Katalog informacij javnega značaja
Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
Odgovorna uradna oseba: dekan, prof. dr. Matej Makarovič
Datum prve objave kataloga: 19. 11. 2009
Datum zadnje spremembe: 23.6.2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.fis.unm.si/si/fis/pravni_viri/

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
Kratek opis delovnega področja zavoda: VISOKOŠOLSKA DEJAVNOST
•

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Računalništvo in spletne
tehnologije

Trajanje programa: 3 leta (6 semestrov), 180 kreditnih točk
Način izvajanja študija: izredni
Študij poteka največ trikrat tedensko, izvedba predmetov je tretjinska.
Strokovni naslov: Diplomirani/-a inženir/-ka računalništva in spletnih tehnologij (VS)
Cena študija: 1800 €/letnik
•

Univerzitetni in visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Informatika v
sodobni družbi

Trajanje programa: 3 leta (6 semestrov), 180 kreditnih točk
Način izvajanja študija: redni (VS), izredni (VS, UN)
Ker se tudi zaposleni študenti lahko vpišejo v redni program, se najmanj 50 odstotkov
programa izvede ob popoldnevih. Če je izrednih študentov malo, so pri študijskem
procesu pridruženi rednim študentom.
Strokovni naslov: diplomirani/-a družboslovni/-a informatik/-čarka (VS/UN)
Cena študija: za redno vpisane študente je študij brezplačen (tudi za zaposlene), šolnina
za izredni študij za VS program je 1800 €/letnik, za UN program je 1900 €/letnik.

•

Magistrski študijski program druge stopnje Informatika v sodobni družbi

Trajanje programa: 2 leti (4 semestri), 120 kreditnih točk
Način izvajanja študija: redni, izredni
Študij poteka največ štirikrat tedensko ob popoldnevih.
Strokovni naslov: magister oz. magistrica družboslovne informatike
Cena študija: za redno vpisane študente je študij brezplačen (tudi za zaposlene), šolnina
za izredni študij je 2500 €/letnik.

•

Magistrski študijski program druge stopnje Računalništvo in spletne tehnologije

Trajanje programa: 2 leti (4 semestri), 120 kreditnih točk
Način izvajanja študija: redni, izredni
Študij poteka največ trikrat tedensko ob popoldnevih.
Strokovni naslov: magister oz. magistrica inženir/-ka računalništva in spletnih tehnologij
Cena študija: za redno vpisane študente je študij brezplačen (tudi za zaposlene), šolnina
za izredni študij je 2500 €/letnik.

•

Doktorski študijski program tretje stopnje Informacijska družba

Trajanje: 3 leta (6 semestrov), 180 ECTS
Način izvajanja študija: redni študij
Znanstveni naslov: doktor oz. doktorica znanosti s področja informacijske družbe
Cena študija: 2700 €/letnik

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
1. Dekanat:
1.1.
Dekan
Prof. dr. Matej Makarovič, e-pošta: matej.makarovic@fis.unm.si
1.2.
Prodekanja za znanstveno-raziskovalno dejavnost
Doc. dr. Nuša Erman, e-pošta: nusa.erman@fis.unm.si
1.3.
Prodekanja za izobraževanje
Doc. dr. Katarina Rojko, e-pošta: katarina.rojko@fis.unm.si
1.4.
Tajništvo
Kontaktna oseba: Anica Blažič
Tel: 059 082 062
E-pošta: info@fis.unm.si
1.4.1. Referat za študentske zadeve
Kontaktni osebi: Marjana Miškovič in Maruša Umbreht
Tel: 07/ 37 37 884
E-pošta: referat@fis.unm.si
1.4.2. Karierni center FIŠ
Kontaktna oseba: Tjaša Bezenšek
Tel: 07/ 059 087 908
E-pošta: karierni.center@fis.unm.si
1.4.3. Služba za informatiko
Kontaktna oseba: Jani Pogačar
Tel: 059 082 064
E-pošta: jani.pogacar@fis.unm.si

1.4.4. Služba za finančno računovodske zadeve
Kontaktna oseba: Anica Bahor
Tel: 059 074 161
E-pošta: anica.bahor@fis.unm.si
1.4.5. Knjižnica FIŠ
Kontaktna oseba: Nina Malovrh
Tel: 059 075 152
E-pošta: knjiznica@fis.unm.si
1.4.6. Služba za odnose z javnostmi in promocijo
Kontaktna oseba: Maruša Umbreht
Tel: 07/ 37 37 884
E-pošta: marusa.umbreht@fis.unm.si

2. Pedagoška enota:
vodja: doc. dr. Katarina Rojko, e-pošta: katarina.rojko@fis.unm.si
2.1.

Dodiplomski oddelek
predstojnica: doc. dr. Katarina Rojko, e-pošta: katarina.rojko@fis.unm.si

2.2.

