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1. Kratka predstavitev Visoke šole za dizajn 

 
Visoka šola za dizajn v Ljubljani, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica 
Univerze na Primorskem, je bila ustanovljena 4. oktobra 2005. Ustanoviteljica in 
edina lastnica je izr. prof. Nada Rožmanec Matičič, univ. dipl. arh. Visoka šola za 
dizajn je vpisana v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport, pod zaporedno številko 25 (z dne 25.9. 2007 in spremembe 
z dne 30.01.2009). Koncesija je bila Visoki šoli za dizajn dodeljena z odločbo Vlade 
Republike Slovenije št. 01405-41/2007/5, z dne 27. 12. 2007, za redni študij po 
bolonjskem dodiplomskem študijskem programu prve stopnje »Dizajn« in sicer od 
študijskega leta 2008/2009. V januarju 2011 je bila podpisana pogodba, s katero je 
Visoka šola za dizajn postala pridružena članica Univerze na Primorskem. 
 
Visoka šola za dizajn danes izvaja triletni visokošolski strokovni študijski program 
I.stopnje »Dizajn«, ki je bil akreditiran na 13. Seji Sveta RS za visoko šolstvo, 6. julija 
2006, obiskuje pa ga 392 študentov, ki se izobražujejo na katedrah – smereh 
Notranje opremljanje, Vizualne komunikacije in Tekstilije in oblačila.  Poleg rednega 
študijskega programa so akreditirani moduli za vseživljenjsko izobraževanje, ki 
nimajo koncesije in sicer Notranja oprema-stanovanjski objekti, Notranja oprema-
javni objekti, Modelar in Umetnost oblačenje – stilizem. V pripravi za postopek 
akreditacije pa je tudi univerzitetni program za notranjo opremo na nivoju 1. bolonjske 
stopnje. Po potrditvi programa se bo Visoka šola za dizajn preoblikovala v Fakulteto 
za dizajn.   
 
Študenti in diplomanti Visoke šole za dizajn imajo možnost vključevanja v Laboratorij 
za kreativne industrije, Laboratorij za tekstilne materiale in produktno oblikovanje ter 
Laboratorij za vizualne komunikacije, katerih namen je povečati možnost opravljanja 
prakse znotraj inštitucije, ob podpori in sodelovanju industrije pri zadanih 
oblikovalskih projektih. Na Visoki šoli za dizajn deluje tudi knjižnica, ki razpolaga z 
vso potrebno strokovno, znanstveno in umetniško literaturo, ki se permanentno 
ažurira. 
 
Visoka šola za dizajn od leta 2007 aktivno sodeluje v evropskem programu 
Vseživljensko učenje, sektorskemu programu Erasmus, s pomočjo katerega je šola 
vzpostavila visoko kvalitetno mrežo mednarodnih povezav, ki omogoča študentom in 
predavateljem izmenjavo znanj, idej in praktičnih izkušenj iz sveta dizajna. 
 
Visoko šolo za dizajn sestavlja mlad kolektiv akademsko in strokovno usposobljenih 
predavateljev, ki s svojim znanjem ter ustvarjalnostjo, soustvarja prihodnost naših 
študentov – bodočih oblikovalcev. Tako pedagoška kot raziskovalna pot Visoke šole 
za dizajn pa temelji na kreativnih zamislih in ustvarjalnih ljudeh, ki so sposobni 
uresničevati svoje zamisli – od ideje do izvedbe. 
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2. Besede dekanje Visoke šole za dizajn, izr. prof. Nade Rožmanec 
Matičič 

 
Visoka šola za dizajn v Ljubljani je nastala v letu 2005 iz želje, da bi slovenskemu 
visokošolskemu prostoru ponudili moderen, evropsko primerljiv študij. Temeljni cilj 
visokošolskega strokovnega študijskega programa je usposobiti oblikovalce s 
strokovnimi znanji, potrebnimi za pripravo inovativnih dizajnerskih rešitev, ki bodo 
povečale možnosti prodora in razvoja slovenskega oblikovanja. Danes šolo obiskuje 
392 študentov, ki se po sistemu bolonjskega dodiplomskega študija izobražujejo na 
katedrah – smereh Notranje opremljanje, Vizualne komunikacije ter Tekstilije in 
oblačila. Študij je zasnovan glede na podobne študijske programe po Evropi, kar nam 
posledično omogoča priznavanje opravljenih izpitov na Erasmus izmenjavah in 
povezanost s številnimi evropskimi dizajnerskimi študijskimi programi. 

