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1 PREDGOVOR 
 
Samoevalvacija predstavlja enega najpomembnejših instrumentov sistema kakovosti 
visokošolskih zavodov, jim zagotavlja okvir za oblikovanje lastne definicije kakovosti, služi 
kot pomoč pri oceni dosežkov lastnega poslanstva in strateških ciljev ter jim omogoča 
pripravo akcijskega načrta za nadaljnje delo.  
 
Fakulteta za dizajn pripravlja samoevalvacijsko poročilo že vse od ustanovitve dalje, saj z 
rednim spremljanjem svojega razvoja na posameznih področjih lahko pravočasno odkriva (in 
odpravlja) pomanjkljivosti v delovanju. V pripravo in obravnavo samoevalvacijskih poročil so 
vključeni vsi deležniki, ki jih zadeva razvoj VS zavoda, zlasti zaposleni in študenti. Za 
zagotavljanje kakovosti je formalno odgovorno vodstvo zavoda, vendar je kultura kakovosti 
odvisna predvsem od motiviranosti in kakovostnega dela vsakega posameznika. 
 

1.1 Predstavitev visokošolskega zavoda 

Fakulteta  za dizajn (v nadaljevanju FD), samostojni visokošolski zavod, pridružena članica 
Univerze na Primorskem, je bila ustanovljena 4. oktobra 2005. Ustanoviteljica in edina 
lastnica je izr. prof. Nada Rožmanec Matičič, u.d.i.a.. FD je vpisana v razvid visokošolskih 
zavodov pod zaporedno številko 25 (dne 25.09.2007 in spremembe dne 30. 01. 2009, 4. 7. 
2012, 6.1. 2014, 27.1. 2015 in 13.2.2015). Koncesija je bila zavodu dodeljena z odločbo 
Vlade Republike Slovenije št. 01405-41/2007/5, z dne 27. december 2007, za redni študij po 
bolonjskem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje »Dizajn«, in sicer od 
študijskega leta 2008/2009 dalje. 

FD izvaja triletni visokošolski strokovni študijski program prve stopnje »DIZAJN«, ki je 
bil akreditiran na 13. seji Sveta RS za visoko šolstvo 6. julija 2006 ter dvoletni magistrski 
študijski program druge stopnje "DIZAJN", ki je bil akreditiran na 48. seji Sveta 
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, dne 24. 4. 2012. 
Slednji nima koncesije. 

26. januarja 2011 je bila podpisana pogodba o pridružitvi, s katero je FD postala pridružena 
članica Univerze na Primorskem. 

POSTOPKI AKREDITACIJE V LETU 2014 

1. Podaljšanje akreditacije študijskega programa 

Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu je na svoji 82. seji, dne 18.9. 2014 
podaljšal akreditacijo visokošolskemu strokovnemu študijskemu programu prve stopnje 
»Dizajn« za sedem let. 

2. Akreditacija spremembe študijskega programa – nova smer Dizajn management 

Svet Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu je na svoji 86. seji, dne 18.12. 2014 
sprejel soglasje k uvedbi nove smeri »Dizajn management« v študijska programa prve in 
druge stopnje »Dizajn« Fakultete za dizajn.  
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Študijski program Fakultete za dizajn sodi po ISCED klasifikaciji na področje 21 – 
umetnost, vendar pa program vključuje pri izobraževanju še naslednja področja: 
humanistične vede (22), družboslovne vede (31), tehnične vede (52) in arhitekturo in 
gradbeništvo (58). Temeljna znanstveno raziskovalna dejavnost na FD sodi po Frascati 
lestvici na področje družboslovnih ved (5), podrobneje 5.12 Arhitektura in oblikovanje. 
Poleg tega se odvija na FD še znanstveno raziskovalna dejavnost za področje Tehniške 
vede (2), na naslednjih pod področjih: Tehniške vede/ Konstruiranje in Specialna 
konstrukcijska znanja ter Tekstilstvo in usnjarstvo- Konfekcioniranje in oblikovanje tekstilij. 
Umetniške discipline po klasifikaciji Frascati so: slikanje, risanje, fotografija, vizualni jezik, 
teorija barv, prostoročna risba, arhitekturna risba in modna skica.  

Študijski program je razvrščen po klasifikaciji  KLASIUS-SRV v ožjo skupino 16 tj. 
visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), ter podrobneje visokošolska 
strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) 16203 – visokošolski študijski program, ki 
spada v šesto raven izobraževanja, podraven 6/2 in v ožjo skupino 17 tj. sedma raven - 
visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba 
druge stopnje in podobna izobrazba 17003 – magistrsko izobraževanje (druga bolonjska 
stopnja) /magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja). 

Po klasifikaciji področij izobraževalnih aktivnosti KLASIUS-P spada študijski program v 
področje skupine Umetnost in humanistika (2), v podskupino umetnost (21), v podskupino 
oblikovanje (214) in v podskupino oblikovanje/podrobneje neopredeljeno (2140), ki združuje 
tri smeri: Notranje oblikovanje 2144, Oblikovanje tekstilij in oblačil (modno oblikovanje) 2143, 
Oblikovanje (drugo) 2149. 

FD je vpisana v razvid raziskovalnih organizacij pri ARRS pod št. 2707 in raziskovalni skupini 
pod številki: 

002 Raziskovalna skupina za Kulturo bivanja 
003 Raziskovalna skupina za Tekstilije in oblačila 

ki sta razvrščeni po dejavnosti: 

 
ARRS KLASIFIKACIJA 

5.12.02 - Družboslovne vede / Arhitektura in oblikovanje / Oblikovanje (industrijsko, 
vizualno) 

5.12.00 - Družboslovne vede / Arhitektura in oblikovanje 
6.09.00 - Humanistične vede / Umetnostna zgodovina 
2.14.04 - Tehniške vede / Tekstilstvo in usnjarstvo / Konfekcioniranje in oblikovanje 

tekstilij 
 

CERIF KLASIFIKACIJA 
 

H312 - Kiparstvo in arhitektura 
H310 - Umetnostna zgodovina 
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T240 - Arhitektura, oblikovanje notranjosti 
T470 - Tekstilna tehnologija 

 

CORDIS KLASIFIKACIJA 
 

2 - raziskovanje 
3 - izobraževanje 

 

Od leta 2007 FD aktivno sodeluje v programih Erasmus + in Norveški finančni mehanizem 
(NFM) ter je vključena je v mednarodno mrežo CEEPUS. S pomočjo programov 
mednarodnih finančnih spodbud je fakulteta vzpostavila visoko kvalitetno mrežo 
mednarodnih povezav, ki omogoča študentom, predavateljem in podpornemu osebju 
izmenjavo znanj, idej in praktičnih izkušenj iz strokovnega področja. 

FD sestavlja mlad kolektiv akademsko in strokovno usposobljenih VS 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. FD ima 
sklenjeno redno delavno razmerje za nedoločen čas z desetimi sodelavci. Večina redno 
zaposlenih sodeluje v izobraževalnem procesu. Pedagoške obveznosti zavod izvaja tudi s 
pogodbenimi sodelavci. Število pogodbenih sodelavcev je različno v določenih fazah 
izobraževalnega procesa.    

Poleg izobraževalnega dela FD izvaja strokovno - raziskovalno in umetniško delo na 
področju oblikovanja interiera stanovanjskih in javnih objektov, oblikovanja tekstilij za interier, 
oblikovanja tekstilij in oblačil za oblačilno industrijo ter vizualnih komunikacij v najširšem 
pomenu. Na področju novo akreditirane študijske smeri Dizajn management, bo FD izvajala 
poglobljene raziskave in analize na področju upravljanja z dizajnom in implementacije 
področja v podjetja. 

Strokovno delo FD je organizirano po strateško razvojnih področjih, ki jih določi Senat FD in 
sicer po projektih ali programih ter nalogah in raziskovalno-razvojnih skupinah. Delo na 
področju splošno-administrativnih, finančno-poslovnih in vodstvenih zadev je organizirano v 
okviru organov, predvidenih z zakonom ter statutom. O organizaciji FD odloča Upravni odbor 
FD. 

1.2 Poslanstvo 
 
Poslanstvo FD je tvorno prispevati k razvoju družbe znanja s spodbujanjem človekove 
radovednosti in želje po znanju ter raziskovanju predvsem na matičnem področju delovanja - 
področju humanistike in umetnosti, ter graditi sinergije z drugimi visokošolskimi zavodi doma 
in v tujini. Naloga FD je prenesti pobude,ki se oblikujejo v stiku akademskega in 
gospodarskega prostora v mednarodni visokošolski prostor in tako prispevati k trajnostnemu 
družbenemu razvoju lokalnega in širšega regionalnega okolja, hkrati pa izboljševati pretok 
znanja s povezovanjem izobraževalnega, umetniškega in raziskovalnega dela in 
gospodarstva (t.i. trikotniki znanja). 
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FD po pridružitvi k Univerzi na Primorskem prevzema tudi vizijo univerze, ki je »postati 
center odličnosti v ustvarjanju in prenosu znanja, z namenom enakopravnega in 
partnerskega sodelovanja v plemenitenju akademske in družbene sfere širšega prostora, v 
katerega je vpeta«.  
 
Kot izobraževalna, raziskovalna in umetniška ustanova želi FD predstavljati forum, na 
katerem se bodo v medkulturnem dialogu pretakale inovacije iz raziskovalne sfere v 
družbeno, kulturno in gospodarsko življenje, pobude iz okolja pa bodo smernice za nadaljnje 
delo na akademskem področju.  
 
Pri doseganju svoje vizije bo FD upoštevala svoje poslanstvo in pet temeljnih vrednot, ki so: 
kakovost, avtonomija, svoboda, pripadnost in odprtost. 
 
S sprejetjem Strateškega načrta z vizijo, poslanstvom in dolgoročnimi cilji 2012-2017 je 
FD naredila korak naprej pri temeljnih izhodiščih za nadaljnji uspešni razvoj. Vizija, poslanstvo 
in vrednote – strateški načrt Fakultete za dizajn (takrat še VŠD) za obdobje 2012-2017, 
predstavlja temeljno izhodišče za razvoj v prihodnjem srednjeročnem obdobju in zavezo 
vodstva in vseh zaposlenih na FD, da bodo tvorno prispevali k uresničitvi razvojne strategije, z 
izvajanjem predlaganih ukrepov. Pri pripravi dokumenta je sodelovalo vodstvo FD, visokošolski 
učitelji in sodelavci na katedrah, v laboratorijih, raziskovalci, študenti in predstavniki 
gospodarstva. 

1.3 Vizija  
 
FD želi, kot izobraževalna, raziskovalna in umetniška ustanova, predstavljati forum, na 
katerem se bodo v medkulturnem dialogu pretakale inovacije iz raziskovalne sfere v 
družbeno, kulturno in gospodarsko življenje, pobude iz okolja pa bodo smernice za nadaljnje 
delo na akademskem področju.  

FD na mednarodni ravni razvija inovativno in raziskovalno kulturo in nove pristope 
razmišljanja pri ustvarjanju novih smernic v oblikovanju.  S hitrim odzivom na povpraševanja 
in potrebe, zlasti mednarodnega trga, z osredotočenjem na konkretne rezultate oblikovalskih 
rešitev in podajanjem multidisciplinarnih znanj ter z inovativno - kreativnim pristopom, želi FD 
prispevati oz. soustvarjati razvoj oblikovanja med slovenskimi podjetji ter jih spodbujati, da bi 
uvajali nove, konkurenčne izdelke. Z interdisciplinarnim povezovanjem področij dizajna in 
managementa, FD vstopa na novo področje tj. področje upravljanja z dizajnom, kjer z 
inovativnimi pristopi spodbuja implementacijo dizajn managementa v podjetja. 

FD daje poudarek na integracijo ekspertnih znanj s področja dizajna, poznavanja 
tradicionalnih in sodobnih materialov, izbora optimalnih tehnologij in tehnoloških postopkov 
za zagotavljanje visoke produktivnosti dela in ponudb velike palete izdelkov, prilagojenih 
specifičnim potrebam  različnih segmentov trga, posameznikom ter kreativnem trženju novih 
izdelkov in blagovnih znamk. 

Vizija razvoja: 

1. Razvojno raziskovalna dejavnost: 

 Spremljanje globalnih trendov na področju dizajna, znanosti o materialih in 
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tehnologijah; 
 Evidentiranje potreb slovenskega gospodarstva pri razvoju novih blagovnih znamk in 

proizvodov ter storitev; 
 Oblikovanje ekspertnih multidisciplinarnih timov iz vrst domačih in tujih strokovnjakov 

iz akademske in gospodarske sfere; 
 Priprava analiz, idejnih študij in prototipov novih izdelkov z vidika estetike, 

funkcionalnosti, tehnološke izvedljivosti, ekološke neoporečnosti in tržne zanimivosti; 
 Publiciranje znanstveno – razvojnih dosežkov in analiz ter izsledkov in primerov 

dobre prakse v revijah z visokim indeksom vpliva; 
 Vključevanje v  nacionalne razpise, ki podpirajo znanstveno-raziskovalno dejavnost;  
 Vključevanje v mednarodne razpise, ki podpirajo znanstveno-raziskovalno dejavnost; 
 Vključevanje v neposredno aplikativne razpise na nacionalni in mednarodni ravni 

 
2. Izobraževalna dejavnost 

Osnovanje t.i. »trikotnikov znanja« je ena izmed prioritet razvoja FD. Preko raziskovalnih 
nalog in praktičnih del se študente usmerja v kreativno oblikovalsko okolje. Posledično 
izobraževalni proces aktivno deluje in krepi vezi z gospodarstvom in raziskovalnimi 
inštitucijami, kar dolgoročno zagotavlja mreže povezovanj med nosilci in uporabniki 
znanja. Pedagoško delo fakultete je usmerjeno v organiziranje dela po principu D´school 
in sicer znotraj laboratorijev, kjer delujejo skupine, sestavljene iz interdisciplinarnih 
študentskih in mentorskih timov. Zaradi izkušenj, ki jih pridobivajo so sposobni 
sodelovanja v transdisciplinarnih timih, kjer lahko uveljavljajo pluralizem mnenj in 
pogledov. 

Zavod želi razširiti sodelovanje z gospodarstvom ter nadaljevali s posodabljanjem in 
razvijanjem študijskih programov pri čemer se identificirajo kompetence študentov, ki so 
potrebne za vstop na trg dela.  

3. Svetovanje in storitve za gospodarstvo 

 Izvajanje praktičnega usposabljanja v povezavi z gospodarstvom; 
 Prenos in integracija specialističnih strokovnih znaj s področja dizajna, materialov, 

tehnologij, marketinga in  podjetništva; 
 Sodelovanje pri raziskavah trga in spremljanju globalnih trendov; 
 Interdisciplinarno ekspertno svetovanje na področju razvoja novih storitev in izdelkov 

z vidika dizajna, materialov, tehnologij in tržne privlačnosti. 

4.  Upravljanje z dizajnom 

    Izvajanje 1. in 2. stopnje študijskega programa dizajn management, 
    Sodelovanje z gospodarstvom na področju promocije strokovnega področja, 
    Sodelovanje z gospodarstvom na področju implementacije področja dizajn     
     management. 
 
5. Družbeno odgovorni projekti 
 
    Implementacija družbeno odgovornih praks v študijski proces, 
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     Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialno angažiranih projektov, 
    Spodbujanje družbene odgovornosti med študenti, VS učitelji in sodelavci FD, 
    Sodelovanje z gospodarstvom na področju družbeno angažiranih projektov, 
    sodelovanje na nacionalnih in mednarodnih razpisih s področja družbene     
     odgovornosti. 
 

1.4 Dolgoročni cilji Fakultete za dizajn 
 
Ob izvedeni analizi in upoštevanju identificiranih prednosti in slabosti FD ter izzivov in 
nevarnosti v okolju, je za namen spremljanja doseganja postavljene vizije oblikovanih devet 
strateških ciljev s pripadajočimi merili in ukrepi za njihovo uresničevanje: 
 
1. cilj: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in 

poučevanju. 
2. cilj:  Postati odličen raziskovalni in umetniški visokošolski zavod.  
3. cilj: Oblikovati prihodnost zavoda in jo udejanjati ter dajati zgled za uveljavljanje 

vrednot zavoda in etike ter vseskozi zbujati zaupanje.  
4. cilj: Uresničevati svoje poslanstvo in vizijo z razvijanjem na deležnike 

osredotočeno Strategijo. 
5. cilj: Prispevati in ustvarjati takšno organizacijsko in delovno ter partnersko 

kulturo, ki bo omogočala doseganje ciljev zavoda, pa tudi osebnih ciljev 
zaposlenih in študentov ter ceniti in spoštovati svoje zaposlene in študente. 

