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1 UVOD 
 

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (v nadaljevanju: FIŠ) je bila 

ustanovljena junija 2008 z odlokom Državnega zbora Republike Slovenije kot prva 

javna fakulteta izven okvira javnih univerz. Kot prva fakulteta na Dolenjskem 

predstavlja tudi temeljni kamen pri postavljanju četrte javne univerze v tem delu 

Slovenije. Prizadevamo si,  da bo FIŠ optimalna vstopna točka v omrežje, v katerem 

bodo trdno povezani ambiciozni profesorji, marljivi študenti in poslovne organizacije, ki 

bodo zaposlovale diplomante FIŠ in sooblikovale študijski proces na fakulteti. Fakulteta 

je odgovor na zelo jasne potrebe po diplomantih, ki bodo poleg dobrega poznavanja 

informacijsko komunikacijske tehnologije tudi dobri poznavalci družbenih in 

organizacijskih okvirjev, v katere je treba vpeti to tehnologijo. Diplomanti študijskih 

programov Informatika v sodobni družbi bodo v organizacijah povezovali oddelke za 

informatiko z ostalimi oddelki, zato da bo s pomočjo informacijske tehnologije 

organizacija hitreje dosegla svoje cilje. Na fakulteti se zavedamo odgovornosti do 

študentov in zunanjih partnerjev, zato stremimo k visoki kakovosti našega 

pedagoškega in raziskovalnega dela. Zavedamo se, da bomo le z lastno kakovostjo 

dvigovali kakovost vseh ostalih členov našega omrežja in tako tudi največ naredili za 

kakovostno visoko šolstvo na Dolenjskem in v Beli krajini. S tem namenom veliko 

pozornost usmerjamo v zaposlovanje predavateljev in raziskovalcev, ki imajo poleg 

doktorata znanosti na področju, ki ga predavajo tudi izkušnje iz projektov za Evropsko 

skupnost in gospodarstvo in so se pripravljeni tudi naprej izpopolnjevati na svojem 

strokovnem področju. 

Vizija FIŠ je, da v petih letih postane najboljši slovenski, v desetih letih pa eden vodilnih 

evropskih centrov znanosti in stroke na področju informacijskih študij. Naši diplomanti 

bodo med najbolj iskanimi strokovnjaki s področja informacijskih študij. Pri tem imamo 

v mislih interdisciplinarno znanost, ki se ukvarja predvsem z vsebinskim in tehnološkim 

vidikom zajema in shranjevanja podatkov, obdelavo teh podatkov, iskanjem informacij 

in zakonitosti v teh podatkih ter posredovanjem dobljenih informacij skupaj s predlogi 

za izboljšanje vsem deležnikom v posameznem poslovnem ali družbenem procesu. 

Namen samoevalvacijskega poročila je izboljšanje kakovosti notranje organizacijskih 

enot: tajništvo, katedre, inštituti.  
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2 ORGANIZIRANOST IN POSLOVANJE 
 

2.1 Strateški načrt FIŠ 

Z namenom zagotavljanja kakovosti na FIŠ sta Senat, na seji 26.10.2009, in Upravni 

odbor, na seji 21.10.2009, obravnavala in potrdila Strateški načrt fakultete. V 

strateškem načrtu so vodstvo fakultete, člani senata in upravnega odbora, med njimi 

tudi predstavniki strokovnih služb in študentov, v mirnem in stimulativnem okolju 

definirali poslansko vizijo FIŠ, vrednote, katerim želi fakulteta slediti, strateške 

usmeritve in izpeljane strateške cilje. Iz vseh teh elementov strateškega načrta je čutiti 

veliko energijo in veliko željo sodelavcev fakultete in študentov, da FIŠ v kratkem času 

postane vodilni center znanja s področja informacijskih študij. Izpeljani strateški cilji so 

drzni in bodo zahtevali veliko truda vseh sodelavcev fakultete.  

Z vztrajnim prizadevanjem in doslednim uresničevanjem zastavljenih nalog bomo te 

cilje dosegli, marsikdaj tudi presegli. Pri tem bo zelo pomembno, da bomo sproti vse 

postopke na fakulteti optimirali in informatizirali. 