 
Visoka šola za dizajn uspešno prenaša znanje v slovenske gospodarske subjekte 
preko inovacij, patentov in razvojnih projektov, ki prinašajo podjetjem dodano 
vrednost pri oblikovalskih in tehnoloških rešitvah in izvedbi novih izdelkov kot tudi 
novih delovnih mest. Visoka šola 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 pedagoški in študijski proces, je 
umetniško delovanje vključeno v najrazličnejše predstavitve, razstave, publikacije in 
javno pojavnost. Tako Visoka šola za dizajn še dodatno poglablja povezave med 
znanostjo, razvojem in umetnostjo, pridobljena dodana vrednost pa se ne zrcali samo 
v razvoju šole, temveč znotraj gospodarskega razvoja celotne regije. 
 
V letu 2012 pričakujemo na izobraževalnem področju akreditacijo študija 2. stopnje 
magistrskega študija, v skladu z bolonjsko deklaracijo, ki bo nadgradnja že 
obstoječega študija na Visoki šoli za dizajn, pripravljamo pa tudi vso potrebno 
dokumentacijo za pripravo postopka oz. vloge za akreditacijo doktorskega programa 
– študija 3. stopnje. Prav tako bomo v kratkem v akreditacijski postopek oddali 
univerzitetni študij in spremembo statusa in naziva Visoke šole za dizajn v Fakulteto 
za dizajn.  
 
Sprejeli smo ukrepe za dvig kakovosti pedagoško znanstvenega in umetniškega 
procesa. Visoka šola za dizajn vidi skupno prihodnost z Univerzo na Primorskem na 
področju raziskovalno znanstvenega  in projektnega dela ter povezovanja pri pripravi 
skupnih magistrskih in doktorskih študijev na področju design menedžmenta in 
najbolj razvite gospodarske panoge, turizma.  
 
Visoka šola za dizajn si bo v prihodnosti prizadevala pridobiti koncesijo za vse tri 
stopnje študija – že akreditiranega in študija, ki je v postopku akreditacije oz. ga šele 
pripravljamo za akreditacijo. 
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Dolgoročni cilj Visoke šole za dizajn je, v okvirih mednarodnega sodelovanja, v 
obdobju petih let vzpostaviti mrežo partnerjev izven meja in med članicami Evropske 
Unije. Z vzpostavitvijo partnerstva in sodelovanja na mednarodni ravni bo VŠD 
udejanjala strategijo inovativnega preboja slovenskega gospodarstva, na področju  
inovativnega dizajna. Bodočnost razvoja šole vidimo v oblikovanju inovativnih in 
funkcionalnih izdelkov, v interdisciplinarnem pristopu k oblikovanju ter aktivnemu 
sodelovanju vseh treh kateder pri izpeljavi zadanih študijskih projektov.   
 
        

izr. prof. Nada Rožmanec Matičič, 
dekanja Visoke šole za dizajn 
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3. Vizija, poslanstvo in vrednote Visoke šole za dizajn 
 
Vizija, poslanstvo in vrednote – strateški načrt Visoke šole za dizajn (VŠD) za 
obdobje 2012-2017, predstavlja temeljno izhodišče za razvoj v prihodnjem 
srednjeročnem obdobju in zavezo vodstva in vseh zaposlenih na VŠD, da bodo 
tvorno prispevali k uresničitvi razvojne strategije, z izvajanjem predlaganih ukrepov. 
Pri pripravi dokumenta je sodelovalo vodstvo VŠD, katedre, laboratoriji, visokošolski 
učitelji in sodelavci, raziskovalci, študenti in predstavniki gospodarstva (Gospodarska 
zbornica Slovenije - Združenje za lesno in pohištveno industrijo, razvojni center RC 
31 in razvojni center Intechles). 
 
Vizija 
VŠD po pridružitvi 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 sredozemskega sveta in širšega prostora, v katerega je vpeta«.  
 
Kot izobraževalna, raziskovalna in umetniška ustanova želi VŠD 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. Pomembno mesto v viziji Univerze na 
Primorskem zajema cilj uvrstiti se med 1000 najboljših univerz na šanghajski 
lestvici do leta 2013 in kot pridružena članica UP, bo tudi VŠD, skupaj s članicami 
UP, zasledovala omenjeni cilj.  
 