6. cilj: Dosegati materialne standarde, primerljive s sodobnimi in vrhunsko 
opremljenimi visokošolskimi zavodi v svetovnem merilu. 

7. cilj: Snovati, obvladovati in izboljševati procese in storitve, z namenom povečanja 
vrednost za odjemalce in druge deležnike; FD bo učinkovit, sodobno organiziran in 
v odličnost usmerjen visokošolski zavod.  

8. cilj: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega in nacionalnega okolja. 
9. cilj: Postati referenčni visokošolski zavod JV Evrope in širšega mednarodnega 

prostora. 

1.5 Kakovost in družbena odgovornost 

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. 

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 
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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. Zaradi svojega poslanstva, ki v srži 
prežema celoten študijski proces, je umetniško delovanje vključeno v najrazličnejše 
predstavitve, razstave, publikacije in javno pojavnost. 

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. 
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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. 

1.6 Prostorski pogoji visokošolskega zavoda 
 
FD izvaja študijski proces na naslednjih lokacijah: 
 
1 Prevale 10,  1236 Trzin (sedež)  
2 Gerbičeva ul. 51, 1000 Ljubljana (dislocirana enota) 
3 Studio Dob, Ulica 7 avgusta 1A, 1233 Dob  (dislocirana enota) 
 
FD nima v lasti stavb in zemljišč. Prostori za izvajanje programa in dejavnosti so najeti za 
obdobje 10 let. 
 
Na sedežu fakultete, v Trzinu, Prevale 10, je študentom in predavateljem ter strokovnemu 
osebju na voljo 838,45 m2 prostorov.  
 
Na dislocirani enoti na Gerbičevi 51 v Ljubljani, FD razpolaga s studii, arhivom ter pisarno za 
predavatelje in strokovne sodelavce, v izmeri 160m2.  
 
Na dislocirani enoti, lokaciji Dob, razpolaga s tremi predavalnicami ter pisarno za 
predavatelje. Na tej lokaciji se nahaja tudi arhiv in skladišče, v izmeri 260m2. 

1.7 Opremljenost visokošolskega zavoda 
 
FD nepretrgoma vlaga v posodabljanje prostorov in opreme, z namenom da se izboljšujejo 
razmere za študijsko, raziskovalno, umetniško dejavnost in druge dejavnosti.  
 
FD je opremila vse prototipne studije (šivalnico in krojilnico, make-up studio za stilizem, 
fotolaboratorij in prototipno delavnico za področje notranje opreme) in tako zagotovila 
nemoten pedagoški proces na dodiplomskem in magistrskem študiju 
 
Za izvedbo študijskega programa na smeri  tekstilije in oblačila so zagotovljeni delovni 
pripomočki za izdelovanje tekstilij in oblačil, kot so šivalni stroji, statve, pletilni stroji ipd. in 
računalniška oprema za risanje kolekcij, konstruiranje in modeliranje oblačil.  
 
Za izvedbo študijskega programa na smeri notranja oprema, FD razpolaga s studijem za 
redizajn izdelkov, za večja strokovna izobraževanja pa se sklenejo dogovori z lesarskimi 
delavnicami in tudi podjetji. Na smeri vizualne komunikacije razpolagajo s studijem za 
fotografiranje, ki je bil opremljen v akademskem letu 2010/2011. V vseh studijih je 
nameščena sodobna računalniška oprema. 
 
Znanstveno-raziskovalna dejavnost se na FD izvaja v okviru treh laboratorijev, ki so prav tako 
opremljeni z ustrezno opremo.  
 
Nabavo vseh sredstev je zavod izvedel izključno z lastnimi sredstvi, torej s sredstvi, ki jih je 
pridobil na trgu.  FD dobro sodeluje z gospodarskimi družbami,  ki jih vključuje v pedagoški 
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proces, v tem primeru študenti uporabljajo delovno opremo in sredstva zavoda, deloma pa 
opremo v lasti gospodarskih subjektov. 

1.8 Informacijski sistem  
 
Skladno z informacijsko – infrastrukturnim načrtom so  vsi prostori FD v katerih poteka 
pedagoški proces, 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 strezniskih postavitev znotraj 
fakultetnih prostorov. Menimo, da potrebo po IT storitvah v oblaku generira ravno razvoj 
sodobnih organizacij, globalizacija in podrobno razumevanja poslovnih procesov. Trendi, ki 
narekujejo računalništvo v oblaku so:  - vedno bolj porozna meja organizacij , v večjih 
organizacijah vedno težje določamo, kje so organizacijske meje; tudi v primerih, ko so 
podjetja sestavljena v skupine; računalništvo v oblaku v tehničnem smislu preko oblaka 
presega problem mej oz. ga pomaga reševati;  - mobilna delovna sila,  ki zaradi svojih  
informacijskih potreb zahteva dostop do podatkov kjerkoli in kadarkoli; - med-oddelčno 
sodelovanje – za uspešnost organizacije je ključno tekoče sodelovanje med oddelki, deljenje 
informacij ter hitrost njihove izmenjave. Zaradi specifičnega pristopa k zasnovi IT sistemov 
računalništva v oblaku so ti v mnogih primerih najboljši odgovor na zahteve sodobnih 
organizacij. Omogočajo stalno dostopnost, enostavno in hitro izmenjavo podatkov ter 
možnost povezave različnih sistemov preko spletnih tehnologij in standardov. Oblacne 
storitve omogocajo profesorjem in podporni sluzbi delo iz poljubne lokacije, dostop in delo 
znotraj arhiva, tiskanje v oblaku, e-posta v oblaku, koledar v oblaku.   
 
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.  
 
Preko VIS študenti dostopajo do svojih podatkov,  omogoča tudi dostop do prijave na izpite, 
učna gradiva, urnike ter drugih pomembnih informacij fakultete. Komunikacija s študenti je 
omogočena preko SMS sporočil, elektronske poste, elektronskega tedenskega novičnika in 
spletne strani ter socialnih omrežij. 
 
Po celotnem območju sole so razpeljani mrežni kabli, na specifičnih strateških točkah pa so 
postavljene brezžične dostopne točke, da je pokritost s signalom najbolj optimalna. 
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Posamezna infrastruktura na soli je razdeljena v dve virtualni omrežji, ena za študente ter 
ena za podporne službe, ki dostopajo do ločenih vsebin (skupno diskovno polje, tiskalniki in 
skenerji). 
 
Učilnice so opremljene z osebnimi računalniki-notesniki in LCD projektorji, po potrebi z video, 
DVD predvajalniki in LCD televizijo. 

1.9 Organizacijska struktura  
 
FD ima naslednjo organizacijsko strukturo: 

1. organe zavoda 
2. vodstvo zavoda 
3. tajništvo zavoda 
4. pedagoške in znanstveno-raziskovalne enote zavoda 

 
Organi FD so: 
 dekan, 
 direktor, 
 senat, 
 upravni odbor, 
 akademski zbor, 
 študentski svet. 

 
Vodstvo zavoda predstavljajo vodstveni in vodilni delavci. Vodstvo zavoda sta dekan in 
direktor, ki sta organa zavoda, vodilni delavci pa prodekani, tajnik, vodje kateder in vodje 
NOE.  
 
Direktor je poslovodni organ FD, ki vodi, zastopa in predstavlja FD ter odgovarja za 
zakonitost dela na FD. Dekan je strokovni vodja zavoda in opravlja naloge v skladu z 
zakonom, odlokom o ustanovitvi FD ter statutom in drugimi akti FD.  
 
FD ima enega ali več prodekanov, izvoljenih za mandatno obdobje štirih let:  
 Prodekan  za študijske zadeve:  prof. dr. dr. h.c. Nikolaj Torelli 
 Prodekanja za raziskovalno delo:  izr.prof.dr. Jasna Hrovatin 
 Prodekanja za umetniško dejavnost:  doc.  Petra Bole 
 Prodekanja za kakovost in družbeno odgovornost: mag. Veronika Gruden 

 
 
Senat  je najvišji strokovni organ FD. Senat sestavlja 10 članov tako, da so v njem zastopani: 

- dekan je član senata po položaju, ga sklicuje in mu predseduje; 
- prodekan za študijske zadeve; 
- 5 predstavnikov znanstvenih in umetniških disciplin (kateder) ter strokovnih področij, v 

okviru katerih FD izvaja svoje študijske programe, ki so izvoljeni na akademskem 
zboru FD izmed visokošolskih učiteljev izvoljenih v naziv docent, izredni ali redni 
profesor,  zaposlenih na FD - s polnim delovnim časom, krajšim delovnim časom, 
dopolnilnim delovnim časom, so zaposleni v drugi organizaciji in so nosilci predmetov 
na FD;   
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- študentje izvolijo v senat eno petino članov oz. dva člana - predstavnika študentskega 
sveta;  

- nepedagoški delavci izvolijo izmed sebe enega svojega predstavnika v senat. 
 
Upravni odbor FD odloča o zadevah gospodarske narave in skrbi za nemoteno materialno 
poslovanje v okviru dejavnosti FD ter upravlja s premoženjem, pridobljenim v zvezi z 
opravljanjem dejavnosti ter premoženjem pridobljenim iz naslova dediščin, volil in daril.  
Upravni odbor ima 5 članov, ki jih imenuje ustanovitelj in sicer: 

- direktorja FD 
- 3 predstavnike ustanovitelja, 
- 1 predstavnika zaposlenih. 

 
Študentski svet FD je organ študentov FD. Študentski svet ima najmanj devet članov,ki jih 
izmed sebe izvolijo študentje posameznih smeri študija na FD.  Študenti FD imajo v 
študentskem svetu FD po tri predstavnike študijske smeri. 

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki 
sodelujejo izobraževalni, raziskovalni ali umetniški dejavnosti FD in sicer so zaposleni ali 
sodelujejo na podlagi pogodbe. Pri delu akademskega zbora sodelujejo tudi strokovni delavci 
in predstavniki študentov – slednji tako, da njihovo število ne sme biti manjše od ene petine 
vseh članov zbora. 
 
Tajništvo opravlja organizacijske in pravne zadeve, upravno-administrativna opravila s 
študijskega, znanstveno-raziskovalnega, kadrovskega, gospodarsko-finančnega in 
računovodskega področja, ter strokovno – tehnične naloge pri izvajanju visokošolskega 
programa in raziskovalnega programa. Tajništvo opravlja tudi upravno-administrativne in 
strokovno – tehnične naloge v zvezi z izvajanjem dejavnosti FD. FD ima v okviru tajništva 
organizirane notranje organizacijske enote (NOE): kabinet dekana, službe, referate, pisarne, 
knjižnico in druge NOE.  
 
FD ima organizirane pedagoške in znanstveno-raziskovalne ter umetniške enote 
zavoda, ki so katedre in laboratoriji. 
 
FD ima naslednje organizacijske enote: 

1. Katedro za notranjo opremo in arhitekturo prostora; 
2. Katedro za oblikovanje pohištva;  
3. Katedro za vizualne komunikacije; 
4. Katedro za oblikovanje tekstilij; 
5. Katedro za modo; 
6. Katedra za vizualno kulturo; 
7. Katedro za produktno oblikovanje; 
8. Katedro za dizajn management. 

 
Katedra je temeljna organizacijska enota pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega in 
umetniškega ter strokovnega dela, ki ga izvaja FD.  Glavna naloga katedre je skrb za nemoten 
potek in razvoj izobraževalnih in znanstveno raziskovalnih programov in znanstvenih 
oblikovalskih disciplin.  V katedre se povezujejo visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci 
FD.  
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Laboratorij FD deluje kot znanstveno-raziskovalna ter umetniška enota znotraj FD. FD ima 
naslednje laboratorije: 
1. Laboratorij za kreativne industrije, 
2. Laboratorij za vizualne komunikacije, 
3. Laboratorij za produktno oblikovanje. 
 
Delovna telesa senata FD: 
Stalna delovna telesa senata FD so: 
 komisija za študijske zadeve, 
 komisija za raziskovalno in umetniško dejavnost, 
 habilitacijska komisija, 
 komisija za priznanje pomembnih umetniških del, 
 komisija za kakovost, 
 komisija za intelektualno lastnino. 

 
Njihove naloge so določene v Statutu FD.  
 
Znanstveno-raziskovalno programsko skupino ustanovi senat v soglasju z dekanom. 
  
Znanstveno raziskovalna programska skupina ima naslednje naloge :  
- nudi podporo razvojnemu delu kateder,  
- izvaja poglobljeno raziskovanje povezano z delom kateder, 
- spremlja svetovne trende na področju dizajna, znanosti o materialih in tehnologijah, 
- pripravlja idejne študije in prototipe novih izdelkov z vidika estetike, funkcionalnosti,      
  tehnološke izvedljivosti, ekološke neoporečnosti in tržne zanimivosti, 
- publicira izsledke in primere dobre prakse. 
 
FD ima pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS vpisani dve raziskovalni skupini in 
sicer: raziskovalno skupino za kulturo bivanja in raziskovalno skupino za tekstilije in oblačila. 

Karierni center FD je bil ustanovljen z namenom, da študente in diplomante FD pripravi na 
učinkovit vstop na trg dela tako, da jim že v času študija pomaga pri gradnji zaposlitvenih 
kompetenc. Karierni center v okviru svoje dejavnosti pokriva naslednja področja: karierno 
svetovanje, tutorstvo in vseživljenjsko učenje.  

Alumni klub FD omogoča različnim generacijam naših diplomantov sodelovanje in 
mreženje, vzpostavljanje in razvijanje sodelovanja med FD in fakulteto ter posledično z 
okoljem v katerem ustvarjajo svoje kariere. Na ta način želi Alumni klub negovati  pripadnost 
šoli in promovirati dosežke članov kluba ter na ta način prispevati k večji prepoznavnosti 
diplomantov tako doma kot v tujini. 

2 USMERITVE IN CILJI 

2.1 Zakonske in druge pravne podlage  
 
FD deluje v skladu z: Ustavo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/1991-I, 42/1997, 
66/2000, 24/2003, 69/2004 in 68/2006), Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 
119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07-ZŠtip, 15/08-Odl. US, 64/08 in 32/2012), 
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Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-UPB1) (Uradni list, št. 22/06), 
Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, Zakonom o priznavanju in 
vrednotenju izobraževanja,  Statutom FD, podzakonskimi akti, zunanjimi in internimi Merili ter 
Pravilniki, s poudarkom na nenehnem izboljševanju kakovosti dela zavoda v skladu s 
strategijio, vizijo in poslanstvom FD. 
 

2.2 Dolgoročni  cilji FD 
 

Ob upoštevanju identificiranih prednosti in slabosti ter izzivov in nevarnosti v okolju je za 
namen spremljanja doseganja postavljene vizije oblikovanih devet strateških ciljev s 
pripadajočimi merili in ukrepi za njihovo uresničevanje: 
 

 
1. cilj:  Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in 

poučevanju. 
FD si bo prizadevala za odličnost v učenju in poučevanju na področju dejavnosti, ki ga FD 
izvaja. Osnovni cilj je zagotoviti pogoje in načine pedagoškega dela, ki bodo prispevali k 
učinkovitosti in uspešnosti študijske poti študentov na vseh stopnjah študija. 
 
2. cilj:  Postati odličen raziskovalni in umetniški visokošolski zavod.  
FD si bo prizadevala za razvoj raziskovalne in umetniške podstati, ki ji bo omogočal 
oblikovanje in sooblikovanje centrov odličnosti na posameznih področjih raziskovanja. S tem 
namenom bo spodbujala zaposlene k raziskovalnemu in umetniškemu delu in objavljanju 
mednarodno primerljivih rezultatov svojega dela. 
 
3. cilj: Oblikovati prihodnost zavoda in jo udejanjati ter dajati zgled za uveljavljanje 

vrednot zavoda in etike ter vseskozi zbujati zaupanje.  

Vodstvo bo prožno in bo zavodu omogočalo, da predvidi dogodke in se nanje hitro odziva, s 
čimer zagotavlja stalni uspeh. 
 