Poslanstvo 

Smo sooblikovalci znanosti in stroke na področju informacijskih študij. Z nenehno 

izmenjavo in prenosom  znanja dvigujemo raven znanja v družbi s ciljem višje 

kakovosti 

življenja in konkurenčnosti na ravni regije, države in Evrope. 

Vizija 

V petih letih bomo postali najboljši slovenski, v desetih letih pa eden vodilnih 

evropskih centrov znanosti in stroke na področju informacijskih študij.  

Naši diplomanti bodo med najbolj iskanimi strokovnjaki s področja informacijskih 

študij.1 

                                                 
1 z izrazom informacijske študije imamo v mislih interdisciplinarno znanost, ki se ukvarja predvsem z 

vsebinskim in tehnološkim vidikom zajema in shranjevanja podatkov, obdelavo teh podatkov, iskanjem 
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Vrednote organizacijske kulture 

• Resnica: Resnicoljubnost kot glavno vodilo pri znanstvenem in pedagoškem delu, kar 
pomeni iskanje novih spoznanj o proučevanih pojavih ter širjenje vedenja o njih na 
verodostojen in intelektualno pošten način.  

• Svoboda: Pravica do svobodnega ustvarjanja, raziskovanja in posredovanja spoznanj. 

• Avtonomija: Neodvisnost fakultete in njenih sodelavcev od političnih, ekonomskih in 
ideoloških centrov moči. 

• Odgovornost: Zavezanost fakultete in njenih sodelavcev uveljavljanju akademskih 
standardov in njihova usmerjenost v zagotavljanje dobrobiti študentov, ostalih 
deležnikov, akademske skupnosti in družbe kot celote. 

• Odličnost: Doseganje vrhunskih standardov kakovosti na vseh področjih delovanja 
fakultete. 

• Ustvarjalnost: Sposobnost ustvarjanja novega znanja, izvirne intelektualne refleksije 
ter inovativnega reševanja družbenih in tehnoloških problemov. 

• Zaupanje: Pripadnost sodelavcev in študentov fakultete skupnim ciljem in načelom, 
medsebojno spoštovanje in razumevanje. 

Strateške usmeritve fakultete 

• Znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost 

• Odličnost študija 

• Odličnost poslovanja 

• Zadovoljstvo študentov 

• Zadovoljstvo odjemalcev RRD 

• Zadovoljstvo zaposlenih 

• Družbeno odgovorno delovanje 

 

 

 

                                                                                                                                               
informacij in zakonitosti v teh podatkih ter posredovanjem dobljenih informacij skupaj s predlogi za 

izboljšanje vsem deležnikom v posameznem poslovnem ali družbenem procesu. 
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2.2 Odličnost poslovanja 

STRATEŠKA USMERITEV 3: 

Odličnost poslovanja 

enota plan-
realizacija 

plan-
realizacija 

plan-
realizacija 

plan plan plan 

 

ŠT. 

STRATEŠKI CILJI 

(manjkajoče ciljne vrednosti bomo opredelili po prvem 
letu zajemanja in sicer v dinamiki izboljšanja 5 do 10 % 
glede na preteklo obdobje) 

 
2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

  
Število vpisanih študentov število 260/194 300/218 310/239 360 400 450 

  

Stopnja rasti prihodkov  

 

%(enota je 
koledarsko 

leto) 
25/57 10/77,72 10 15 20 20 

  

Delež izvenproračunskih prihodkov  

(glede na skupne prihodke fakultete) 

%(enota je 
koledarsko 

leto) 
13 12,8 17 20 25 30 

  

Delež prihodkov iz naslova RRD   

(glede na skupne prihodke fakultete) 

%(enota je 
koledarsko 

leto) 
7 2,5 12 15 20 25 

  

Strošek  izvajanja študijskega programa na 
študenta 1. Stopnje 

EUR 

(vsi 
študentje, 
vključno z 
absolventi) 

3150 3111 2550 / / / 

  

Strošek  izvajanja študijskega programa na 
študenta 2. Stopnje 

EUR(vsi 
študentje, 
vključno z 
absolventi) 

1454 1454 1877 / / / 

  

Strošek  izvajanja študijskega programa na 
študenta 3. Stopnje 

EUR(vsi 
študentje, 
vključno z 
absolventi) 

/ / / / / / 

  
Presežek prihodkov nad odhodki % 0/1,20 0/1,70 0 0 0 0 

2.2.1 Organiziranost 

Dekan Fakultete za informacijske študije je doc. dr. Janez Povh. 

