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Dekanja prof. dr. Nadja Damij odhaja novim izzivom nasproti 

 

Obveščamo vas, da prof. dr. Nadja Damij, dekanja Fakultete za informacijske študije v 

Novem mestu (FIŠ), z 31. avgustom 2016 zapušča našo fakulteto, s katero je sodelovala od 

leta 2008 dalje. Svojo raziskovalno in pedagoško pot bo nadaljevala v akademskem okolju 

v Veliki Britaniji. 

Prof. dr. Damijeva je dekanja FIŠ postala s 1. oktobrom 2014. FIŠ je uspešno vodila, med 

drugim se je v času njenega mandata se je fakulteta tudi preselila v lastno zgradbo. 

»Veseli me, da kljub zmanjšanju sredstev za pedagoško dejavnost fakulteto zapuščam v 

dobri kondiciji. v zadnjem času smo uspeli pridobiti nekaj evropskih projektov, med njimi tudi 

prestižni Jean Monnet Chair, spletli smo številna partnerstva z uglednimi evropskimi 

akademskimi ustanovami s področja informatike in visokozmogljivostnega računalništva ter 

z gospodarskimi združenji in razvojnimi agencijami. Veliko in uspešno smo delali na razvoju 

novih študijskih programov na področju računalništva in multimedijskih tehnologij, kot kaže, 

pa se bo letos povečal tudi vpis študentov iz tujine,« je ob tem povedala prof. dr. Damijeva, 

ki poudarja, da se je na FIŠ sicer zelo dobro počutila, vendar pa je prejela ponudbo, ki je ni 

mogla zavrniti. Prof. dr. Nadja Damij je sicer že pred prihodom na FIŠ več let preživela v Veliki 

Britaniji in se tako vrača v okolje, ki ga dobro pozna. 

Senat FIŠ bo pred njenim odhodom imenoval vršilca dolžnosti dekana FIŠ, ki bo to funkcijo 

opravljal do izvolitve novega dekana.  

Prof. dr. Damijevi se zahvaljujemo za dosedanje delo na FIŠ in ji obenem želimo veliko 

uspeha na nadaljnji profesionalni poti, hkrati pa bomo veseli morebitnega sodelovanja tudi 

v prihodnosti. 

 

 

V Novem mestu, 2. avgusta 2016 

 

mailto:info@fis.unm.si
http://www.fis.unm.si/