4. cilj: Uresničevati svoje poslanstvo in vizijo z razvijanjem na deležnike 

osredotočeno Strategijo. 
Za izvajanje Strategije, vizije in poslanstva, bo FD pospeševala, udejanjala in širila ustrezne 
politike, načrte in procese. 
 
5. cilj: Prispevati in ustvarjati takšno organizacijsko in delovno ter partnersko 

kulturo, ki bo omogočala doseganje ciljev zavoda, pa tudi osebnih ciljev 
zaposlenih in študentov ter ceniti in spoštovati svoje zaposlene in študente. 

Za svoje zaposlene in študente bo vodstvo FD skrbelo, z njimi komuniciralo, jih nagrajevalo 
in priznavalo tako, da jih bo spodbujalo, krepilo njihovo zavezanost ter jim omogočalo 
uporabljati lastne veščine in znanje. 

 
6. cilj: Dosegati materialne standarde, primerljive s sodobnimi in vrhunsko 

opremljenimi visokošolskimi zavodi v svetovnem merilu. 
FD si bo prizadevala za zagotavljanje primernih delovnih pogojev, materialnih pogojev in 
infrastrukture za zaposlene in študente FD, ki bodo primerljivi s tistimi, ki jih dosegajo 
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sodobni in odlični visokošolski zavodi, zato bo FD delovala v smeri pridobivanja potrebnih 
sredstev ter pridobitve primernih prostorov in ustreznih prostorov za študijsko, raziskovalno 
in umetniško dejavnost. FD si bo prizadevala izpolniti vse pogoje za pridobitev koncesije s 
strani države na vseh stopnjah študija, ki jih bo izvajala. 
 
7. cilj: Snovati, obvladovati in izboljševati procese in storitve, z namenom povečanja 

vrednost za odjemalce in druge deležnike; FD bo učinkovit, sodobno organiziran in 
v odličnost usmerjen visokošolski zavod.  

FD bo razvijala model upravljanja, ki temelji na sodobnih procesih in merilih, ki zagotavljajo 
zavodu razvoj v smeri odličnosti. FD bo razvila in sprejela množico kazalnikov ter ključnih 
finančnih in nefinančnih rezultatov, da bi ugotovila uspešnost udejanjanja in razširjanja svoje 
strategije na podlagi potreb in pričakovanj ključnih deležnikov. FD bo postavljala jasne cilje 
za ključne rezultate, ter predvidevala delovanje in rezultate v prihodnosti, jih razčlenjevala in 
uporabila.  
 
8. cilj: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega in nacionalnega okolja. 
Poslanstvo FD je povezano tudi z vsestranskim razvojem širše slovenske regije – na 
področju dizajna: notranje opreme, vizualnih komunikacij ter tekstila in oblačil. Z namenom, 
da bi zavod postal nacionalno prepoznaven dejavnik razvoja tako v lokalnem, kot tudi širšem 
geografskem – nacionalnem področju, FD teži k vzpostavitvi vzajemnega sodelovanja s 
pomembnejšimi regionalnimi akterji. FD bo načrtovala in obvladovala partnerstva, dobavitelje 
in notranje vire v podporo strategiji in politiki. Skupaj z gospodarskimi in drugimi subjekti tega 
prostora bo FD oblikovala študijske programe, ki bodo upravičili zaupanje gospodarstva, in s 
tem tudi ˝zaposljivega diplomanta˝. Poleg tega bo vzpostavila pogoje za sodelovanje z 
lokalno skupnostjo na področju raziskovanja. S tem bo FD zagotavljala uspešno 
obvladovanje svojega vpliva na okolje in družbo.  
Posebno pozornost bo FD namenila učinkoviti in odlični  komunikaciji z javnostmi ter 
promociji dela in dosežkov zavoda. 
 
9. cilj: Postati referenčni visokošolski zavod JV Evrope in širšega mednarodnega 

prostora. 
Vpetost FD v širši geografsko-politični prostor in njena mednarodna prepoznavnost nudi 
temelje za razvoj specifične raziskovalne, pedagoške in umetniške dejavnosti v sodelovanju 
z univerzami v tujini. FD bo suveren partner pri postavljanju smernic raziskovanja in 
sodelovanja, pri ustvarjanju in posredovanju znanja, ki se vpenja v mednarodni prostor - tako 
v akademskem, kot v širšem družbenem prostoru. V ta namen si bo prizadevala za 
sodelovanje na mikro ravni, preko izmenjave raziskovalcev, umetnikov in predavateljev, z 
drugimi univerzami omenjenega geografskega prostora, ter na makro ravni preko 
institucionalnega povezovanja. 

3 SKRB ZA KAKOVOST 
 
FD ima že od ustanovitve dalje dobro izdelan in delujoč sistem kakovosti o čemer izpričujejo 
predvsem naslednja dejstva: 
 
- FD ima oblikovane in sprejete notranje akte, ki  jasno opredeljujejo  poslanstvo, vizijo 

ter dolgoročne cilje in ukrepe za njihovo uresničitev ter notranjo organiziranost 
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zavoda. V začetku leta 2012 je Senat FD sprejel Strateški načrt, z vizijo, poslanstvom 
in dolgoročnimi cilji Visoke šole za dizajn 2012-2017. V Statutu FD in Pravilniku o 
sistemizaciji in notranji organizaciji FD so natančno določene naloge posameznih 
notranjih organizacijskih enot in vodstvenih delavcev ter pristojnosti zaposlenih na 
konkretnih delovnih mestih. Ker se je FD po preoblikovanju znašla pred novimi razvojnimi 
izzivi bo v letu 2015 pripravila nov Strateški načrt do leta 2020.  

 
- FD vsako leto sprejme Letni program – načrt dela s finančnim načrtom ter Letno 

poročilo FD s finančnim poročilom. V obeh dokumentih so natančno opredeljeni 
organiziranost, usmeritve in kratkoročni – letni cilji ter izvedbene naloge in ukrepi za 
njihovo dosego.  
 

- FD je v letu 2011 sprejela Poslovnik  kakovosti, ki ga bo skladno z novo razvojno vizijo 
v letu 2015/2016  posodobila. V Poslovnik kakovosti bodo na novo uvrščeni in na podlagi 
ciljev določeni konkretni kazalniki za spremljanje posameznega cilja. V Poslovnik 
kakovosti bodo umeščene tudi nove vsebine, vezane na samoevalvacijo zavoda, na 
zunanjo evalvacijo zavoda ter na izvajanje anket različnih deležnikov (študenti, zaposleni, 
partnerji), kot tudi na metodologijo preverjanja obremenitve študentov.  
 

- FD je že v letu 2011 ustanovila Komisijo za kakovost, v letu 2013 pa je ustanovila tudi 
strokovno službo za področje pedagoške, znanstvene in umetniške kakovosti. V 
letu 2012 je bila imenovana prodekanja za kakovost in družbeno odgovornost. 

- FD ima vzpostavljen sistem samoevalvacije in kontinuiranega uvajanja izboljšav z 
namenom spodbujanje kulture kakovosti. V letu 2012/2013 je bila na FD izvedena 
zunanja evalvacija s strani strokovnjakov NAKVIS, v povezavi s postopkom ponovne 
akreditacije VS zavoda in študijskega programa. FD vsako leto sprejme 
Samoevalvacijsko poročilo (SP). V njem so natančno opredeljeni: poslanstvo, vizija in 
organiziranost. Opredeljeni so kratkoročni cilji v tekočem letu in njihova realizacija s 
pojasnilom o morebitnih razlikah merila ter kazalniki za posamezne dolgoročne in 
kratkoročne cilje. FD svoje delovanje spremlja preko kazalnikov, analizira morebitna 
odstopanja od zastavljenih ciljev in ustrezno ukrepa.  
 

- FD spremlja podatke o vpisu ter podatke o izvedbi študijskih programov in 
učinkovitosti študija, pri čemer daje velik poudarek analizi prehodnosti, realizaciji 
študijskih programov, kakovosti izvedbe praktičnega usposabljanja, kakovostnemu 
delovanju knjižnice, referata za študentske zadeve, pisarne za mednarodne dejavnosti, 
VŽU in Kariernega centra. 
 

- FD spremlja mnenja pomembnih deležnikov o kakovosti študijskih programov. FD 
vsako leto anketira študente, periodično pa pripravlja analizo zaposljivosti študentov.  
 

- FD redno informira zaposlene  in jih vključuje v soodločanje o njenem razvoju. 
Zaposleni na FD so vključeni v organe in komisije ter na ta način aktivno sodelujejo pri 
soodločanju. 
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- FD vključuje študente v proces upravljanja in evalvacije kakovosti. Študenti so 
preko svojih predstavnikov vključeni v organe in komisije FD, kar omogoča sprotno 
evalviranje FD s strani uporabnikov. 
 

- FD na podlagi Pravilnika o tutorskem sistemu organizira delovanje tutorskega 
sistema. FD zagotavlja sistem tutorstva za svoje študente, za tuje študente in študente s 
posebnimi potrebami.  
 

- FD ima organizirano delovanje Kariernega centra in vseživljenjskega  učenja (VŽU), 
s pomočjo katerega zagotavlja študentom, preko povezovanja z gospodarskimi in 
negospodarskimi subjekti, lažji vstop na trg dela.   
 

- FD se zavzema za enake možnosti za študente s posebnimi potrebami. Na FD deluje 
tutor za študente s posebnimi potrebami. 
 

- FD skrbi za izobraževanje, razvoj in dodatno usposabljanje zaposlenih. FD 
spodbuja svoje zaposlene k izobraževanju in dodatnemu usposabljanju. V letu 2013/2014 
je FD sofinancirala študij trem zaposlenim, v okviru finančnih zmožnosti pa spodbuja 
zaposlene k prijavi v programe izmenjave.   
 

- FD spodbuja kakovostno delo in nagrajuje zaposlene za uspešno delo. FD nagrajuje 
zaposlene za posebne dosežke, za znanstveno, umetniško in pedagoško odličnost na 
osnovi Pravilnika o nagradah in priznanjih FD. Nagrajevanje zaposlenih ureja tudi 
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih iz delovnega razmerja na FD.  
 

- FD sodeluje z okoljem. FD se povezuje z gospodarstvom in drugimi organizacijami, saj 
se zaveda da je povezovanje z uporabniki znanja temelj za kakovosten razvoj študijske, 
raziskovalne in umetniške ponudbe fakultete, hkrati pa fakulteta s tem prispeva k razvoju 
gospodarstva. V ta namen je FD ustanovila Razvojni svet, ki nudi podporo vodstvu FD pri 
udejanjanju strateških odločitev na pedagoškem, znanstvenem in umetniškem področju.  
Neposredno povezavo z gospodarstvom pa FD udejanja preko Razvojnega centra 
kreativne pohištvene industrije,  RC31, katerega soustanoviteljica je ter preko številnih 
projektov, ki so vključeni v pedagoški proces.  V letu 2014 je FD postala tudi polnopravna 
članica Gospodarske zbornice Slovenije. 

- FD izvaja posvete in delavnice s področja kakovosti. FD že od leta 2012 organizira 
dogodke na katerih udeleženci razpravljajo o aktualnih temah s področja kakovosti. FD je 
junija 2012 v okviru tradicionalnega Tedna oblikovanja – Dizajn week, prvič izvedla tudi 
posvet »Dan za kakovost na FD«, na katerem so strokovnjaki posredovali svoja znanja 
in dognanja glede kakovosti v visokem šolstvu. Predvideno je, da se tovrstni dogodki na 
FD izvajajo periodično oz. enkrat letno. 

- FD je članica v različnih organizacijah na nacionalni in mednarodni ravni. FD je prek 
svojih predstavnikov vključena v različna delovna telesa na nacionalni in mednarodni 
ravni. Več informacij o članstvih je dostopnih na spletni strani FD. 
 

- FD ažurno obvešča širšo javnost o dejavnostih fakultete. FD redno seznanja širšo 
javnost o svojih dejavnostih, nagradah, patentih, študijskih programih ipd. preko spletne 
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strani, informativnih publikacij in informativnih dni. Več informacij o nagradah in 
podeljenih patentih fakultete  je dostopno na spletni strani FD. 

3.1 Komisija za kakovost 

Komisija za kakovost je bila ustanovljena na 4. redni seji Senata FD, dne 27.9. 2011 in deluje v 
skladu z Merili za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, 
študijskih programov ter znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela, ki jih 
je sprejela Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in skladno 
s Poslovnikom kakovosti FD.  

Komisija kot delovno telo Senata FD enkrat letno poroča senatu in akademskemu zboru o 
svojem delu.   
 
Naloge komisije so: 
1. spremlja kakovost izobraževalne, znanstveno-raziskovalne, umetniške in strokovne  
dejavnosti na FD,  
2. pripravlja predloge za spremljanje in izboljševanje delovanja izobraževalne, znanstveno- 
raziskovalne, umetniške in strokovne dejavnosti na FD,  
3. sodeluje pri pripravi letnih samoevalvacijskih poročil,  poročil o kakovosti in ostalih poročil,  
4. opravlja druge naloge, ki jih določa statut FD ali jih določi senat FD. 
 
Strokovno podporo komisiji zagotavlja Služba za pedagoško, znanstveno in umetniško 
kakovost. 

3.2 Samoevalvacija 
 
Na FD se samoevalvacija izvaja sistematično, s statističnim zbiranjem in obdelavo podatkov, 
s posebnim tipiziranim vprašalnikom in usmerjenimi razpravami, zaradi česar nenazadnje pri 
samoevalvaciji sodelujejo vsi zaposleni, ki zbirajo podatke s svojega področja. Rezultati 
samoevalvacije in predlogi za izboljšave so zaposlenim posredovani preko e-pošte in 
zapisnikov. Na FD so vsi zaposleni sodelovali pri obsežni pripravi Strateškega načrta VŠD 
2012 - 2017.  Prek internega postopka lahko vsi zaposleni podajajo predloge in pripombe 
tudi na vse pravne akte, ki jih sprejema Senat FD.  
 
Samoevalvacija se na FD izvaja na različnih ravneh, in sicer na ravni predmeta, na ravni 
študijskega programa - smeri oz. katedre ter na institucionalni ravni. Samoevalvacija se začne 
na ravni organizacijskih enot in je osredotočena na izobraževalno in strokovno dejavnost. 
Samoevalvacijski ciklus se na ravni FD zaključi, ko se programske samoevalvacije vgradijo v 
samoevalvacijo na višji ravni (institucionalna samoevalvacija). V skupnem poročilu o 
institucionalni samoevalvaciji so povzetki samoevalvacijskih poročil dopolnjeni s pregledi dela 
administracije in vodstva FD, ki vključuje splošnejša področja.  
 
Rezultati samoevalvacijskih postopkov predstavljajo izhodišče za razpravo o načinu izvedbe 
programov in posameznih predmetov na različnih organih in telesih FD. Neposredno 
preverjanje doseganja ciljev, FD opravlja ob pripravi vsakoletnih samoevalvacijskih poročil, 
saj primerjava rezultatov preteklih let po isti metodologiji omogoča ustrezne ugotovitve. FD 
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pri tem večinoma dosega zastavljene cilje, tako v razmerju do študentov (vpisi, realizacija ur 
predavanj in drugih organiziranih oblik dela ter preverjanje znanja, število diplomskih del itd.), 
kot raziskavah (pridobljeni in izvedeni projekti in sredstva), upravljanju (število sej delovnih 
teles) in ostalih kazalnikih. V primerih odstopanja od zastavljenih ciljev, pa organi sprejmejo 
ustrezne ukrepe. Prav z namenom merljivosti ciljev in možnosti spremljanja doseganja le teh 
preko kazalnikov, bo FD svoje cilje preoblikovala in na tej podlagi bo posodobila tudi 
kazalnike.   

Samoevalvacijsko poročilo vsebuje: 
> namen, politiko, cilji, strategijo, organiziranost in vodenje FD, urejenost dokumentacije ter 

skrb za kakovost, 
> izobraževalno dejavnost, 
> znanstveno-raziskovalno in umetniško dejavnost, 
> delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, 
> delo upravnih, strokovnih in strokovno - tehničnih delavcev, 
> dejavnost študentov in študentskega sveta, 
> prostore, opremo za izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in strokovno dejavnost, 
> sodelovanje z družbenim okoljem na regionalni, državni in mednarodni ravni. 