Prodekanka Fakultete za informacijske študije za izobraževanje je doc. dr. Nadja Damij. 

Prodekan Fakultete za informacijske študije za znanstveno-raziskovalno delo je doc. dr. 

Blaž Rodič.  

Naloge prodekana za kakovost so razporejene med dekana in oba prodekana. 
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Upravni odbor Fakultete za informacijske študije v Novem mestu 

Upravni odbor je organ upravljanja fakultete in ima devet članov, in sicer: tri 

predstavnike ustanovitelja, štiri predstavnike fakultete, od tega tri iz vrst delavcev, ki 

opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in 

visokošolski sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev, enega predstavnika 

študentov in enega predstavnika delodajalcev. 

Predsednik: izr. prof. dr. Borut Rončević 

Člani: 

- izr. prof. dr. Matevž Tomšič 
- izr. prof. dr. Matej Makarovič 
- Marjan Turk 
- prof. dr. Blaž Zupan 
- mag. Čedomir Jakovljević 

- Robert Pezdirc 
- dr. Meta Dobnikar (namestnica 

predsednika) 
- Nataša Lisec 

 
Akademski zbor Fakultete za informacijske študije v Novem mestu 

Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, 

visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo 

pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na podlagi pogodbenega razmerja s 

fakulteto. Pri delu Akademskega zbora fakultete sodelujejo tudi predstavniki študentov 

fakultete. Predsednik Akademskega zbora fakultete je prof.dr. Peter Šuhel. 

Senat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu 

Senat FIŠ je strokovni organ fakultete. Senat fakultete ima najmanj 9 članov iz vrst 

članov Akademskega zbora, ki so nosilci ali sonosilci najmanj enega izmed pedagoško 

izvajanih predmetov, tako da so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline in 

strokovna področja fakultete. Člani senata so tudi trije predstavniki študentov, ki jih 

izvoli Študentski svet fakultete. Dekan in prodekani fakultete so člani Senata fakultete 

po položaju.    

Člani:

- prof. dr. Peter Šuhel 
- doc. dr. Janez Povh 

- izr. prof. dr. Boris Bukovec 
- izr. prof. dr. Nadja Damij 
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- izr. prof. dr. Borut Rončević 
- izr. prof.dr.  Matej Makarovič 
- izr. prof. dr. Matevž Tomšič 
- doc. dr. Dušan Caf 
- doc. dr. Mirna Macur 

- doc. dr. Blaž Rodič  
- Lina Banovec 
- Jure Cerovšek 
- Martin Vrščaj 

 

Komisije Senata fakultete : 

Komisija za izvolitve v nazive (KIN): 
Predsednik:  doc.dr. Janez Povh 
Člana: 

- prof. dr. Peter Šuhel 
- izr. prof. dr. Nadja Damij 

 
Komisija za študijske in študentske 
zadeve (KŠŠZ): 
Predsednica: izr. prof. dr. Nadja Damij 
Člana: 

- doc. dr. Mirna Macur 
- Lina Banovec 

 
Komisija za znanstveno-raziskovalno 
delo (KZRD): 
Predsednik: doc. dr. Blaž Rodič  

Člana: 
- izr. prof. dr. Borut Rončević 
- doc. dr. Matej Mertik  

 
Komisija za kakovost in evalvacije 
(KKE): 
Predsednik: doc. dr. Uroš Pinterič 
Člana: 

- Nataša Lisec 
- Martin Vrščaj 

 
Komisija za založniško dejavnost (KZD): 
Predsednik: doc. dr. Blaž Rodič 
Člana: 

- izr. prof. dr. Matevž Tomšič 
- izr. prof. dr. Boris Bukovec  

 
Študentski svet fakultete 

Študentski svet Fakultete za informacijske študije v Novem mestu je bil izvoljen na 

študentskih volitvah, ki so potekale 21. 11. 2011. 