Poslanstvo 
Poslanstvo VŠD je tvorno prispevati k razvoju družbe znanja s spodbujanjem 
človekove radovednosti in želje po znanju ter raziskovanju predvsem na matičnem 
področju delovanja - področju umetnosti ter graditi sinergije z drugimi visokošolskimi 
zavodi doma in v tujini. Naloga VŠD je prenesti pobude,ki se oblikujejo v stiku 
sredozemskega in srednjeevropskega sveta v mednarodni univerzitetni prostor in 
tako prispevati k trajnostnemu družbenemu razvoju lokalnega in širšega regionalnega 
okolja, hkrati pa izboljševati pretok znanja s povezovanjem izobraževalnega, 
raziskovalnega dela in gospodarstva (t.i. trikotniki znanja). 
 
 
Vrednote 
Pri doseganju svoje vizije bo VŠD upoštevala svoje poslanstvo in pet temeljnih 
vrednot, ki so tudi vrednote UP: kakovost, avtonomija, svoboda, pripadnost in 
odprtost. 
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4. Dolgoročni cilji Visoke šole za dizajn 
 

Ob izvedeni analizi in upoštevanju identificiranih prednosti in slabosti VŠD ter izzivov 
in nevarnosti v okolju, je za namen spremljanja doseganja postavljene vizije 
oblikovanih deset strateških ciljev s pripadajočimi merili in ukrepi za njihovo 
uresničevanje, ki so usklajeni tudi z dolgoročnimi cilji UP, katere pridružena članica je 
VŠD: 
 

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

 
VŠD si bo prizadevala za odličnost v učenju in poučevanju na področju dejavnosti, ki 
ga VŠD 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. Postati odličen raziskovalni visokošolski zavod na področju umetnosti.  
 

VŠD si bo prizadevala za razvoj raziskovalne in umetniške in oblikovalske 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. 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. Uresničevati svoje poslanstvo in vizijo z razvijanjem na deležnike 
osredotočene Strategije. 

 
Za izvajanje Strategije, vizije in poslanstva, bo VŠD pospeševala, udejanjala in širila 
ustrezne politike, načrte in procese. 
 

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. 

 
Za svoje zaposlene in študente bo vodstvo VŠD skrbelo, z njimi komuniciralo, jih 
nagrajevalo in priznavalo tako, da jih bo spodbujalo, krepilo njihovo zavezanost ter 
jim omogočalo uporabljati lastne veščine in znanje. 
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6. Dosegati materialne standarde, primerljive s sodobnimi in vrhunsko 
opremljenimi visokošolskimi zavodi v svetovnem merilu. 

 
VŠD si bo prizadevala za zagotavljanje primernih delovnih pogojev, materialnih 
pogojev in infrastrukture za zaposlene in študente VŠD, ki bodo primerljivi s tistimi, ki 
jih dosegajo sodobni in odlični visokošolski zavodi, zato bo VŠD delovala v smeri 
pridobivanja potrebnih sredstev ter pridobitve primernih prostorov in ustreznih 
prostorov za študijsko, raziskovalno in umetniško dejavnost. VŠD si bo prizadevala 
izpolniti vse pogoje za pridobitev koncesije s strani države na vseh stopnjah študija, 
ki jih bo izvajala. 
 

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

 
VŠD bo razvijala model upravljanja, ki temelji na sodobnih procesih in merilih, ki 
zagotavljajo zavodu razvoj v smeri odličnosti. VŠD 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. VŠD bo postavljala jasne cilje za ključne rezultate, ter predvidevala 
delovanje in rezultate v prihodnosti, jih razčlenjevala in uporabila.  
 

8. Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega in nacionalnega okolja. 
 

Poslanstvo VŠD 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. VŠD teži k 
vzpostavitvi vzajemnega sodelovanja s pomembnejšimi regionalnimi akterji. VŠD bo 
načrtovala in obvladovala partnerstva, dobavitelje in notranje vire v podporo strategiji 
in politiki. Skupaj z gospodarskimi in drugimi subjekti tega prostora bo VŠD 
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 VŠD zagotavljala uspešno 
obvladovanje svojega vpliva na okolje in družbo.  
Posebno pozornost bo VŠD namenila učinkoviti in odlični  komunikaciji z javnostmi 
ter promociji dela in dosežkov zavoda. 
 

9. Postati referenčni visokošolski zavod širšega mednarodnega prostora. 
 

Vpetost VŠD 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. VŠD 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 VŠD prizadevala za sodelovanje z mednarodno uveljavljenimi 
institucijami, preko izmenjave raziskovalcev, umetnikov in predavateljev, z drugimi 
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univerzami omenjenega geografskega prostora, ter na makro ravni tudi preko 
institucionalnega povezovanja. 
 