V procesu samoevalvacije komisija zbere določene informacije, ki so povezane s področjem in 
cilji samoevalvacije. V samoevalvaciji so informacije gradivo, s pomočjo katerega se pripravi 
dokumentacija, s katero se ugotavlja utemeljenost ugotovitev samoevalvacije. 

Letno samoevalvacijsko poročilo sprejme Senat FD. 

Študentska anketa 
 
Študentska anketa se na FD izvaja vsako leto, za vse učitelje in sodelavce, ki so v 
študijskem letu sodelovali v učnem procesu. Študenti v anketi ocenjujejo svoje zadovoljstvo z 
izvedbo študijskega programa. Anketa se izvede pred vpisom v višji letnik za tekoče 
akademsko leto.  Potek izvajanja ankete je določen s Statutom FD in Pravili o izvajanju 
študentskih anket o pedagoškem delu učiteljev in sodelavcev, ki jih je Senat  FD sprejel na 6. 
korespondenčni seji, dne 26.9.2014.  Rezultati ankete se objavijo v Samoevalvacijskem 
poročilu.  
 
Za izvajanje in uporabo rezultatov ankete v skladu z navedenim je odgovoren dekan FD.  

3.3 Strategija upravljanja s kakovostjo na FD  

Skladno z osnovno vizijo razvoja, ki je postati vodilni samostojni visokošolski zavod na področju 
oblikovanja v Sloveniji ter prepoznaven in zanesljiv partner na področju visokošolskega 
izobraževanja, raziskovanja in umetniškega dela v Evropi in širše v svetu, se na FD 
zavezujemo, da bomo: 

> v proces izvajanja kakovosti vključevali vse zainteresirane deležnike: 
visokošolske učitelje, študente, nepedagoške delavce, gospodarstvo in ostalo 
zainteresirano javnost, 

> stalno izvajali dejavnosti  na  področju  zagotavljanja kakovosti glede na sprejete  
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      kazalnike v okviru FD, 
> vsaj enkrat letno izvajali samoevalvacije, 
> občasno izvajali evalvacije s strani neodvisnih institucij, 
> o vseh rezultatih in dejavnostih VS zavoda obveščali deležnike, predvsem, pa razvijali  
      kulturo kakovosti. 
. 

Pri vseh aktivnostih moramo upoštevati načela upravljanja kakovosti: 
> vodenje: vodstvo FD mora zapisati poslanstvo in usmeritve ter skrb za primerno 

delovno okolje in medsebojne odnose zaposlenih in zunanjih sodelavcev, 
> 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. 

 

4 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST V LETU 2013/2014 

Izobraževalna dejavnost na FD je v letu 2013/ 2014 potekala v dveh programih in sicer na 
dodiplomskem visokošolskem strokovnem programu I. stopnje Dizajn in na magistrskem 
programu II. stopnje Dizajn. Vsak program je obsegal tri smeri : Notranja oprema, Tekstilije in 
oblačila in Vizualne komunikacije.  

V akademskem letu 2013/2014 je FD na dodiplomski stopnji obiskovalo 359 študentov, od 
tega 282 redno vpisanih študentov in 55 izrednih študentov in 23 absolventov.  Na drugi 
stopnji je bilo vpisanih 20 izrednih študentov.   

.  
Število diplomantov v letu 2013/ 2014 
 
V letu 2013/2014 je diplomiralo 60 diplomantov na dodiplomskem programu  in 2 diplomanta 
na podiplomskem programu.  
 

Prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnik v študijskih programih  

Prehodnost študentov je bila 96, 5 %, kar je pol odstotka več kot predhodno leto.  
 

4.1 Kazalniki za izobraževalno dejavnost 
 
 
Kazalnik Vrednost v letu 2013/2014 
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Vpisani študenti  
- na študijski program I. stopnje redni 282 
- na študijski program I. stopnje izredni 54 
- na študijski program II. stopnje redni  
- na študijski program II stopnje izredni 20 
- diplomanti na študijskem programu I. 

stopnje 
60 

- diplomanti na študijskem programu II. 
stopnje 

2 

- prehodnost iz 1. v 2. letnik 96,5 % 
 
 

5 ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST V LETU 2013/2014 
 
S sodelovanjem v različnih projektih, povezanih z raziskovalno in razvojno dejavnostjo, 
želimo produktivno sodelovati in raziskovati v sferi, ki jo pokriva naš zavod. Cilji delovanja so 
v proizvajanju novih idej in končni realizaciji le teh. Na ta način promoviramo našo dejavnost. 
 
Realizacija kratkoročnih ciljev za leto 2013/2014 za področje znanstveno-raziskovalne 
dejavnosti 
 
Dolgoročni cilj 2: Postati odličen raziskovalni in umetniški visokošolski zavod. 
 
Kratkoročni 
letni cilj za leto 
2014 

Kazalnik Izhodiščna 
vrednost kazalnika 
za leto 2013 

Ciljna vrednost 
kazalnika v l. 
2014 

Realizacija v 
letu 2014 

Povečanje 
števila  
raziskovalno-
razvojnih 
projektov 

Število prijavljenih 
raziskovalno-
razvojnih projektov 

5 2014: 6 Realizirano:8 

 Število odobrenih 
raziskovalno-
razvojnih projektov 

2 2014: 3 Delno 
realizirano: 1 
 
Obrazložitev: 
FD je bila 
uspešna pri 
prijavi na 1 
raziskovalno 
razvojni projekt 

 Število projektov v 
katerih sodeluje 
gospodarstvo oz. 
drugi uporabniki 
znanja in so krajši 
od enega leta 

0 2014: 1 Nerealizirano:0 
 
Obrazložitev: 
Vsi projekti, v 
katerih sodeluje 
FD v povezavi z 
gospodarstvom 
so bili daljši od 
enega leta 
 

 Število projektov v 
katerih sodeluje 
gospodarstvo oz. 
drugi uporabniki 

2 2014: 2 Realizirano: 3 
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znanja in so dolgi 
vsaj eno leto 

Povečanje 
števila 
patentov, 
modelov in 
inovacij 

Število prijavljenih 
patentov 
 
 
Število odobrenih 
patentov 
 
 
 
 
 
Število prijavljenih 
modelov 
 
 
 
 
 
Število odobrenih 
modelov 
 
 
 
 
 
Število inovacij 

2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
17 

2014: 4 
 
 
 
2014: 3 
 
 
 
 
 
 
2014: 4 
 
 
 
 
 
 
2014: 5 
 
 
 
 
 
 
2014: 30 

Realizirano: 0 
 
 
 
Nerealizirano: 0; 
Obrazložitev: 
FD v letu 2014 ni 
prijavila 
nobenega 
patenta 
 
Nerealizirano: 0 
Obrazložitev: 
FD v letu 2014 ni 
prijavila 
nobenega 
modela 
 
Nerealizirano: 0 
Obrazložitev:  
FD v letu 2014 ni 
prijavila 
nobenega 
modela 
 
Delno 
realizirano: 9 

Povečanje 
kvalitetne in 
relevantne 
znanstvene 
produkcije 

Število znanstvenih 
in strokovnih objav 
VS učiteljev FD 
 
 
Število objav v 
poljudnih revijah 
 
 
Število izdanih knjig 
(monografije idr,) 
 
 
 
 
 
Število učbenikov in 
skript 

16 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
0 

2014: 18 
 
 
 
 
2014: 12 
 
 
 
 
2014: 2 
 
 
 
 
 
2014:3 

Realizirano: 31 
 
 
 
 
Delno 
realizirano: 6 
 
 
 
Realizirano: 5 
 
 
 
 
 
Nerealizirano: 0 
Obrazložitev: FD 
v letu 2014 ni 
pripravila 
nobenega 
učbenika ali 
skripte 

 
 
Izvedba 
znanstvenih 
srečanj, 
simpozijev in 
konferenc 

 
 
Število aktivnih 
udeležb na 
znanstvenih 
konferenc, srečanj 
in simpozijih 

 
 
1 

 
 
2014: 1 

 
 
Realizirano: 28 
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Komentar: 
 
V letu 2014 je FD sodelovala v 8 razvojno-raziskovalnih projektih, kar je več kot v letu 2013, 
ko je bilo teh projektov 5. Od teh projektov so bili trije taki, v katerih sodeluje gospodarstvo 
oz. drugi uporabniki znanja in so dolgi vsaj eno leto. V letu 2014 ni FD prijavila nobenega 
patenta ali modela, je pa prijavila 9 inovacij, predvsem s področja notranje opreme ter 
tekstilne tehnologije. 
 

5.1 Kazalniki za znanstveno raziskovalno dejavnost 
 
Kazalnik Vrednost v letu 201372014 
Število prijavljenih raziskovalno-razvojnih 
projektov 

8 

Število odobrenih raziskovalno-razvojnih 
projektov 

1 

Število projektov v katerih sodeluje 
gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in 
so krajši od enega leta 

0 

Število projektov v katerih sodeluje 
gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in 
so dolgi vsaj eno leto 

3 

Število prijavljenih patentov 0 
Število odobrenih patentov 0 
Število prijavljenih modelov 0 
Število odobrenih modelov 0 
Število inovacij 9 
 

6 UMETNIŠKA DEJAVNOST v letu 2013/2014 
 
Umetniška dejavnost predstavlja sodelovanje na projektih z izrazitim umetniškim, 
ekspresivnim 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 za dizajn, je umetniško delovanje 
vključeno v vse predstavitve, razstave, raziskave, publikacije  in javno pojavnost.  
 
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za leto 2013/ 2014 za področje umetniške 
dejavnosti 
 
Dolgoročni cilj 2: Postati odličen raziskovalni in umetniški visokošolski zavod. 
 
Kratkoročni 
letni cilj za leto 
2014 

Kazalnik Izhodiščna 
vrednost kazalnika 
za leto 2013 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 
2014 

Realizacija v 
letu 2014 

Povečanje 
števila 
umetniških 
projektov 

Število umetniških 
projektov 
 
Število sodelovanj v 
umetniških projektih 
 

22 
 
 
 
20 
 

2014:  7 
 
 
 
2014: 12  
 

Realizirano: 27 
 
 
 
Realizirano: 18 
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Število družbeno 
odgovornih 
projektov 

 
 
4 

 
 
2014 : 3 

 
 
Realizirano: 3 

 
 
 Komentar: FD je v letu 2014 sodelovala v 27 umetniških projektih (v letu 2013 v 22) ter se 
prijavila na 18 razpisov, natečajev ali projektov tržne vrednosti na umetniškem področju, od 
tega so bili trije projekti izrazito socialno angažirani.  
  

6.1 Kazalniki za umetniško dejavnost 
 
Kazalnik Vrednost v letu 2013/2014 
Število umetniških dogodkov 27 
Število razpisov/natečajev 18 
Število družbeno-odgovornih projektov 3 
 

7 MEDNARODNA DEJAVNOST v letu 2013/2014 
 

Na FD stremimo h kvalitetnemu mednarodnemu sodelovanju. Osnovni cilji mednarodne 
dejavnosti so:  sodelovanje med  fakulteto in tujimi izobraževalnimi institucijami 
(partnericami) na področju mobilnosti ter tujimi podjetji, ki nudijo študentom možnost 
praktičnega usposabljanja in s tem pridobivanje mednarodnih delovnih izkušenj.  Definiranje 
ciljev nam je omogočilo, da potekajo izmenjave na kvalitetnejšem nivoju, znotraj oblikovane 
mreže partnerstev se nadgrajujejo kompetence  študentov, visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev ter podpornega osebja.  

S pomočjo programa Erasmus + spodbujamo in krepimo mobilnost študentov in zaposlenih 
na instituciji. Z vzpostavljeno mrežo partnerjev v Evropi skrbimo za pretok znanja. Mobilnost 
posameznikov, ki se na tak način vključujejo v študijski proces, prispeva k obogatitvi učnega 
procesa, ki na inovativen način nadgrajuje in dopolnjuje zadane študijske obveznosti. FD ima 
podpisane bilateralne sporazume s 45 partnerskimi institucijami.  

FD je vključena tudi v program Ceepus  - srednjeevropski program za izmenjavo študentov 
in profesorjev), ki je regionalni program in deluje na osnovi mrež. Tako imenovane "mreže" 
morajo sestavljati najmanj tri partnerske univerze/fakultete/oddelki, od katerih sta vsaj dve iz 
različnih držav. Ena od teh institucij je koordinator mreže. Mreža kot celota kandidira za 
določeno število mesecev izmenjav, ki jih lahko nameni le za gostovanje tujih študentov in 
profesorjev v skladu s potrjenim predlogom programa izmenjave. 
 Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med 
sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih 
študijskih programov.  

Partnerji v programu Ceepus: 
1. Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo, Bosna in Hercegovina 
2. Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija, Hrvaška  
3. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Hrvaška 
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4. Ion Creanga"State Pedagogical University from Republic of Moldova, Faculty of Fine Arts 
and Design, Moldavija 
5. Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment – DTM, Beograd, 
Srbija 
6. Akademija lepih umetnosti, Beograd, Srbija 
7. Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet Tehničkih Nauka, Grafičko inženjerstvo i dizajn, Novi 
Sad, Srbija 
8. Department of Furniture Design, Poznan University of Life Sciences, Poland 
9. Univerza v Ljubljani, NTF, Ljubljana, Slovenija 

FD je vključena tudi v program »Slovenski štipendijski sklad« iz EGP in Norveškega 
finančnega mehanizma EEA GRANTS, ki so ga vzpostavile države Islandija, Lihtenštajn in 
Norveška leta 2004 za podporo socialne in ekonomske kohezije v razširjenem evropskem 
gospodarskem prostoru. Namen programa je podpora mednarodnemu sodelovanju, 
transnacionalnim partnerstvom in izvajanju mobilnosti za povečanje internacionalizacije 
visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti v Sloveniji v sodelovanju z državami EGP EFTA 
(Islandija, Lihtenštajn, Norveška). Program je namenjen vsem akademskim področjem. 

Članstva v mednarodnih združenjih 
 
1. A.L.I.C.E. 
Platforma A.L.I.C.E (Architecture | Landscape | Interiors | Culture | Emotions) je bila 
ustanovljena z namenom promocije, ozaveščanja pomena in vloge oblikovanja v razvoju 
trajnostne družbe in oblikovanja, kot interdisciplinarnega intelektualnega procesa, ki je 
usmerjen k uporabi ter aplikaciji raziskovalnih rezultatov v končne produkte. Skupina 
A.L.I.C.E. je namenjena tako strokovnjakom, profesorjem, pedagogom kot tudi študentom, ki 
v njej sodelujejo na različnih nivojih, z različnimi prispevki in na različnih interdisciplinarnih 
projektih.  

2. BORDER-CROSSING 
Katedra za notranjo opremo in arhitekturo prostora FD sodeluje na mednarodni platformi treh 
univerz in treh fakultet iz Združenih držav Amerike, Škotske in Slovenije. Tri inštitucije, trije 
državni koordinatorji, več smeri oblikovanja, čez 150 študentov in več kot 10 mentorjev 
družno oblikuje skupne projekte in širi obzorja medkulturne komunikacije. Poleg temeljnjega 
projekta se raziskuje tudi različne vrste identitet in medsebojne kulturne in identitetne 
korelacije. V letu 2014 se je platformi pridružila tudi Univerza Jingjao Vuxhi iz Kitajske. 

3. GIDE, Group of International Design Education 
GIDE je mednarodni konzorcij visokošolskih zavodov s področja oblikovanja, ki sodelujejo z 
namenom obogatiti izkušnje študentov na področju  arhitekture in notranje opreme. Konzorcij 
je bil ustanovljen leta 2003. Skupino sestavlja sedem partnerskih institucij iz VB, Belgije, 
Nemčije, Italije, Švice, Slovenije in Škotske. 
Institucije partnerice: 

 Slovenija - Fakulteta za dizajn, Trzin 
 Nemčija - Hochschule Magdeburg-Stendal, Magdeburg 
 Škotska - Duncan of Jordanstone College of Art and Design, Dundee 
 Anglija - Leeds College of Art and Design, Leeds 
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 Belgija - Thomas More, Mechelen 
  Švica - SUPSI – Scuola Professionale Universitaria della Svizzera Italiana, Lugano 
 Italija - Politecnico di Milano, Milano 

4. EAIE, European Association for International Education 
EAIE je neprofitna organizacija, ki spodbuja internacionalizacijo visokega šolstva tako v 
Evropi kot po celem svetu. Člani organizacije, trenutno jih je več kot 1.800, so posamezniki, 
strokovnjaki na področju mednarodnega izobraževanja, od rektorjev, profesorjev do 
koordinatorjev mednarodnih izmenjav. 