 Člani Študentskega sveta FIŠ so: 

- Nino Vranešič (predsednik 
Študentskega sveta FIŠ) 

- Lina Banovec 
- Miran Fink 

- Jure Cerovšek 
- Rok Jurečič 
- Robert Pezdirc 
- Martin Vrščaj 
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2.2.2 Letno poročilo za leto 2011 

2.2.2.1 Poslovno poročilo za 2011 

V smislu akcijskih načrtov za uresničevanje dolgoročnih ciljev in s tem strateškega 

načrta je fakulteta oblikovala dvoletni integriran program v sklopu katerega so 

opredeljeni ključni ukrepi oziroma projekti. V tem poglavju naslednja tabela definira 

projekte – ukrepe, ki smo si jih zadali v letu 2011 in 2012 in jih dojemamo kot potrebne 

za dosego opredeljenih ciljev iz Strateškega načrta fakultete.  Za leto 2011 je bilo 

predvidenih 34 tako imenovanih internih projektov in nekaj zelo pomembnih rednih 

vsakodnevnih dejavnosti, v tabeli lahko vidimo stanje realizacije na dan 31.12.2011. 

AKTIVNOSTI leto Realizacija/opomba 

Strateška usmeritev 1:  Znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost 

  

Oblikovanje dveh raziskovalnih skupin (Analiza omrežij, Informacijska 
družba, revizija) in pridobitev vsaj enega temeljnega ali aplikativnega 
projekta za vsako od njiju. 

2011 
2012 

Za področje 
analize omrežij 
pridobljen prvi 
projekt, dva nova 
prijavljena na 
ARRS. 

  
Pridobitev vsaj enega večjega projekta oz. pridružitev konzorciju večjega 
projekta (FP7, TCP,...) letno. Prijava treh do štirih letno. 

2011 
2012 

Prijave realizirane 
v 2011. Čakamo 
rezultate. 

  
Formalna ureditev stimuliranja oddaje projektnih predlogov in prijav 
projektov na FIŠ.  

2012 V planu za 2012. 

  Izvedba skupnega posveta informatikov FIŠ in GZDBK vsako leto. 
2011 
2012 

Realizirano. 

  
Usmerjanje izdelave aplikativnih seminarskih nalog pri IS, BPAP, SP (z Adrio 
Mobil). 

2011 
2012 

Realizirano. 

  Vzpostavitev projektne pisarne FIŠ. 2011 Realizirano. 

  Izvedba posveta ISIT  2011 in ISIT 2012. 
2011 
2012 

Izpeljan ISIT 2011. 

  
Optimiziranje delovanja inštituta Ideodrom. 

2011 

2012 

Ni realizirano. 

Projekt v 

opuščanju. 

  

FIŠ IT akademija: 

 Excel za vse, 
 če bo interes, se ponudi izobraževanje z zunanjimi partnerji. 

2011 

2012 

Izpeljano Excel 

izobraževanje za 

eno podjetje. 

Strateška usmeritev 2: Odličnost študija 

1. Odlična priprava začetka študijskega leta (urnik, delitev v skupine, izpitni 
roki...). 

2011 
2012 

Realizirano za 
2011. 
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2. 
Nov dodiplomski študijski program s področja spletnih tehnologij/spletnih 

storitev. 2012 Še ni zapadlo. 

3. Nov podiplomski študijski program s področja varnosti. 2012 Še ni zapadlo. 

4. Strokovna ekskurzija. 2012 Še ni zapadlo. 

5. Študentska organizacija FIŠ. 2012 Še ni zapadlo. 

6. 
Zimska šola: vezano na marketinške akcije, vključiti profesorje informatike 

na srednjih šolah. 
/ Opuščeno. 