Podiplomski oddelek
predstojnica: doc. dr. Katarina Rojko, e-pošta: katarina.rojko@fis.unm.si

2.3.

Doktorski oddelek
predstojnik: izr. prof. dr. Zoran Levnajić, e-pošta: zoran.levnajic@fis.unm.si

3. Inštituti Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
3.1.

Laboratorij za sisteme za podporo odločanju:
vodja: izr. prof. dr. Blaž Rodič, e-pošta: blaz.rodic@fis.unm.si

3.2.

Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti
vodja: izr. prof. dr. Zoran Levnajić, e-pošta: zoran.levnajic@fis.unm.si

3.3.

Jean Monnet center odličnosti ''Inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju''
vodja: prof. dr. Borut Rončević, e-pošta: borut.roncevic@fis.unm.si

3.4.

Inštitut za medijske platforme
vodja: izr. prof. dr. Tea Golob, e-pošta: tea.golob@fuds.si

2.a Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba: dekan, prof. dr. Matej Makarovič
E-pošta: matej.makarovic@fis.unm.si
2.b Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:
• Statut Fakultete za informacijske študije v Novem mestu
• Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi
• Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov
• Pravilnik o disciplinski odgovornosti delavcev
• Pravilnik o doktorskem študiju
• Pravilnik o napredovanju na FIŠ
• Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju (Uradni list RS, št. 95/09, 35/10,
35/14, 77/15 in 35/18)
• Pravilnik o izvajanju delovne prakse
• Pravilnik o izvajanju študentske ankete
• Pravilnik o mednarodnih izmenjavah
• Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil male vrednosti in oddaje javnih naročil
po evidenčnem postopku
• Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja študentov
• Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na FIŠ
• Pravilnik o priznanjih FIŠ
• Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti
• Pravilnik o prodekanu študentu
• Pravilnik o računovodstvu
• Pravilnik o sistemu tutorstva
• Pravilnik o splošnih pogojih knjižnice
• Pravilnik o študentski izkaznici
• Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov
• Pravilnik o znanstveno-raziskovalni dejavnosti
• Pravilnik za študente s posebnim statusom
• Poslovnik kakovosti
• Poslovnik Senata FIŠ
• Poslovnik UO FIŠ
• Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest
• Etični kodeks FIŠ
• Merila za izvolitve v naziv
• Merila za prehode med študijskimi programi
• Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev FIŠ (dne 18.8.2015 je
bila sprejeta sprememba Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in
sodelavcev FIŠ)
• Sprememba meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev FIŠ
• Načrt integritete FIŠ
• Navodila za izvajanje izrednega študija
• Navodila za pisanje znanstvenih in strokovnih del
• Pravila za sodelovanje vabljenih predavanj
• Pravilnik o častnih nazivih
• Pravilnik o demonstratorstvu
• Pravilnik o izvajanju konkurenčne prepovedi na FIŠ
• Pravilnik o upravljanju z izumi iz delovnega razmerja
• Pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v Študentski svet, Akademski zbor,
komisije in organe FIŠ
• Pravila o razporejanju sredstev za študijsko dejavnost
• Pravila za izvedbo volilnih postopkov za volitve elektorjev in za določitev
kandidatov za predstavnika univerze, visokih in višjih šol v državnem svetu
• Pravilnik o volitvah dekana in poslovnik volilne komisije FIŠ
• Pravilnik Alumni kluba

Državni predpisi:
• Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije
• Zakon o zavodih
• Zakon o visokem šolstvu
• Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za informacijske
študije v Novem mestu
• Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov
• Zakon o računovodstvu
• Zakon o splošnem upravnem postopku
• Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
• Zakon o delovnih razmerjih
• Zakon o javnih uslužbencih
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
• Uvedba o plačah direktorjev v javnem sektorju
• Zakon o varstvu osebnih podatkov
• Zakon o knjižničarstvu
• Kolektivna pogodba za negospodarstvo
• Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
• Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
• Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost
• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
http://www.pisrs.si/Pis.web/
Predpisi EU:
• Izobraževanje
Sklep, št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje
Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja
Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo
določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih
usposabljanja, mladine in izobraževanja
• Program "Socrates"
Sklep, št. 3/2001 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o določitvi finančnega prispevka
Slovenije za sodelovanje v programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006
• Šesti okvirni program
Memorandum o soglasju med Evropskimi skupnostmi in Republiko Slovenijo o pridružitvi
Slovenije šestemu okvirnemu programu Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in
predstavitvene dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju
Strateški in programski dokumenti:
• Strateški načrt FIŠ 2015-2020
• Letni program dela
2.c Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
2.d Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
•