5. ELIA, European League of Institutes of the Arts 
ELIA je neodvisna organizacija pomembnih likovno vzgojnih inštitutov in univerz. ELIA 
združuje več kot 350 umetniških ustanov v 47 državah, ki skupaj predstavljajo več kot 
250.000 študentov umetnosti. Združenje vsako leto pripravlja več odmevnih dogodkov z 
namenom promocije študentskih del ter strokovno konferenco, ki se je udeležujejo tudi 
sodelavci FD.  

6. DME – Design Management Europe 
Namen združenja je promocija področja design managementa, kot načina upravljanja z 
dizajnom v gospodarstvu. Kot članica ima FD nalogo, da vsako leto izvede promocijo DME in 
predlaga slovenska podjetja, ki izkazujejo visoko stopnjo inovativnosti na področju 
upravljanja z dizajnom, za nagrado DME Award. FD je v letu 2013 postala polnopravna 
članica DME, v letu 2014 pa je sodelovanje še poglobila z organizacijo znanstvene 
konference »Bridges between design and management« ter z akreditacijo nove študijske 
smeri dizajn management. 
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za l. 2013/ 2014 za področje mednarodne 
dejavnosti 
 
Dolgoročni cilj 9: Postati referenčni visokošolski zavod JV Evrope in širšega 
mednarodnega prostora. 
 
Kratkoročni 
letni cilj za l. 
2014 

Ime kazalnika Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika v l. 
2013 

Ciljna vrednost 
kazalnika v l. 
2014 

Realizacija v l. 
2014  

Širitev 
sodelovanja s 
tujimi VS 
institucijami 
ter v okviru 
združenj in 
mrež (33. ukrep 
ReNPVŠ11-20) 

Število sklenjenih 
meduniverzitetnih 
sporazumov 

2013 - 41 2014 - 46 Realizirano: 45 

 Število včlanitev 
v združenja in 
mreže oz. 
članstev 

2013 - 5 2014 - 6 Realizirano: 6 

Povečanje 
mednarodne 

Število 
študentov, ki 

2013- 12 2014-14 Realizirano: 13 
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mobilnosti 
študentov in 
kadrov (VS 
učitelji in 
sodelavci ter 
strokovno 
osebje) 

opravljajo del 
študija v tujini 
 
 

 Število tujih 
študentov, ki 
opravijo del 
študija v Sloveniji 
 

2013- 16 2014- 16 Realizirano : 22 

 Število gostujočih 
visokošolskih 
učiteljev, ki 
sodelujejo pri 
pedagoškem 
procesu 
 

2013 - 7 2014 - 8 Realizirano: 11 

 Število 
visokošolskih 
učiteljev FD, ki 
sodelujejo pri 
pedagoškem 
procesu v tujini 
kot gostujoči 
predavatelji 

2013 - 5 2014 - 5 Realizirano : 5 

 Število 
visokošolskih 
sodelavcev, ki se 
izobražujejo v 
tujini  

2013 - 4 2014 - 4 Nerealizirano: 0 
Obrazložitev: v 
letu 2014 so se 
VS učitelji in 
sodelavci FD 
udeleževali 
krajših 
izpopolnjevanj v 
tujini 

 Število gostujočih 
raziskovalcev in 
strokovnih 
sodelavcev, ki 
bodo prišli na FD 
in ne bodo 
sodelovali v 
pedagoškem 
procesu 
 

2013 - 4 2014 - 15 Nerealizirano: 0 
V letu 2014 na 
FD ni gostoval 
nihče izmed 
podpornega 
osebja 

 Število gostujočih 
raziskovalcev in 
strokovnih 
sodelavcev, ki 
bodo šli iz FD v 
tujino in ne bodo 
sodelovali v 
pedagoškem 
procesu 

2013 - 0 2014 - 1 Realizirano: 1 
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Povečanje 
števila 
mednarodnih 
projektov s 
področja 
izobraževanja 

Število prijav 
projektov s 
področja 
izobraževanja na 
mednarodne 
razpise 

2013 - 6 2014- 6 
 
 

Realizirano : 10 
Obrazložitev: 
FD  je v letu 
2014 realizirala 
10 mednarodnih 
projektov in se 
prijavila na 
razpis strateška 
partnerstva K2 
in sicer:  
 
DOMHEM 
(Living Lab) 
Mednarodni 
projekt med 
Finsko, 
Slovenijo, 
Rusijo, Anglijo 
 
 

 
Komentar:  Na področju mednarodnega sodelovanja je FD dosegla vse cilje in sicer je 
povečala število partneric na področju mobilnosti, iz 41 v letu 2013, na 45 v letu 2014. V letu 
2014 se je 13 študentov udeležilo mobilnosti z namenom, da del študija opravijo v tujini (v 
letu 2013 je bilo takšnih študentov 12), FD pa je sprejela 22 tujih študentov (v letu 2013 je 
bilo tujih študentov 16). V letu 2014 je 11 tujih gostujočih predavateljev sodelovalo v 
študijskem procesu, 5 predavateljev pa se je udeležilo predavanj v tujini. Daljših izobraževanj 
VS učiteljev in sodelavcev FD v tujini ni bilo. FD v letu 2014 ni gostila nobenega člana 
podpornega osebja drugih fakultet iz tujine. Na področju mednarodne dejavnosti je fakulteta 
pripravila 10 projektov oz. natečajev ter se prijavila na razpis v okviru Erasmus strateških 
partnerstev K2, DOMHEM (Living Lab), Mednarodni projekt med Finsko, Slovenijo, Rusijo, 
Anglijo. V letu 2014 je FD gostila devet strokovnjakov in akademikov iz področja oblikovanja 
iz 9 evropskih držav v okviru študijskega obiska na temo Spodbujanje izobraževanja na 
področju oblikovanja za potrebe panog v razvoju (Promoting design education for developing 
industries). Študijski obiski so del Prečnega programa v okviru programa Vseživljenjsko 
učenje (2007-2013), sofinancirani iz strani Evropske komisije. Namen študijskih obiskov je 
razvoj medsebojnega razumevanja sistemov izobraževanja in usposabljanja ter izmenjava 
izkušenj in dobrih praks med tistimi, ki sprejemajo odločitve, izvajalci in strokovnjaki. V okviru 
študijskega obiska smo udeležencem predstavili sodelovanje in povezovanje Fakultete za 
dizajn z gospodarstvom ter primere dobrih praks, kot so projekti študentov v sodelovanju z 
različnimi slovenskimi podjetji. Poleg tega smo udeležencem predstavili slovenska podjetja, 
ki poudarjajo pomen dizajna in ga vidijo kot vir inovacij, faktor razlikovanja in pogoj za 
ustvarjanje višje dodane vrednosti. Študijski obisk je bil izrednega pomena tako za fakulteto 
kot za vse sodelujoče iz vidika izmenjave izkušenj iz področja oblikovanja, šolstva in 
gospodarstva. 
 

8 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE v letu 2013/2014 

Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni 
predvsem za izpopolnjevanje, dopolnjevanje, poglabljanje in posodabljanje znanja. Na FD 
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izvajamo kakovostne, evropsko primerljive formalne, neformalne in priložnostne oblike 
izobraževanja in usposabljanja od  vseživljenjskih modulov, kjer gre za vsebinsko zaokrožen 
nabor predmetov, ki je manj obsežen kot posamezen letnik študijskega programa, do 
različnih oblik neformalnega izobraževanja (seminarji, delavnice, tečaje in okrogle mize). 

Programi vseživljenjskega učenja so strukturirani po naslednjih vsebinskih sklopih: Notranja 
oprema, Vizualne komunikacije, Oblikovanje tekstilij in oblačil, Računalniški programi. 

S pomočjo vseživljenjskega izobraževanja ne bomo le pripomogli k razvoju atraktivnih 
programov izobraževanja, ki jih gospodarstvo in družba vse bolj potrebujeta, ampak bomo 
omogočili tudi mnogim zainteresiranim posameznikom, da razvijejo svoje študijske in 
poklicne potenciale na čim višji ravni. Naš cilj je, da pri udeležencu vseživljenjskega 
izobraževanja utrdimo samozaupanje, spodbudimo njegovo inovativnost in kreativnost. 

Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za l. 2013/ 2014 za področje VŽU 
 
Dolgoročni cilj 4: Uresničevati svoje poslanstvo in vizijo z razvijanjem na deležnike 
osredotočeno Strategijo. 
 
Kratkoročni letni 
cilj za l. 2014 

Ime kazalnika Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika v l. 
2013 

Ciljna vrednost 
kazalnika v l. 
2014 

Realizacija v l. 
2014 z 
obrazložitvijo 
razlik 

Nadgradnja 
ponudbe VŽU in 
karierne 
orientacije 
(3. ukrep 
ReNPVŠ11-20) 

Število modulov 2013 - 3 2014: 4 Delno realizirano: 
3 

 Število tečajev, 
seminarjev, 
delavnic 
 
 

2013 - 6 2014:10 Delno 
realizirano:1 

 Število slušateljev 
modulov, tečajev, 
seminarjev, 
delavnic 

2013 - 30 2014: 60 Delno realizirano: 
4 

 Število slušateljev 
pripravljalnega 
tečaja Sobotna 
akademija 

2013 - 112 2014: 112 Delno 
realizirano:43 

 Katalog VŽU na 
FD 

  Realizirano: 
izdelan A4 format  
zgibanke  
Študij na FD in 
Vseživljensko 
učenje z 
vsebinskimi 
sklopi. 

Komentar: FD v letu 2014 ni dosegla vseh zadanih ciljev na področju VŽU. V letu 2014 je 
sicer pripravila novo ponudbo modulov za vseživljenjsko izobraževanje, vendar le – ti še niso 
akreditirani pri NAKVIS. Področje VŽU je bilo tudi kadrovsko oslabljeno. V prihodnje bo 
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potrebno strateško začrtati promocijo vseživljenjskega učenja in se usmeriti zlasti v podjetja, 
s privlačnimi programi za izpopolnjevanje zaposlenih, predvsem s področja notranje opreme 
in dizajn managementa.  

8.1 Kazalniki za vseživljenjsko učenje  
 
Kazalnik vrednost 
- izvajanje modulov za izpopolnjevanje 3 
- število izvedenih drugih oblik 

neformalnega izobraževanja 
1 

- število slušateljev na pripravljalnih tečajih 
– Sobotna akademija 

43 

 

9 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST v letu 2013/2014 
 
Knjižnica je bila ustanovljena v letu 2009 in pri Narodni in Univerzitetni knjižnici pridobila siglo 
55852. Dne 3. 6. 2009 je knjižnica postala polnopravna članica sistema COBISS. Segment 
COBISS2/Izposoja je bil implementiran konec meseca novembra 2009, takrat se je pričel 
vpis in izposoja. 
 
Knjižnico je vodila Helena Knap, za vnos v bazo COBIB.VSD je bila zadolžena mag. Maja 
Peteh. V letu 2014 je bila knjižnica odprta 42 ur tedensko. 
 
Preglednica:  Stanje zaloge na dan 31. 12. 2014 
Vrsta gradiva Število enot 
Monografske publikacije (inv. št. 0*) 1.346 
Dodiplomski in podiplomski izdelki (inv. št. 2*) 250 
Serijske publikacija (volumni) (inv. št. 1*) 286 
Neknjižno gradivo (inv. št. 3*) 47 
SKUPAJ 1.929 

 
Preglednica: Prirast knjižničnega gradiva v letu 2014 

Način nabave 

Monografske 
publikacije 

Serijske  
publikacije 

Neknjižno    
gradivo 

Skupaj 

Inv. 
enote 

Naslovi Inv. 
enote 

Naslovi Inv. 
enote 

Naslovi Inv. 
enote 

Naslovi 

Nakup 96 38 7 5 0 0 103 43 
Zamena 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dar 10 10 8 6 0 0 18 16 
Obvezni izvod 72 66 0 0 2 2 74 68 
Skupaj 178 114 15 11 2 2 195 127 

 
V letu 2014 je Fakulteta za dizajn sklenila dogovor z CTK o brezplačnem dostopu do 34 
podatkovnih zbirk za študente in zaposlene. FD je v letu 2014 pristopila še v bazo Scopus in 
Pro Quest. Obe bazi sta na voljo študentom in zaposlenim. 
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FD ima V skladu s 7. členom Pogodbe o pridružitvi med UP in FD pravico do: 
 
- brezplačnega vpisa študentov in visokošolskih učiteljev in sodelavcev v knjižnice UP, 
- brezplačne uporabe knjižničnega gradiva, 
- uporabe elektronskih informacijskih virov UP v skladu s posebej sklenjenimi pogodbami. 
 
S sklepom Senata UP z dne 21.3.2012 je FD pridobila dostop še do 1340 digitalnih baz. 
 
Preglednica:  Bibliografija raziskovalcev (vnos v letu 2014) 
Vrsta gradiva Kreirano Prevzeto Skupaj 
Monografije 36 9 45 
Članki in sestavni deli 79 46 125 
Izvedena dela 16 6 22 
SKUPAJ 131 61 192 

 
Preglednica:  Število uporabnikov v letu 2014 (STA801) 
Tip uporabnikov  
zaposleni v matični ustanovi 14 
študenti - redni 62 
študenti -izredni 1 
drugi 3 
Skupaj 80 

 
Število uporabnikov se je, v primerjavi z letom 2013, je povečalo za 16 %, izposoja gradiva 
pa je bila zabeležena v enakem obsegu. 
 
Preglednica:  Izposoja na dom v letu 2014 (STA701) 
Tip uporabnikov / Vrsta 
gradiva 

Monografske 
publikacije 

Serijske 
publikacije 

Neknjižno 
gradivo 

Skupaj 

zaposleni v matični ustanovi  56 0 0 56 
študenti - redni 116 0 0 116 
študenti - izredni 8 0 0 8 
drugi 6 0 0 6 
Skupaj 186 0 0 186 

 
Preko medknjižnične izposoje, se je v letu 2014 izposodilo 5 enot in posodilo 6 enot gradiva. 
 
Realizacija izvedbe aktivnosti knjižnice 
 
Dejavnost Št. v letu 2013 Načrtovano št. v 

letu 2014 
Realizacija v letu 
2014 

Stanje zaloge 1.738 1998 1.929 
Prirast knjižničnega 
gradiva 

127 146 195 

Število uporabnikov 69 79 80 
Izposoja na dom 194 223 186 
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Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za l. 2013/  2014 za področje knjižnične dejavnosti 
 
Dolgoročni cilj 6: dosegati materialne standarde, primerljive s sodobnimi in vrhunsko 
opremljenimi visokošolskimi zavodi v svetovnem merilu.  
 
 
Kratkoročni 
letni cilj za 
leto 2014 

Ime kazalnika Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika za leto 
2014 

Ciljna 
vrednost 
kazalnika 
za leto 2014 

Realizacija v 
letu 2014 

Povečanje 
knjižnične 
zaloge 

Št. izvodov gradiv 
 
 
 
 
 
Bibliografija 
raziskovalcev 

2013 - 1738 
 
 
 
 
 
2013 - 215 

2014 - 1900 
 
 
 
 
 
2014 - 243 

Realizirano: : 
1929 
 
 
 
 
Delno 
realizirano: 192 

Povečanje 
uporabnikov 
knjižničnih 
storitev 

Št. uporabnikov 
knjižnice 

2013 - 69 2014 - 79 Realizirano: 80 

Povečanje 
sodelovanja z 
drugimi 
knjižnicami 

Št. podpisanih 
sporazumov 

2013-1 2014-2 Realizirano: 3 

 
Komentar:  
Knjižnica FD je v letu 2014 podpirala študijski proces tako, da je izvajala svojo dejavnost 
predvsem za študente in visokošolske učitelje in sodelavce. Storitve so se nanašale na 
izposojo gradiva, posredovanje informacij in usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice. 
V okviru knjižnice se je opravljalo v sistemu COBISS vodenje bibliografij za VS učitelje in 
sodelavce. V letu 2014 se je povečala zaloga knjižnice na 1.929 publikacij. V primerjavi z 
letom 2013 se je obseg knjižnične zaloge povečal za 11 %, kar je enako kot v letu 2012. 
Povečalo se je tudi število uporabnikov knjižnice, izposoja gradiva na dom je nekoliko 
upadla. V letu 2014 je bi uveden obvezen tehnični pregled diplomskih in podiplomskih 
izdelkov (individualno svetovanje uporabnikom), v kar je bilo vloženih 37 ur dela. Poleg tega 
je bilo še dodatnih 5 ur individualnega svetovanja raziskovalcem. Izvedeno je bilo tudi eno 
organizirano izobraževanje – predstavitev »Navodil za oblikovanje pisnih izdelkov na 
Fakulteti za dizajn« v obsegu 2 ur. 
 