7. Poletna šola: Mobilne platforme, Revizija. 
2011 

2012 

Realizirana 

poletna šola 

Mobilne 

platforme. 

8. Tutorstvo . 
2011 

2012 
V realizaciji. 

9. Začetek izvajanja doktorskega študija (če dobimo soglasje). 2012 Še ni zapadlo. 

10. Ustanovitev in ustrezna organizacija doktorske šole. 2012 Še ni zapadlo. 

11. Razširitev Erasmus omrežja. 
2011 

2012 

Omrežje 

razširjeno na WIT 

IRL. 

12. Širitev Ceepus omrežja. 

2011 

2012 

Sodelovanje z 

UNIZG, FOI. 

13. Model študijske prakse- sprejet pravilnik. 2011 Realizirano. 

 
Redna dejavnost 

14. 
Nenehna skrb za dvig znanstvene in strokovne  kakovosti visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev. 

2011 

2012 

Realizirano. 
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15. 

Nenehna skrb za dvig kakovosti pri pedagoškem delu visokošolskih učiteljev 

in sodelavcev 

-pobude in mnenja študentov se sproti upošteva in rešuje 

-asistente potrebno pripraviti na predavanja 

- pripraviti poletno delavnico in povabiti FAM, FUDŠ,… 

2011 

2012 

Realizirano. 

Strateška usmeritev 3: Odličnost poslovanja 

  
Projekt izboljšanja kakovosti vodenja z uvedbo standarda 9001. 2013 Ni realizirano. 

2. Novi prostori – faza 2. 2012 Realizirana Faza 1. 

3. Vpis na FIŠ. 
2011 

2012 

Realiziran 

Vpis2011 

4. 

Projekt informatizacije kazalnikov za potrebe strateškega načrta, letnega 

delovnega načrta in poročil za ministrstva (vsaj koncept, katere podatke 

potrebujemo, definicija kazalcev): 

-študenti naredijo popis dokumentov, procesov, ki vodijo do teh kazalcev. 

2012 
Ni realizirano v 

2011. 

5. Notranja evalvacija (skupaj s FOŠ). 2012 Realizirano. 

Strateška usmeritev 4 : Zadovoljstvo študentov 

  

Vzpostavitev sistema za nagrajevanje ustvarjalnih in strokovnih 

dosežkov študentov FIŠ. 
2012 

Delno realizirano 

– navezava na 

Nahtigalova 

priznanja. 

2. Zmaga študentov FIŠ na Imagine Cup. 

2012 

2013 

Doseženo 3. 

Mesto v 2011. 

3. Ustanovitev Alumni kluba. 2012 Ni zapadlo. 

Redna dejavnost 
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4. 
Izvajanje rednih »polletnih študentskih tribun« - preimenuje se v 

»redno komunikacijo s Študentskim svetom«. 

2011 

2012 

Realizirano. 

5. 

Izvajanje ankete o zadovoljstvu študentov s FIŠ in izvajanje ukrepov na 

osnovi te ankete: 

 redno se izvajajo, 
 potencialno tudi polletno izvajanje. 

2011 

2012 

Realizirano. 

6. Skrb za promocijo dosežkov študentov FIŠ. 

2011 

2012 

Realizirano. 

7. Piknik FIŠ. 2011 Realizirano. 

8. 

Fiš fest/Uvodni teden:  

-združi se z začetkom študijskega leta, 

-povabiti podjetja, ki imajo idejo, 

-dodati spretnosti, ki niso zajete v predmetniku. 

2011 Realizirano. 

9. INFORMATOR FIŠ. 2011 Realizirano. 

Strateška usmeritev 5: Zadovoljstvo odjemalcev RRD 

  
Sistem za merjenje zadovoljstva odjemalcev RRD. 

2011 

2012 

Ni še realizirano. 

Redna dejavnost 

2. 
Dosledno izpolnjevanje vseh obveznosti FIŠ pri razvojno raziskovalnem 

delu. 

2011 

2012 

Realizirano. 