Postopek za vpis v 1., 2., 3. letnik študija

•
•
•
•
•
•
•

Postopki pri odločanju o prošnjah študentov
Postopki pri odločanju o pritožbah študentov v študijskih zadevah
Postopki priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja
Postopki za podelitev priznanj in nagrad
Habilitacijski postopki z matičnih področij FIŠ
Disciplinski postopek
Izvršilni postopek

2.e Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evidenca o naročilu gradiva - 4PM naročilnice
Evidenca o naročilu gradiva - obvestilo dobavitelja
Evidenca potrjenih računov - SAOP
Evidenca izstavljeni računi knjižnica FIŠ - SAOP
Evidenca o medknjižnični izposoji
Evidenca o evidentiranju in poravnavi terjatev
Evidenca COBISS3/Zaloga
Evidenca COBISS3/Izpisi - inventarna knjiga
Inventarna knjiga
Evidenca članov COBISS3/izposoja
Evidenca članov - vpisni listi
Evidenca diplomskih, magistrskih nalog ter doktorskih disertacij
Evidenca poročil antiplagiatorskega programa Detektorja podobnih vsebin
Evidenca o vpisu del v COBISS3
Obeski vhod v stavbo
Daljinci za rampo
Kode GVS
IT oprema
Gesla IT
E-naslovi google domena FIŠ
E-naslovi @student.fis.unm.si
IT programska oprema
Ponudbe IT opreme in storitev
HPC dostopi
SAOP podatki zaposlenih (POZ)
SAOP drugi osebni prejemki (PP; AH)
SAOP prejeti računi
SAOP izdani računi
SAOP knjigovodstvo
SAOP osnovna sredstva
evidenca prejete pošte
Ajpes - izkazi
UJP
SVZI
KAD - net
AH, PP, POS
4PM
FURS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZPIZ
Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov
Osebni karton študenta
Evidenca o izpitih
Evidenca o priznavanju izobrazbe - izdane odločbe
Evidenca o končanem dodiplomskem in podiplomskem študiju
Evidenca kandidatov, ki so vpisani kot občani
Študentje, ki opravljajo delovno prakso
Študentje in zaposleni na mednarodni mobilnosti Erasmus+
Evidenca tutorjev in tutorandov
Adrema medijev - lokalna
Adrema medijev - gospodarstvo Slovenija
Adrema lokalnih podjetij
Shranjevanje vseh objav v zvezi s FIŠ (clipping)
Promocijski material
Aktivni projekti v posameznem letu
Oddane prijave vlog projektov na JR
Obremenitve dela raziskovalcev in ostalih zaposlenih FIŠ po projektih, programih in
virih financiranja
Finančni načrti projektov in finančno pokritje ter odstopanja pri realizaciji nastalih
stroškov, po vrstah stroškov in virih prihodkov
Aktualni razpisi
Stroškovna mesta FIŠ
Plače zaposlenih: nivo bto+prisp in nivo vsi stroški dela
Kazalniki SN RRD - letna realizacija
Vrednotenja SICIRS po raziskovalcih, raziskovalnih skupinah, projektih in programih
Preglednica SICRIS točk po raziskovalcih za 5 let
Podpisane pogodbe s tujimi in domačimi podjetji na RRD
Interni sklepi za vodje projektov
Evidenca projektov - 4PM
Evidenca potnih nalogov - 4PM
Evidenca naročil - 4PM
Evidenca stroškov po stroškovnih mestih - SAOP
Evidenca plač zaposlenih - SAOP

2.f Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
/
2.g Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam
posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:
•
•

FIŠ publikacija o študijskih programih 2016/2017
Cenik storitev

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.fis.unm.si ob vsakem času.
Informacije so fizično dostopne vsak delavnik v prostorih Fakultete za informacijske študije
v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31a, 8000 Novo mesto, med 8.00 in 16.00.
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno
generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji):
•
•
•
•
•
•
•

O pogoji za vpis v 1. letnik
O vsebini študijskih programov 1. stopnje
O načinu in času vpisa v posameznih prijavnih rokih
O pogojih za vpis na podiplomski študij
O študiju in možnostih nadaljevanja študija
O priznavanju izobraževanja
O ceniku storitev