9.1 Kazalniki za knjižnično dejavnost  
 
 
Kazalnik vrednost 
- stanje zaloge na dan 31. 12. 2014 1. 929 
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- prirast knjižničnega gradiva 195 
- število uporabnikov 80 
- izposoja na dom 194 

10 KARIERNI CENTER  
 
Zaradi izboljševanja zaposlitvenih možnosti svojih diplomantov je FD v letu 2013 ustanovila 
lasten Karierni center, kjer študenti in diplomanti lahko pridobivajo nova znanja in krepijo 
kompetence s področja komuniciranja s potencialnimi delodajalci, si delijo mednarodne 
delovne izkušnje ter izkušnje pri ustanavljanju lastnih podjetij. Karierni center nudi študentom 
tudi različna občasna dela oz. sodelovanja pri projektih z znanimi naročniki ter informacije o 
projektih in natečajih. 
 
Cilji, ki jih FD uresničuje z ustanavljanjem KC so predvsem: 
 
1. vzpostavitev uspešnega, učinkovitega centra, ki bo študentom in diplomantom FD nudil  
vso potrebno podporo pri oblikovanju lastne karierne poti ter bo deloval kot ena izmed 
ključnih  spremljevalnih aktivnosti za podporo vsem vidikom razvoja kariere in iskanja 
zaposlitve; 
 
2. vzpostavitev strokovnega zaposlitvenega centra, ki bo kompetenten partner potencialnim  
delodajalcem pri objavah prostih delovnih mest, študentskih del in mest za praktično 
usposabljanje, pri objavah razpisov za kadrovske štipendije ter pri predstavitvah delodajalcev 
in zaposlitvenih možnosti za diplomante FD; 
 
3. vzpostavitev vodilnega, na trajnostnem razvoju temelječega, sodobnega inovativnega  
dizajnerskega centra, ki bo generiral inovativne dizajnerske ideje na podlagi sodobnih 
podjetniških praks.  
 
Sodelovanje s podjetji v letu 2013/ 2014 
 
Stiki z gospodarstvom so za FD izjemnega pomena zaradi zagotavljanja informacij o 
potrebah po določenem profilu kadrov. Na ta način lahko fakulteta določena znanja, ki se 
pojavljajo na trgu dela vnaša v študijski proces in na ta način izboljšuje zaposljivost 
diplomantov in posodablja učne programe. 
 
 V letu 2014 je FD sodelovala z naslednjimi podjetji: 
 
JUB, kemična industrija d.o.o., 
BAUTA d.o.o. lesene skeletne hiše, 
Donar d.o.o., 
Gigodesign d.o.o., 
R inženiring d.o.o. 
RC31, Center kreativne pohištvene industrije, 
Javor, lamelirani program d.d. 
Impakta les d.o.o. 
Blažič, robni trakovi, 
Inštitut za celulozo in papir, 
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Palmieri d.o.o., 
Pohištvo Iskra d.o.o., 
Lescom d.o.o., 
Luka Koper, 
Inpo d.o.o., 
ODU Koper, 
SBI Izola, 
DMJZTB Nova Gorica, 
Pohištvo Erjavec, 
Baloh International, 
Kalcer d.o.o., 
Velux Slovenije, 
Schachermayer d.o.o., 
Sabod d.o.o., 
SPIRIT Slovenija, 
Plastika Skaza 
 
V letu 2014 je FD postala tudi polnopravna članica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). 
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za l. 2013/2014 na področju  dejavnosti kariernega 
centra  
 
Dolgoročni cilj 8: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega in nacionalnega 
okolja 
 
Kratkoročni 
letni cilj za 
leto 2014 

Ime kazalnika Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika za 
leto 2013 

Ciljna vrednost 
kazalnika za 
leto 2014 

Realizacija v 
letu 2014 

Izvedba 
aktivnosti na 
področju 
karierne 
orientacije 
študentov 

Št. predstavitev 
delodajalcev 
 
 
 
 
 
 
 
 
Št. delavnic 
 
 
Št. tečajev 
 
 
 
 
Št. predavanj 
 
Št. dogodkov 

2013 – 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 – 0 
 
 
2013 – 0 
 
 
 
 
2013 – 2 
 
2013 - 0 

2014 – 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 – 4 
 
 
2014 – 1 
 
 
 
 
2014 – 3 
 
2014 - 1 

Realizirano. 
Obrazložitev: na 
FD se je 
predstavil 1 
delodajalec, v 
realnem okolju 
je bilo izvedenih 
12 predstavitev 
delodajalcev.  
 
Delno 
realizirano: 2 
 
Nerealizirano: 0 
Obrazložitev: FD 
v letu 2014 ni 
organizirala 
tečajev 
Realizirano: 3 
 
Delno 
realizirano: 1 
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Informatizacija 
dela na 
področju 
delovanja KC 

Spletni novičnik 
 
 
 
 
 
e- povpraševanje 
delodajalcev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objava prostih 
mest za praktično 
usposabljanje 
preko spletnega 
novičnika 

 Vzpostavljen 
sistem 
obveščanja v l. 
2014 
 
Vzpostavljen 
sistem e-
povpraševanja s 
strani 
potencialnih 
delodajalcev 
 
 
 
 
 
 
Vzpostavljen 
sistem 
obveščanja v l. 
2014 
 
 

Realizirano. 
 
 
 
 
Nerealizirano. 
Obrazložitev: 
FD ni 
vzpostavila 
sistema e- 
povpraševanja s 
strani 
potencialnih 
delodajalcev 
 
 
 
Nerealizirano. 
Obrazložitev: FD 
še nima 
vzpostavljenega 
centralnega 
obveščanja o 
prostih mestih 
za praktično 
usposabljanje 

 
Komentar:  Karierni center FD na področju delovanja ni dosegel vseh zastavljenih ciljev. 
Aktivnosti kariernega centra so bile usmerjene večinoma v organizacijo predstavitev 
delodajalcev, v organizacijo delavnic in vabljenih predavanj, ki so bila namenjena študentom 
za krepitev kompetenc, pri vključevanju na trg dela. Organizirani obiski v delovna okolja ter 
predstavitve podjetij, so študentom omogočili vzpostavitev stika s potencialnimi delodajalci 
ter jih seznanjali z možnostjo vključitve v posamezne projekte.  V letu 2014 je Karierni center 
pričel z izdajanjem spletnega novičnika, ki ga prejmejo vsi študenti, absolventi in diplomanti 
FD. Namen novičnika je seznanitev s projekti, natečaji, prostimi delovnimi mesti in drugimi 
dogodki, povezanimi s karierno orientacijo študentov in diplomantov FD ter povezavo FD z 
Alumni klubom.  
 

11 PROMOCIJSKA DEJAVNOST 
 
FD se predstavlja  v  okviru  dogodkov,  nastopov  na  sejmih  in podobnih prireditev ter z 
drugimi oblikami komuniciranja in aktivnosti na področju izobraževalne dejavnosti, 
znanstveno-raziskovalne in razvojne ter umetniške dejavnosti, mednarodnega in 
meduniverzitetnega sodelovanja.  
 
Promocija FD je usmerjena v različne ciljne skupine: potencialne študente, bodoče 
raziskovalce, strokovno javnost in druge, kakor tudi širšo javnost z namenom doseči večjo 
prepoznavnost. Med pomembnejšimi dogodki, povezanimi s promocijo, velja izpostaviti tudi 
Dan za kakovost na FD, kjer predstavljamo najpomembnejše dogodke povezane z 
zagotavljanjem kakovosti tudi širši zainteresirani javnosti. Fakulteto uspešno promoviramo na 
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organiziranih predstavitvah študijskih programov srednješolcem.; promocijske aktivnosti so 
vezane  na informativne dneve za dodiplomski študij v februarju in v maju, juniju in 
septembru za podiplomski študij.  
 
FD uspešno nadgrajuje spletno stran FD in je aktivna na družabnem omrežju Facebook.   
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev za l. 2013/  2014 za področje promocijske 
dejavnosti  
 
Dolgoročni cilj 7: snovati, obvladovati in izboljševati procese in storitve, z namenom 
povečanja vrednosti za odjenalce in druge deležnike; FD bo učinkovit, sodobno 
organiziran in v odličnost usmerjen visokošolski zavod 
 
Kratkoročni 
letni cilj za 
leto 2014 

Ime kazalnika Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika za 
leto 2013 

Ciljna vrednost 
kazalnika za 
leto 2014 

Realizacija v 
letu 2014 

Povečanje 
promocijskih 
dogodkov in 
aktivnosti 
zavoda 

Št. 
informativnih 
dni 
 
Udeležba na 
kariernih 
dnevih na 
srednjih šolah 
 
Udeležba na 
sejmih, 
povezanih z 
izobraževanjem 
in kariero 
 
 
 
Dogodek Dan 
za kakovost 
 
Št. izdanih 
publikacij  

2013 - 5 
 
 
 
2013 – 6 
 
 
 
 
2013 - 0 
 
 
 
 
 
 
 
2013 - 1 
 
 
2013 - 2 

2014 - 5 
 
 
 
2014 – 9 
 
 
 
 
2014 - 2 
 
 
 
 
 
 
 
2014 - 1 
 
 
2014 - 4 

Realizirano: 5 
 
 
 
Delno 
realizirano: 8 
 
 
 
Delno 
realizirano: 1 
Obrazložitev: 
FD se je 
udeležila sejma 
Informativa v 
januarju 2015 
 
Realizirano: 1 
 
 
Realizirano: 4 
Obrazložitev: 
FD je v letu 
2014 pripravila 
odmeven 
promocijski 
video  

 
Komentar: Na področju promocijske dejavnosti je FD v letu 2014 izvedla več posodobitev 
spletne strani ter pripravila spletno stran www.designmanagement.si. Aktivni smo bili tudi na 
družabnih omrežjih Facebook. Z namenom promocije fakultete in študijskih programov smo 
izvedli 5 informativnih dni, v februarju za dodiplomski ter v marcu, juniju ter septembru za 
magistrski študij. Za namen predstavitve šole smo v sklopu študijskega procesa pripravili 
promocijski video spot. FD smo uspešno predstavili na 8 srednjih šolah. Na področju izdaje 
publikacij smo pripravili dve publikaciji o študiju na FD ter o vseživljenjskem učenju na FD, 
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publikacijo o novem študijskem programu dizajn management ter publikacijo »Ljubljana in 
njeni mostovi« , ki je izšla ob 3. mednarodni znanstveni konferenci A.L.I.C.E v novembru 
2014.  

12 UPRAVNA IN PRAVNA DEJAVNOST ZAVODA   
 
Na področju upravnih, pravnih in drugih nalog zavoda je bil prednostni cilj zavoda v letu 
2014, uskladitev internih aktov skladno z veljavno zakonodajo in statusnim preoblikovanjem. 
Senat FD je s sklepom določil rok za uskladitev internih aktov in sicer do 31.12. 2014. 
 
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev upravnih, pravnih in drugih nalog zavoda za leto 
2014 
 
Dolgoročni cilj 5: Prispevati in ustvarjati takšno organizacijsko in delovno ter 
partnersko kulturo, ki bo omogočala doseganje ciljev zavoda, pa tudi osebnih ciljev 
zaposlenih in študentov ter ceniti in spoštovati svoje zaposlene in študente. 
 
 
Kratkoročni letni 
cilj za leto 2014 

Ime kazalnika Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika za 
leto 2013 

Ciljna vrednost 
kazalnika za leto 
2014 

Realizacija v letu 
2014 

Uskladitev 
notranjih aktov 
skladno s 
preoblikovanjem 
in spremembo 
zakonodaje 

Št. internih 
aktov 

2013 - 56 2014 - 54 Realizirano: 36 

Nadgradnja in 
posodobitev 
Strateškega 
načrta 

Strateški načrt 2013-1 2014 -1 Ni realizirano 

Strokovni razvoj 
in 
izpopolnjevanje 
zaposlenih 

Plan 
izobraževanja 

2013 - 1 2014 -1 Realizirano: 1 

 
Reorganizacija 
strokovnih služb 
za učinkovito 
izvajanje 
dejavnosti 
zavoda 

 
Št. strokovnih 
delavcev 

 
2013 -6 
 

 
2014-8 

 
Realizirano: 8 

 
Komentar:  FD je v letu 2014  skladno s sklepom Senata FD uskladila interne akte ter jih 
prilagodila glede na statusno preoblikovanje. Skupaj z navedenim je pri tem racionalizirala  
poslovne procese in določene interne akte združila oz. jih posodobila. V letu 2014 je FD 
posodobila oz. pripravila 17 internih aktov, pripravljen je bil nov Statut, Poslovnik senata, 
Katalog informacij javnega značaja ter dva poslovnika, ki urejata delovanje ŠS FD. FD je 
pripravila plan izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, ter določene strokovne službe tudi 
kadrovsko podprla, npr. področje vseživljenjskega učenja, pravno službo (tajništvo), IT 
področje. Nerealizirana je ostala posodobitev Strateškega načrta, kar bo prioritetna naloga v 
letu 2015.  
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12.1 Nacionalno pomembne naloge 
 

Skrb za slovenščino 
 

 
FD nima lektoratov, ki se sofinancirajo iz proračuna RS ali drugih virov. Na zavodu s svojim 
delovanjem krepimo skupni slovenski kulturni prostor ter skušamo ohranjati in razvijati 
slovenski jezik. Skrb za slovenski jezik, njegovo rabo in razvoj omenjata Zakon o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo in Nacionalni program za kulturo 
 

13 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV 
 
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.  
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev na področju interesne dejavnosti študentov* za 
leto 2014 
 
Dolgoročni cilj 5: Prispevati in ustvarjati takšno organizacijsko in delovno ter 
partnersko kulturo, ki bo omogočala doseganje ciljev zavoda, pa tudi osebnih ciljev 
zaposlenih in študentov ter ceniti in spoštovati svoje zaposlene in študente. 
 
Kratkoročni 
letni cilj za 
leto 2014 

Ime kazalnika Izhodiščna 
vrednost 
kazalnika za 
leto 2013 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 
2014 

Realizacija v letu 
2014 

Strokovna 
ekskurzija v 
tujino  

Strokovna 
ekskurzija 

2013 - 1 2014 -1 Realizirano. 

Strokovna 
ekskurzija v 
tujino  
 

Razstava 2013 - 1 2014-1 Realizirano. 

Skupna 
razstava 
oblikovalskih 
projektov 
vseh letnikov 
vseh smeri 

Skupna 
razstava 

2013-1 2014-1 Realizirano: 1 

Obisk 
pohištvenega 
sejma 

Ogled sejma 2013-1 2014- 1 Realizirano: 4 

Obisk Meseca 
oblikovanja 

Udeležba na 
dogodkih 

2013 - 1 2014 - 1 Realizirano. 

Organizacija 
srečanja in 
druženje 
študentov 

Družabni 
dogodek 

2013-0 2014 - 1 Realizirano. 

 
* Program Interesnih dejavnosti študentov FD je sprejel Študentski svet FD na svoji 3. redni seji dne 
1.4. 2014. 
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Komentar: FD je v letu 2014 realizirala vse cilje na področju interesnih dejavnosti  študentov 
in jih vsebinsko  povezala s študijskim programom ter na ta način omogočila pridobivanje 
tako strokovno tehničnih kompetenc kot tudi mehkih kompetenc, pomembnih pri nadaljnji 
karierni poti študentov.  

Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje dejavnosti študentov FD 
 
Študenti  FD so vključeni v vse organe odločanja na FD: akademski zbor, upravni odbor in senat 
ter v komisije senata. Na ta način so študenti obveščeni o dogajanju na fakulteti in lahko 
konstruktivno pripomorejo k razreševanju vseh problemov. Opaziti je, da zanimanje za dogajanje 
v visokošolskem zavodu s strani študentov počasi raste, zato si želimo še več aktivnih študentk 
in študentov. V naslednjih letih je tako potrebno spodbuditi še večjo angažiranost 
predstavnikov študentov v študentskem svetu. 