3. 
Vzpostavitev in vzdrževanje partnerskih odnosov z vsemi (tudi 

potencialnimi) odjemalci RRD. 

2011 

2012 

Delno realizirano. 

4. Skrb za visoko kakovostne raziskovalce na vseh Fiševih inštitutih. 

2011 

2012 

Realizirano. 

Strateška usmeritev 6: Zadovoljstvo zaposlenih 
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Reorganizacija služb (uvedba funkcije vodje strokovnih služb). 2012 Ni še zapadlo. 

  

Nadaljevanje letnih delovnih razgovorov za strokovne službe in 

prodekane. 

2011 

2012 

Realizirano. 

  
Sistem za merjenje in nagrajevanje delovne uspešnosti. 2012 Ni realizirano. 

  

Razvoj in vzdrževanje sistema za spremljanje organizacijske klime 

(zadovoljstva zaposlenih). 

2013 

 

Ni realizirano. 

Redna dejavnost 

  
Izobraževanje zaposlenih. 

2011 

2012 

Realizirano 

  

Skrb za ustrezno število strokovnih služb (podpora študijski praksi, 

projektni pisarni). 

2011 

2012 

Realizirano. 

Strateška usmeritev 7: Družbeno odgovorno delovanje 

  

Aktivno soustvarjanje Univerze v Novem mest: 

 Univerzitetna knjižnica Novo mesto, 
 kampus, 
 založba… 

2011 

2012 

Realizirano. 

Redna dejavnost 

  
Akademski večeri. 

2011 

2012 

Realizirano. 

  
Udeležba na različnih akcijah (krvodajalske, čistilne). 

2011 

2012 

Realizirano. 

  

Sodelovanje z lokalnim okoljem (srednje in osnovne šole, višje šole, 

nevladne organizacije). 

2011 

2012 

Realizirano. 
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2.2.2.1.1 Kadri 

 

STRATEŠKA USMERITEV 6: 

Zadovoljstvo zaposlenih 

enota plan-
realizacija 

plan-
realizacija 

plan plan plan plan 

 

ŠT. 

STRATEŠKI CILJI 

(manjkajoče ciljne vrednosti bomo opredelili po prvem letu 
zajemanja in sicer v dinamiki izboljšanja 5 do 10 % glede na 
preteklo obdobje) 

 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

 
Število odpovedi zaposlitve na pobudo zaposlenega število 0/2 0/1 0 0 0 0 

 
Število pritožb sodelavcev število 0/0 0/0 0 0 0 0 

 
Ure izobraževanja za osebni razvoj (tajništvo) 

št.ur/ 

zap. 
30/25 40/52 50 55 55 60 

 
Število družabnih dogodkov za sodelavce število 4/3 4/6 4 4 4 4 

 

STRATEŠKA USMERITEV 7: 

Družbeno odgovorno delovanje 

enota plan-
realizacija 

plan-
realizacija 

plan-
realizacija 

plan plan plan 

 

ŠT. 

STRATEŠKI CILJI 

(manjkajoče ciljne vrednosti bomo opredelili po prvem letu 
zajemanja in sicer v dinamiki izboljšanja 5 do 10 % glede na 
preteklo obdobje) 

 
2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

 
Število predstavitev rezultatov raziskav širši javnosti  število 1/1 2/2 4/6 8 10 12 

 
Število poljudno znanstvenih dogodkov fakultete število 2/2 4/4 6/17 20 22 25 

 

Donacije 

(število ur brezplačnega izobraževanja) 

število 
ur 2/2 8/8 12/87 90 95 100 

 

