 

 

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI: 

 

Dolgoročni cilj: Delovanje  v skladu z najvišjimi merili, smernicami in standardi za celovito obvladovanje 

kakovosti ter izobraževanje in vključevanje vseh deležnikov v aktivnosti razvoja kulture kakovosti; 

 

Dolgoročni cilj  Izhodiščna vrednost 

kazalnika (ime 

kazalnika, leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost (leto 

in vrednost 

Podcilji/Ukrepi za dosego 

dolgoročnega cilja 

Izvedba 

samoevalvacije 

Samoevalvacijsko 

poročilo zavoda 

Samoevalvacijsko 

poročilo zavoda 

Zagotovitev kadrovskih in 

materialnih pogojev; 
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zavoda Izvedeno anketiranje; 

Priprava drugih analiz 

 

Seje Komisije za 

kakovost 

Sklic sej Komisije za 

kakovost; sprejetje 

sklepov 

Sklic sej Komisije za 

kakovost 

Zagotovitev kadrovskih in 

materialnih pogojev; 

 

Pripravljeno Letno 

poročilo z 

računovosdkim 

poročilom 

Letno poročilo; 

računovodsko 

poročilo 

 Zagotovitev kadrovskih in 

materialnih pogojev 

Pripravljen Letni 

program dela s 

Finančnim in 

kadrovskim 

načrtom 

Letni program dela; 

Finančni načrt; 

Kadrovski načrt 

 Zagotovitev kadrovskih in 

materialnih pogojev 

Nadgradnja sistema 

kakovosti in kulture 

kakovosti na FD 

Izvedba dogodka  

»dan za kakovost na 

FD« oz. drugih 

dogodkov 

Nadgradnja dogodka 

»dan za kakovost na 

FD« oz. drugih 

dogodkov 

Priprava vsebin. 

 Izvedba anketiranja 

študentov in 

diplomantov FD  

Izvedba anketiranja 

študentov in 

diplomantov FD   

Zagotovitev materialnih 

pogojev za izvedbo 

anketiranja; 

Celovit pristop k izvajanju 

anketiranja. 

Učinkovita evalvacija.  

 

UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE: 

 

Dolgoročni cilj: Uspešno poslovanje fakultete, z doseganjem finančne vzdržnosti in povečane 

diverzifikacije prihodkov, z učinkovitim obvladovanjem poslovnih procesov in kadrovskih virov.  

 

Dolgoročni cilj  Izhodiščna vrednost 

kazalnika (ime 

kazalnika, leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost (leto in 

vrednost 

Podcilji/Ukrepi za dosego 

dolgoročnega cilja 

Priprava, 

posodobitev ter 

usklajevanje 

notranjih aktov FD  

Priprava in 

posodobitve notranjih 

aktov FD glede na 

potrebe ali 

spremenjeno 

zakonodajo  

Priprava  notranjih 

aktov skladno s 

spremembo 

zakonodaje oz. 

potrebami zavoda 

Priprava in uskladitev 

predpisov 

Sklic Sej Senata FD Seje Senata FD Sklicane seje Senata FD Zagotovitev kadrovskih in 

materialnih pogojev 

Strokovni razvoj in Omogočanje dodatnih Povečanje števila Spodbujanje udeležbe v 



Strategija, vizija in poslanstvo FD 2017-2022 

 

 

36 
 

izpopolnjevanje 

zaposlenih na FD 

možnosti strokovnega 

in poklicnega razvoja 

zaposlenih 

prijav na izobraževalne 

dogodke oz. v 

formalno 

izobraževanje; Priprava 

programa 

izobraževanja 

izobraževalnih programih   

Ustvarjanje ugodne 

delovne klime  

Ustvarjanje 

pozitivnega delovnega 

okolja (dekanov dan) 

Povečanje števila 

družabnih dogodkov s 

poudarkom na 

timskem delu 

(dekanov dan, 

strokovne ekskurzije) 

Izvedba aktivnosti v 

sodelovanju celotnega 

akademskega zbora FD 

Prilagoditev 

pedagoškega kadra 

glede na potrebe 

pedagoškega procesa 

Število sodelavcev s 

sklenjeno POZ  

Število sodelavcev s 

sklenjeno POZ  

Vzdržno zaposlovanje skladno 

z veljavno zakonodajo 

 Število zunanjih 

sodelavcev fakultete  

 

Število zunanjih 

sodelavcev fakultete  

 

Zaposlovanje skladno s 

potrebami pedagoškega 

procesa. 

Izvolitve v naziv, 

skladno z Merili 

Število izvolitev v naziv Število izvolitev v naziv 

po izvolitvah 

Zagotovitev kadrovskih in 

materialnih pogojev 

Skrb za trajnostni 

razvoj 

Število družbeno 

odgovornih projektov 

Povečanje števila 

družbeno odgovornih 

projektov 

Vzpostavitev družbeno 

odgovornega akademskega 

okolja 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