Študentskemu svetu vodstvo FD namenja še posebno skrb in mu nudi vso potrebno 
strokovno podporo, ter ga spodbuja pri svojem delovanju, z različnimi ukrepi in predlogi. 
Vodstvo in Študentski svet tvorno sodelujeta tudi pri osnovanju nekaterih drugih oblik 
združevanja npr. Alumni klub in drugih društev, ki bodo študentom v korist pri bogatenju 
socialnih in strokovnih kompetenc, zbliževanju z gospodarstvom ter povečevanju možnosti 
zaposlovanja.  
 

14 SKRB ZA KAKOVOST IZVAJANJA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV v 
letu 2013/2014 

14.1 Ankete 
 
Študentska anketa se na FD izvaja vsako leto, za vse učitelje in sodelavce, ki so v 
študijskem letu sodelovali v učnem procesu. Iz ankete je razvidno kako študenti ocenjujejo 
svoje obremenitve pri posameznih predmetih. Anketa se izvaja v mesecu avgustu – pred 
vpisom v višji letnik ali absolventski staž. Potek izvajanja ankete je določen s Statutom FD in 
Pravili o izvajanju študentskih anket o pedagoškem delu učiteljev in sodelavcev, ki jih je 
Senat VŠD sprejel na 6. korespondenčni  seji, dne 24.9.2014 in so dostopni na spletni strani. 
Rezultati ankete se objavijo v Samoevalvacijskem poročilu. 
 
V letu 2013/14  smo na ta način ocenili delo vseh pedagoških delavcev na FD. Anketiranje je 
potekalo v programu VIS ob prijavi študentov na izpite. Anketo je oddalo 351 študentov. 
 
Rezultati teh anket so eden od pokazateljev, ki jih pri analizi kakovosti študijskega procesa 
moramo upoštevati. 
 
V letu 2013/14  je opazen padec (0,88) povprečne ocene predavateljev v nasprotju z letom 
2012/2013 (4,26 ), zadovoljstvo z visokošolskimi učitelji in sodelavci je seglo rahlo čez 
povprečno oceno (3, 38). 
 
Prisotnost na predavanjih je bila v povprečju 72, 7 %. 
 
Pri planiranju pedagoškega dela se trudimo, da ne prihaja do prekomernih obremenitev 
študentov, predvsem  v izpitnih obdobjih, tudi izpitni roki se planirajo tako, da je pedagoški 
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proces čim manj moten. 
 

Predloge za spremembo števila kreditnih točk pri posameznem predmetu, posreduje 
pedagog z ustrezno utemeljitvijo, na podlagi formalne in neformalne evalvacije, ustreznim 
organom visokošolskega zavoda, ki predlog obravnavajo in se o njem izrečejo. Rezultat 
vsakoletne evalvacije posameznega predmeta in realne ocene študentovih obremenitev 
predstavlja tudi manjše spremembe programov. Do sedaj tovrstnih sprememb na programu 
prve stopnje še nismo naredili, ker se je izkazalo, da je študijski program prve stopnje 
pripravljen premišljeno in ustrezno pridobivanju kompetenc, ki so bile zapisane v programu.  
 
Študentska anketa - povprečna ocena po vprašanjih po predavateljih 
 
 
 

Skupaj 
povprečno 

1.    Na predavanja/vaje prihaja pripravljen/a, predava povezano in razumljivo: 3,33 
2.    Predavatelj/ica zna vzbuditi zanimanje študentov za predmet: 3,4 
3.    Predavanja/vaje ustrezajo vsebini predmeta in so na ravni, ki je primerna visokošolskemu študiju: 3,00 
4.    Menim, da ima predavatelj/ica veliko strokovnega znanja s področja predmeta: 4,00 
5.    Spodbuja k sodelovanju, izražanju mnenj, razmišljanju in samostojnemu delu: 3,8 
6.    Vprašanja in naloge postavlja jasno in razumljivo: 3,75 
7.    Pri seminarskih vajah/nalogah daje razumljiva navodila in po potrebi pomaga: 4,00 
8.    Drži se opredeljenega urnika, ne zamuja in nadomesti odpovedane obveznosti: 4,00 
9.    Pri tem predavatelju/ici bi želel/a poslušati še kakšen predmet: 3,8 
10.  Predavatelj/ica se trudi, da bi nas čim več naučil/a in bi snov čim bolj razumeli: 3,5 
11.  Je na voljo(dostopen/a) v primeru dodatnih vprašanj v zvezi s predmetom ipd. (preko e-maila, 
pred ali po predavanjih, govorilnih urah, ipd...): 3,7 
12.  Ima ustrezen odnos do študentov: 3,7 
13.  Splošna ocena pedagoškega dela predavatelja/ice: 3,8 

skupaj povprečna ocena predavateljev 3,38 
 
Legenda: 
1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam, niti ne strinjam, 4 – se 
strinjam, 5 – v celoti se strinjam
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3D oblikovanje in simulacija tekstilinih izdelkov 5 5 5 1 5 5 5 4 5 
Arhitekturna risba in 3d dizajn 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
Blagovne znamke 4,05 4,02 4,1 3,12 3,92 4,02 3,95 4,2 4,18 
Digitalno oblikovanje I. 3,67 3,33 3,44 3,89 3,22 3,33 3,33 4,11 3,71 
Digitalno oblikovanje II. 4,71 4,71 4,71 4,43 4,57 4,71 4,71 4,57 4,57 
Digitalno oblikovanje II. (vaje) 4,71 4,71 4,57 4,43 4,71 4,71 4,86 4,71 4,71 
Dizajn management 4 4 4,2 3,8 4,4 4,4 4,2 4,2 3,6 
Dizajn v založništvu 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
Ergonomija                   
Feng Shui - vzhodnoazijska bivalna kultura 4,64 4,46 4,57 4,07 4,39 4,46 4,39 4,54 4,46 
Fotografija I. 3,49 3,82 4,09 3,14 4,08 3,89 3,86 4,09 4,11 
Fotografija II. 3,8 3,69 3,96 3,5 4,04 3,81 4,08 3,96 3,95 
Ilustracija 3,75 3,92 4,08 3,8 4,04 4 4,4 4,12 3,95 
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Ilustracija (vaje) 4,19 4,23 4,23 3,73 4,24 4,2
Ilustracija v grafiki 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Inteligentne tekstilije in oblačila 5 5 5 2 5 
Komunikacijske strategije 4,06 3,83 4,15 3,68 3,65 3,76
Konstrukcija in modeliranje oblačil I. 4,07 4,14 4,14 3,5 3,86 3,86
Konstrukcije 3 3,67 3 3,67 3,33 3,33
Konstrukcije in modeliranje oblačil II. 3,63 3,25 4,38 4,25 3,13 3,63
Konstrukcije in modeliranje oblačil III. 4,5 4,25 4,25 4,38 4,13 4,5
Konstrukcije in modeliranje oblačil III. (vaje) 5 5 5 5 4 
Kostumografija  5 5 5 3 5 
Kritična analiza vizualnih medijev 4 4 3,67 4,67 4 
Kulturna dediščina 3,18 3,37 3,49 2,96 3,51 3,25
Likovno izražanje 4 3 3 2 4 
Magistrska naloga 4,5 4,5 4,5 4,25 4 4,5
Management inovativnosti in tehnologij 4 3,91 4,04 3,3 3,87 3,98
Materiali in postopki za oblikovanje interijerjev 4,03 3,88 4,21 3,31 3,97 3,94
Miselne invencije v umetnosti, arhitekturi in 
oblikovanju 4 4 5 4,33 5 4,67
Modna ilustracija 3,55 3,86 4 2,31 4,29 3,86
Modni stilizem 4 4 4,25 3,63 4,13 
Modni stilizem (vaje) 4,13 4,13 4,38 3,88 4,25 4,13
Načrtovanje vizualnih komunikacij I. 4 4,15 4,35 2,58 4,38 4,15
Načrtovanje vizualnih komunikacij I. (vaje) 4,05 4,14 4,19 3,14 4,1 3,81
Načrtovanje vizualnih komunikacij II. 4,27 4,17 4,21 3,83 4,25 4,17
Načrtovanje vizualnih komunikacij II. (vaje) 4,43 4,29 4,46 4,08 4,38 4,33
Načrtovanje vizualnih komunikacij III. 4,31 4,48 4,56 3,88 4,52 4,48
Oblikovanje in tehnologije kovinskih izdelkov 3,84 3,59 4 3,03 3,56 3,34
Oblikovanje oblačil I. 4,33 4,6 4,53 3,53 4,53 4,4
Oblikovanje oblačil II. 4,29 4,43 4,29 3,86 4,14 4,14
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Oblikovanje oblačil II. (vaje) 4,29 3,86 4,14 3,71 4,43 
Oblikovanje oblačil III. 4,57 4,71 4,57 4,43 4,71 4,71
Oblikovanje tekstilij I. 4 3,57 4,14 3,43 3,15 3,69
Oblikovanje tekstilij II. 4,57 4,25 4 3,88 4,25 4,25
Oblikovanje tekstilij III. 4,43 4,29 4,29 4,14 4,43 4,29
Oblikovanje tekstilij III. (vaje) 4,57 4,29 4,43 4,29 4,57 4,57
Oblikovanje za trajnostni razvoj 3,5 3,33 3,83 3,33 3,33 3,5
Osnove vektorske grafike in računalniška obdelava 
slike 2,81 2,95 3,33 3 3,14 3,24
Površinska obdelava lesa 4,28 4,19 4,34 3,75 3,94 4,16
Pravo intelektualne lastnine 4 3,5 3,67 4,5 3,83 
Projektni management 4 4 4 4 4 
Računalniška podpora oblikovanju I. 4,08 4,16 4,2 3,6 4,16 4,12
Računalniški mediji 2,61 2,11 2,54 3,68 2,36 2,21
Računalniški mediji v oblikovanju 2,92 2,72 2,84 2,64 2,8 2,68
Računalniški mediji v oblikovanju (vaje) 2,83 2,75 2,79 2,42 2,8 2,68
Razsvetljava 3,97 3,9 4,13 3,26 4,03 3,86
Razvoj interijerjev in oblikovanje II. 4,46 4,62 4,52 3,72 4,66 4,62
Risanje in slikanje I. 3,93 4,3 4,34 3,29 4,3 4,17
Risanje in slikanje I. (vaje) 4,17 4,25 4,39 3,71 4,36 4,36
Sociologija urbanega prostora 4,67 4,33 4,67 4 4,67 4,33
Sodobna moda 4,25 4,25 4,25 3,38 4,13 4,13
Sodobne tehnike izdelovanja oblačil 5 5 5 3 5 
Sodobni tekstilni materiali 5 5 5 4 5 
Steklo 5 5 5 5 5 
Strokovna terminologija v tujem jeziku 4,08 3,86 4,51 3,42 3,61 3,79
Studio - oblikovanje oblačil 1 5 5 5 4 5 
Studio - oblikovanje oblačil II 4 3 3 4 4 
Studio I - Arhitektura prostora 5 5 5 5 5 
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Studio I. - notranja oprema prostora (vaje) 3,8 3,76 3,51 3,28 3,86 3,62
Studio II. - notranja oprema stanovanjskih 
objektov 4,81 4,72 4,75 3,94 4,75 4,81
Studio II. - notranja oprema stanovanjskih 
objektov (vaje) 4,48 4,52 4,61 3,94 4,58 4,63
Studio III. - notranja oprema javnih objektov 4,63 4,57 4,57 3,97 4,57 4,43
Studio III. - notranja oprema javnih objektov vaje 4,7 4,57 4,7 4,13 4,6 4,6
Studio za oblikovanje  4 4 4 4 4 
Studio za produktno oblikovanje 5 5 5 2 5 
Svetloba in prostor 5 5 5 2 5 
Tehnologija grafičnih procesov 4,6 4,64 4,52 3,96 4,4 4,52
Tekstilije v oblikovanju interierjev 3,61 3,39 3,68 3,13 3,43 3,24
Tekstilni materiali 4,36 3,93 4,43 3,93 3,14 3,79
Teorija barv 4,53 4,35 4,64 3,36 4,24 4,27
Tipografija   4 5 4 4 
Tipografija I. 4,23 4,27 4,23 3,5 4,45 4,32
Tipografija I. (vaje) 4,3 4,43 4,17 3,52 4,57 4,3
Tipografija II (vaje) 4,64 4,68 4,64 4,04 4,64 4,72
Tipografija II. 4,68 4,63 4,63 4,08 4,67 4,71
Tipografija III. (vaje) 3,76 3,67 4,07 3,48 3,7 3,67
Umetniške zasnove 3 3 2 3 3 
Ustvarjalnost 3,31 3,85 3,82 2,47 3,93 3,61
Video v oblikovanju 3,16 3,26 3,34 3,12 3,26 3,14
Video v oblikovanju (vaje) 3,29 3,21 3,5 3,13 3,38 3,29
Visoka moda 4 5 5 5 5 
Vizualni jezik 4,45 4,36 4,5 3,24 4,41 4,41
Vodenje multidisciplinarnega projekta 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33
Zgodovina in teorija umetnosti in oblikovanja 4 4,67 4,67 4,67 4,67 4,33
Zgodovina oblačenja 3,43 3,86 4,14 3,64 4,21 3,91
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Zgodovina pohištva in notranje opreme 4 4,19 4,35 3,95 4,32 4,07
Zgodovina vizualnih komunikacij 3,81 3,86 4,19 3,14 4,32 3,95
Zgradba, lastnosti in raba lesa 4,03 3,81 4,26 4,47 3,84 3,81
  4,3666667 4,416667 4,4 3,5 4,521739 4,44
 
Legenda: 
1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam, niti ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – v celoti se strinjam 
 
Povprečna ocena izvajanih predmetov v l. 2013/2014 je 4,3 (v l. 12/13 4, 59). 
 
V povprečju so bili najbolje ocenjeni predmeti: 
- 3D oblikovanje in simulacija tekstilnih izdelkov 
- Digitalno oblikovanje II 
- Digitalno oblikovanje II – vaje 
- Dizajn v založništvu 
- Inteligentne tekstilije in oblačila 
- Konstrukcija in modeliranje oblačil III – vaje 
- Oblikovanje oblačil III 
- Sodobne tehnike izdelovanja oblačil 
- Sodobni tekstilni materiali 
- Steklo 
- Studio za produktno oblikovanje 
- Svetloba in prostor 
 
V povprečju so bili ne najbolje ocenjeni predmeti: 
- Računalniški mediji v oblikovanju 
- Računalniški mediji v oblikovanju (vaje) 
- Osnove vektorske grafike in računalniška obdelava slike 
 
Obrazložitev: 
Rezultati študentske ankete, izvedene v l. 2013/2014 kažejo na zadovoljstvo z izvedbo študijskega procesa, kar dokazuje trditev »
splošno sem s predmetom zadovoljen/a«, ki je dosegel splošno vrednost 4,4 (v l. 12/13 4,04).      



    

49 
 

 
Trditev »študijsko gradivo je pripravljeno tako, da mi je v pomoč pri študiju« je ocenjena s povprečno v
 
Trditev »obveznosti pri predmetu so dobro pojasnjene na začetku izvedbe" je ocenjena s povprečno vrednostjo 
 
Trditev »snov pri predmetu se mi zdi zahtevna« je dosegla povprečno  vrednost 3,5 (v l. 12/13 – 3,63). 
 
Trditev »vsebina predmeta se mi zdi zanimiva« je ocenjena s povprečno vrednostjo 4,5 (v l. 12/13 – 4,10).
 