Na dan 31. 12. 2011 je bilo na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu 

zaposlenih 7 strokovnih sodelavcev v dekanatu (od tega 2 osebi na porodniškem 

dopustu) in tajništvu ter 16 visokošolskih učiteljev in sodelavcev.  Fakulteta je iskala 

visokošolske učitelje in sodelavce s področja informacijskih študij, kjer pa opažamo 

pomanjkanje strokovnjakov za študijsko področje, hkrati pa smo omejeni v finančnih 

sredstvih oz. s sistemom plač v javnem sektorju. Kadrovski načrt fakulteta oblikuje na 

podlagi plana dela, predvidenih finančnih sredstev ter letnih razgovorov z  zaposlenimi.  
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Kadrovski načrt za 2011 je bil realno zasnovan in je izhajal iz potreb mlade in 

ambiciozne fakultete, ki si mora krepiti jedro visokošolskih učiteljev in raziskovalcev, 

omejen pa je bil predvsem z načinom financiranja, upoštevaje Zakon o interventnih 

ukrepih (Ur.l. RS št. 94/2010), Kolektivno pogodbo za javni sektor (KPJS, Ur.l. RS, št. 

57/2008, 86/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 8/2010 

Odl.US: U-I-244/08-14, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 89/2010) in Dogovorom o ukrepih 

na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012 (Ur.l. RS, 

št. 89/2010). Ker gre za mlado, ambiciozno fakulteto, ki raste in širi svojo dejavnost, je 

nemogoče v celoti upoštevati vladni ukrep, da ni novih zaposlitev oz. da se zmanjšuje 

število zaposlenih. Vizija fakultete je, da vse predvidene ure v učnem načrtu pokrijejo 

redno zaposleni. To je trenutno še finančno nevzdržno, zato je fakulteta za namene 

pedagoškega procesa sklepala civilnopravne pogodbe. Skušali smo doseči idealno 

ravnovesje med številom redno zaposlenih ter dopolnilno zaposlenih ter prevzemnikov 

del in avtorjev na podlagi pogodb. Zaradi dodatnih ur 3. letnika, načrtovanih pridobitev 

financiranja na projektih in želene krepitve jedra visokošolskih učiteljev in sodelavcev 

na fakulteti, ter posledično postopnega zmanjševanja pogodbenih sodelavcev, so bile 

za  leto 2011 načrtovane zaposlitve 3 asistentov za področje informatike ter 

metodologije, 2 visokošolskih učiteljev in 1 znanstvenega sodelavca s področja 

informacijskih študij, hkrati pa so se realizirale tudi pričakovane spremembe v % 

zaposlitev že obstoječih zaposlenih oz. sprememb delovnih mest zaradi imenovanja v 

naziv.  

2.2.2.2 Računovodsko poročilo za 2011 

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov obračunskega obdobja od 1.1.2011 do 

31.12.2011 smo skladno s slovenskimi računovodskimi standardi upoštevali načelo 

nastanka poslovnega dogodka. 

Iz izkaza prihodkov in odhodkov je razviden skupni ustvarjeni presežek  odhodkov nad 

prihodki v višini 17.657,00 EUR. Presežek odhodkov je nastal pri izvajanju dejavnosti 

javne službe in se nanaša na izvajanje študijske dejavnosti, in sicer zaradi odhodkov 

najemnin. 
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Prihodki iz poslovanja so doseženi v višini 688.967,00 EUR, odhodki pa v višini 

706624,00 EUR. Prihodki zajemajo prejeta sredstva od pristojnega ministrstva za 

opravljanje študijske dejavnosti in šolnine, sponzorska sredstva, kotizacije, odhodki pa 

tekoče materialne stroške, plače, avtorske in podjemne pogodbe. Celotni prihodki na 

zaposlenega znašajo 57.414,00€.  

Celotni odhodki na zaposlenega pa 58.885,00€. Stroški dela na zaposlenega znašajo 

32.492,00 delež stroškov dela v celotnih odhodkih znaša 55%. Povprečna plača na 

fakulteti je v letu 2011 znašala 1.989,38€ bruto. 