Trditev »vaje so zanimive, koristne in dobro pripravljene« je dosegla povprečno vrednost 4,4 (v l. 12/13 –
 
Trditev »menim, da mi bo to pridobljeno znanje koristilo na poklicni poti« je bila ocenjena s povprečno 
 
Trditev »na predavanja in vaje sem vedno prišel/ -a dobro pripravljena« je bila ocenjena s povprečno vrednostjo 
 
Trditev »predmet je ovrednoten s primernim številom kreditnih točk« je dosegla povprečno vrednost 4,6
 
 



   

 

Študenti FD so ocenjevali še zadovoljstvo s storitvami referata, povprečna vrednost teh 
odgovorov je 3,70, kar 30,51%  anketirancev je ocenilo delo referata kot odlično. 
Zadovoljstvo s storitvami knjižnice so ocenili z oceno 3,47, pri tem je 10,17 % 
anketirancev storitve knjižnice ocenilo z odlično. Študenti so ocenjevali še zadovoljstvo s 
storitvami pisarne za mednarodno dejavnost in jo v povprečju ocenili z oceno 3,79, z 
oceno odlično je delovanje slednje ocenilo 8,47 % študentov. Opremljenost knjižnice s 
študijsko literaturo so študenti ocenili z oceno 2,89. Prostorske in materialne pogoje za 
študij so študenti ocenili z oceno 2, 28. Študentski informacijski sistem so študenti ocenili 
z oceno 3,60.   
 
Ocenjevalna lestvica je bila naslednja: 5 - odlično, 4 - zelo dobro, 3 - dobro, 2 - slabo, 1 - 
zelo slabo, N - ni odgovora 

14.2 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje kakovosti izvajanja 

študijskih programov 

Ugotavljamo, da smo na FD v letu 2013/2014, na področju kakovosti izvedbe študijskega 
programa izpeljali veliko število dejavnosti, ki so dale pozitivne učinke, predvsem na področju 
individualnih razgovorov z izvajalci tj. visokošolskimi učitelji in sodelavci. V študijski proces 
smo vpeljali še več projektnega dela, rezultati slednjega pa so prikazani v obliki 
predstavitvenih delavnic oz. razstav. Še vedno je potrebno nenehno preverjanje ažurnosti 
študijskih vsebin in vključevanje strokovnjakov iz gospodarstva, ki so kompetentni za področje 
dizajna (notranja oprema, tekstilije in oblačila ter vizualne komunikacije), ter stalno 
posodabljanje literature pri študijskih predmetih. 
 

15 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV NA 
PODROČJU KAKOVOSTI 

15.1 Ocena stanja in načrtovane aktivnosti za področje skrbi za kakovost 
 
V letu 2014 smo nadaljevali z realizacijo vseh sprejetih ukrepov za dvig kakovosti v skladu s 
sprejetim Poslovnikom kakovosti, ki je zaokrožil vse potrebne aktivnosti vezane na nenehni 
dvig kakovosti izobraževanja. 
 
FD že od svoje ustanovitve dalje posebno pozornost namenja skrbi za kakovost v širšem 
pomenu besede in si prizadeva vzpostaviti učinkovit sistem kakovosti poslovanja, ki bo 
vključeval vsa pomembna področja dejavnosti visokošolskega zavoda. O ukrepih, postopkih 
in strategiji za stalno izboljševanje kakovosti, v okviru svojih pristojnosti, odločajo predvsem 
dekan, senat, upravni odbor, komisija za kakovost in študentski svet. Vodstvo FD redno in 
sproti seznanja zaposlene in študente s svojimi odločitvami preko spletnih strani, zapisnikov 
sej, objav, organiziranih strokovnih srečanj. Vsi interni akti, ki so vezani na ukrepe in 
postopke, so javno objavljeni.     
FD se je v svojem strateškem razvojnem dokumentu zavezala, da bo področje kakovosti 
stalno izboljševala in izpopolnjevala, zato je poleg  Komisije za kakovost, ustanovila še 
službo za pedagoško, znanstveno in umetniško kakovost in imenovala prodekana za 
kakovost in družbeno odgovornost. Na FD delujeta Karierni center in Alumni klub. 
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Na področju zagotavljanja kakovosti  je FD v letu 2013/2014 izvajala naslednje 
aktivnosti: 
 
- spremljala je podatke o vpisu, ter podatke o izvedbi študijskih programov; uspešno je  
  izvedla študentsko anketo o kakovosti izvajanja študijskih programov, 
- uspešno je izvedla informativna dneva za vpis na študijski program I. stopnje ter več  
   informativnih dni za vpis na študijski program II. stopnje, 
- ažurno je informirala vse zaposlene in jih vključevala v soodločanje o razvoju članice, preko  
  zapisnikov oz. sodelovanja v organih in delovnih telesih FD, 
- vključevala je študente v proces upravljanja in evalvacije kakovosti; izvedla je nadomestne  
  volitve članov ŠS FD, 
- imenovala je predstavnike  tutorjev učiteljev in tutorjev študentov, ter s tem pripomogla k  
   uvedbi tutorstva  kot obliki pomoči in svetovanja študentom; 
- zavzemala se je se enake možnosti za študente s posebnimi potrebami; imenovala je  
  tutorja za študente s posebnimi potrebami, 
- spodbujala je učinkovito komuniciranje med strokovnimi službami in katedrami; periodično  
  je izvajala kolegije dekana in razširjene kolegije, nadgradila je VIS in posodobila je spletno  
  stran, 
- skrbela je za razvoj, izobraževanje in dodatno usposabljanje zaposlenih; financirala je  
  nadaljnje formalno izobraževanje trem strokovnim delavkam  ter v okviru finančnih  
  zmožnosti spodbujala izmenjave pedagoškega in strokovnega osebja, 
- ohranjala je članstvo v organizacijah na nacionalni in mednarodni ravni; spodbujala se  
  aktivno udeležbo na dogodkih povezanih s članstvom v organizacijah in sama organizirala  
  te dogodke, 
- obveščala je širšo javnost o dejavnostih FD; izvedla je zaključni dogodek Design Week ter  
  slavnostno podelitev diplom ter vrsto drugih dogodkov, ki jih je vključila v pedagoški proces, 
- uspešno se je povezovala z gospodarstvom in drugimi organizacijami, preko različnih 
projektov, razstav, dogodkov KC in praktičnega usposabljanja.  
 
 
Realizacija kratkoročnih letnih ciljev v letu 2014 na področju zagotavljanja kakovosti in 
družbene odgovornosti  
 
Dolgoročni cilj 3: Oblikovati prihodnost zavoda in jo udejanjati ter dajati zgled za 
uveljavljanje vrednot zavoda in etike ter vseskozi zbujati zaupanje 
 
Kratkoročni 
letni cilj za 
leto 2014 

Kazalnik Vrednost 
kazalnika za 
izhodiščno 
leto 

Ciljna vrednost 
kazalnika 

Realizacija v 
letiu 2014 

Nadgradnja 
sistema 
kakovosti in 
kulture 
kakovosti na 
FD 

Poslovnik 
kakovosti 
 
 
 
 
 
Samoevalvacijsko 
poročilo 
 
Dogodek »Dan 

2013-1 
 
 
 
 
 
 
2013-1 
 
 
2013-1 

2014-1 
 
 
 
 
 
 
2014 – 1 
 
 
2014-1 

Nerealizirano. 
Obrazložitev: 
Poslovnik 
kakovosti bo FD 
posodobila v letu 
2015 
 
Realizirano: 1 
 
 
Realizirano: 1 
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za kakovost« 
 
Seja Komisije za 
kakovost 
 
 
 
Pedagoško-
andragoško 
izpopolnjevanje 
 
 
 
 

 
 
2013 - 2 
 
 
 
 
2013 - 0 

 
 
2014 - 2 
 
 
 
 
2014 - 1 

 
 
Realizirano: 2 
 
 
 
 
Nerealizirano. 
Obrazložitev: FD 
si bo v letu 
2015/2016 
prizadevala za 
pripravo krajšega 
usposabljanja in 
kvalitetnega 
izvajalca 

Povečanje 
števila 
družbeno 
odgovornih 
projektov 

Št. družbeno-
odgovornih 
projektov 

2013 - 1 2014 - 3 Realizirano: 3 

Izboljšanje 
evalvacij in 
anketiranja 
študentov  

Št. anket 2013 - 3 2014 - 5 Realizirano: 3 

Komentar: FD je v letu 2014 realizirala večino zadanih ciljev, nerealizirana sta ostala 
posodobitev Poslovnika kakovosti, ki ga bo FD posodobila v letu 2015 ter pedagoško-
andragoško izpopolnjevanje zaposlenih. Glede slednjega si bo FD prizadevala pridobiti 
sredstva nacionalnega ali evropskega razpisa ter poiskati ustreznega izvajalca. Konkretno je 
fakulteta že navezala stik s Pedagoško fakulteto UP, vendar je bila realizacija, zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev, premaknjena za nedoločen čas oz. v prihodnje akademsko 
leto. V letu 2014 je FD na področju kakovosti prejela več mednarodnih nagrad in sicer: 

1. Nagrada European Business Assembly “Best University”, ki jo podeljuje Socrates 
Committee, v l.2013 

2. Nagrada Arch of Europe for Quality Award, Business Initiative Directions (BID), v l. 
2014 in 

3. Nagrada združenja ESQR (European Society for Quality Research), v l. 2014. 

15.2 Nadaljnji postopki in ukrepi v zagotavljanju kakovosti na FD: 
 
Učinkovitost izvedbe posameznih temeljnih in podpornih procesov včasih ni takšna kot bi si 
jo želeli. Možnost izboljšave je v natančnem popisu posameznih procesov in analizi 
soodvisnosti med njimi.  
 

> Kontinuairano je potrebno izvajati evalvacijo študijskega procesa na 1. In 2. stopnji 
študijskega programa, 
Aktivnosti: 
- zagotavljati je potrebno ustrezne prilagoditve oz. osvežitve učnih načrtov, 
- zagotoviti je potrebno ustrezna usposabljanja s področja pedagoško-andragoških 
znanj za visokošolske učitelje in sodelavce, 
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- aktivno je potrebno spodbujati timsko delo tako pri študentih kot tudi pri profesorjih, 
 

> znanstveno-raziskovalno delo na FD je v pozitivnem zagonu, zato si moramo 
prizadevati vključitev večjega števila pedagoških delavcev v raziskovalno delo, 
Aktivnosti: 
- povečanje aktivnosti na področju pridobivanja raziskovalnih projektov, predvsem kot  
  pridruženi partner, 
- spodbujanje znanstvenih objav v publikacijah z visokim indeksom vpliva in  
  posledično k izvolitvi v znanstvene nazive, 

 
> znanstveno-raziskovalno delo na FD je v pozitivnem zagonu, zato si moramo 

prizadevati vključitev večjega števila pedagoških delavcev v raziskovalno delo, 
Aktivnosti: 
- povečanje aktivnosti na področju pridobivanja raziskovalnih projektov, predvsem kot  
  pridruženi partner, 
- spodbujanje znanstvenih objav v publikacijah z visokim indeksom vpliva in  
  posledično k izvolitvi v znanstvene nazive, 
 

> FD si mora prizadevati za prepoznavnost izsledkov raziskovalnega in umetniškega 
dela (na področju notranje opreme, tekstilij in oblačil in vizualnih komunikacij) v 
slovenskem in mednarodnem prostoru. 
Aktivnosti: 
- spodbujanje udeležbe na mednarodnih znanstvenih in umetniških dogodkih  
  študentov in  visokošolskih učiteljev in sodelavcev – v letu 2013/2014 črpati dane  
  možnosti programa Erasmus +, 
 

> potrebno je izvajati vse aktivnosti, ki bodo doprinesle k večji prepoznavnosti FD doma 
in v tujini, 
Aktivnosti: 
- povečane promocijske aktivnosti (promocijski material, obiski srednjih šol, izvedba  
  dni odprtih vrat, udeležba na dogodkih VŽU, kariernih in izobraževalnih sejmih…) 
 

> stalno je potrebno spremljati, dopolnjevati in izboljševati kakovost in učinkovitost 
izvajanja študijskih programov, 
Aktivnosti: 
- dopolnitev anketnega vprašalnika z anketiranjem o obremenitvah študentov, 
- izvedba krajšega pedagoško –andragoškega usposabljanja 
- izvedba osvežitvenega seminarja o uporabi VIS, 
- pravočasna organizacija študijskega procesa (urniki), 
- pregled možnosti o uvedbi e- izobraževanja, 
 

> stalno je potrebno spremljati globalne trende v oblikovanju, ki so posledica 
gospodarskih in političnih razmer, 
Aktivnosti: 
- večja udeležba na mednarodnih strokovnih sejmih in drugih strokovnih dogodkih 
 

> študentom FD je potrebno ponuditi možnost kariernega svetovanja,  
Aktivnosti: 
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- dodatno izobraževanje zaposlenih na področju kariernega svetovanja, 
- večje aktivnosti Kariernega centra (dogodki, predavanja, delavnice, povezovanje z 
gospodarstvom), 
- organizacija Alumni srečanja, 
 

> dosledno je potrebno upoštevati ekološke principe, trajnostni razvoj, dosledno 
uporabo in izrabo avtohtonih materialov za oblikovanje raznih produktov ter stalno 
strmeti k manjši porabi energije in C02. 
Aktivnosti: 
- kontinuirano vključevanje trajnostnega razvoja v pedagoški, umetniški in 
znanstveno-raziskovalni aspekt dejavnosti na FD, 
- družbeno odgovorni projekti morajo zasesti vidnejše mesto v pedagoškem procesu, 
- dosledno ločevanje odpadkov, varčevanje z energijo.  

16 ZAKLJUČEK 
 
FD je v letu 2013/2014 realizirala večino načrtovanih aktivnosti. Kljub dejstvu, da je FD 
relativno mlad zavod, je skrb za zagotavljanje kakovostnega in mednarodno 
primerljivega pedagoškega, znanstvenega in umetniškega dela, ena izmed temeljnih 
vodil naše visokošolske ustanove. FD spremlja in ocenjuje kakovost  na podlagi Poslovnika 
kakovosti, ki ga je sprejel Senat VŠD dne 1.8. 2011.  
 
FD kot pridružena članica UP sledi Srednjeročni razvojni strategiji Univerze na Primorskem 
2009-2013 in ima jasno opredeljeno poslanstvo, vizijo ter vrednote in konkretno določene 
dolgoročne cilje in ukrepe za njihovo uresničitev. Vse navedeno združuje v strateški razvojni 
dokument, ki je bil sprejet na Senatu FD v začetku leta 2012 kot Strateški načrt, z vizijo, 
poslanstvom in dolgoročnimi cilji takrat še Visoke šole za dizajn 2012-2017.  
 
Na FD krepimo družbeno odgovornost, saj se zavedamo naše zavezanosti širši družbi in 
tudi odgovornosti, da vlagamo v lokalno okolje, v katerem delujemo ter hkrati sobivamo. To 
je naša posebna dolžnost, ki jo opravljamo z veseljem in posebnim ponosom, kajti razvoj FD 
je tesno povezan z razvojem družbenega okolja, z izboljševanjem pretoka znanj, s 
povezovanjem izobraževalnega  ter raziskovalnega dela in gospodarstva. 

Pomembna komponenta delovanja FD je poleg spoštovanja standardov, transparentnosti 
poslovanja in etičnosti zagotovo tudi družbena in okoljska skrb, ki jo vključujemo v svoje 
izobraževalne, umetniške in znanstvene aktivnosti, pa tudi v odnose z vsemi deležniki. 
Usmerjeni smo v trajnostni razvoj, ki upošteva vse zakonitosti trajnostnega oblikovanja v 
smislu zavedanja, kako pomemben je ta vidik za našo prihodnost. Poudarek študijskega 
procesa je na uporabi sodobnih, ekoloških materialov. Navedeno izkazujejo številne nagrade 
in priznanja naših študentov, na področju oblikovanja ekoloških  in trajnostnih produktov. 

Aktivno se vključujemo v izvedbo različnih aktivnosti na izobraževalnem in kulturno-
umetniškem področju, sodelujemo pa tudi pri humanitarnih akcijah.  Na znanstveno 
raziskovalnem področju se raziskovalci FD vključujejo v različne domače in mednarodne 
projekte, ki se ukvarjajo z izboljševanjem kvalitete življenja in bivanja ranljivih družbenih 
skupin. 
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Učinkovitost izvedbe posameznih temeljnih in podpornih procesov včasih ni takšna kot bi si 
jo želeli. Možnost izboljšave je v natančnem popisu posameznih procesov in analizi 
soodvisnosti med njimi, kar bo opredeljeval, na podlagi nove strategije in vizije vodenja, 
posodobljeni Poslovnik kakovosti. Na FD se sicer držimo našega temeljnega načela, da se 
skrb za kakovost začne pri vsaki posamezni osebi, zaposleni na zavodu, kar želimo 
prenašati tudi na naše ključne odjemalce – študente.  
 