Tabela 1: Denarni tok 2011 - struktura prihodkov in odhodkov za leto 2011 po virih 
sredstev 

Vir Prihodki Odhodki 

Razlika med 

prihodki in 

odhodki 

Delež 

odhodkov v 

prihodkih 

(indeks) 

Javna služba skupaj 781.217 844.739 -63522 108,1 

MVZT 673.929 698.004 -24.075 103,6 

ARRS, TIA, JAPTI, JAK 22.107 22.200 -93 100,4 

Druga ministrstva 0 0 0 0 

Občinski proračunski viri 0 0 0 0 

Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 

proračuna EU 0 0 0 0 

Cenik storitev fakultete: sredstva od prodaje 

blaga in storitev iz naslova izvajanja javne 

službe 39.335 36.885 2450 93,8 

Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP, 

Cmepius in drugi projekti iz pror. EU 38.553 54.058 -15505 140,2 

Drugi viri 7.293 33.592 -26299 460,6 
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Vir Prihodki Odhodki 

Razlika med 

prihodki in 

odhodki 

Delež 

odhodkov v 

prihodkih 

(indeks) 

Trg 3.146 2.425 721 77,1 

Skupaj 784.363 847.164 -62.801 92,6 

 

2.2.2.3 Ključne ugotovitve 

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu ima postavljene merljive cilje. 

Postavljeni so zelo visoko, zato nekaterih ni uspel realizirati. Tabele v Strateškem 

načrtu in Letnem poročilu za 2011, kjer so glavni kazalci vseh 7 strateških usmeritev, 

kažejo, kje so odstopanja. Pomembno odstopanje je od ciljev pri vpisu študentov, pri 

kakovosti študentov, pri raziskovalnih dosežkih, pridobitvi akreditacije za nekatere 

študijske programe, izvolitvi v naziv nekaterih sodelavcev fakultete, pridobitvi 

raziskovalno - razvojnih projektov. Ocenjujemo, da zaradi tega ni prišlo do resnejših 

posledic v delovanju fakultete in pričakujemo, da bodo ti cilji realizirani oziroma 

kazalniki izboljšani v naslednjih letih.Pri programu dela za 2012 smo del ambicioznih 

planov prilagodili, prav tako smo sprejeli seznam ukrepov, kako ostale kazalce 

popraviti. 

V letu 2011 se je fakulteta selila v nove prostore. Z intenzivno prenovo drugega 

nadstropja stavbe Srednje šole za gostinstvo in turizem na Ulici talcev 3 smo začeli 

konec avgusta 2011. Pedagoški proces v novih prostorih je stekel decembra 2011. Na 

slavnostni otvoritvi novih prostorov, ki smo jo pripravili 19.1.2012, je več kot 80 

zbranih gostov nagovoril dekan fakultete doc. dr. Janez Povh. Z novimi prostori smo 

pridobili štiri predavalnice, od tega dve računalniški, prostor za Laboratorij za 

podatkovne tehnologije ter pisarne za strokovne službe in vodstvo fakultete. Selitev v 

nove prostore še vedno v celoti ne zadosti vsem našim potrebam, vendar je situacija 

vseeno neprimerno boljša.  

Izobraževalni proces na FIŠ izvaja kompetentno in akademsko kvalificirano pedagoško 

osebje. Razmerje med številom študentov in številom ne/pedagoških delavcev je 

optimalno glede na dane omejitve. Spodbujati si želimo celostni pristop k izobraževanju 

študentov. Razmerje med redno zaposlenimi pedagoškimi delavci in pogodbeno 

zaposlenimi pedagoškimi delavci je močno v korist slednjih. Vizija fakultete je, da vse 
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predvidene ure v učnem načrtu pokrijejo redno zaposleni. To je trenutno še finančno 

nevzdržno, zato je fakulteta za namene pedagoškega procesa sklepala civilnopravne 

pogodbe. Skušali smo doseči idealno ravnovesje med številom redno zaposlenih ter 

dopolnilno zaposlenih ter prevzemnikov del in avtorjev na podlagi pogodb. Fakulteta 

posluje z optimalno kadrovsko zasedbo. Ocenjujemo, da bi težko poslovali bolj 

gospodarno brez velike škode za kakovost izvajanja pedagoškega procesa. Ocenjujemo, 

da bodo v bodoče stroški naraščali na račun večjega deleža redno zaposlenih 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

Povečati bo potrebno skrb za izboljšanje materialnih pogojev in pogojev na področju 

dodeljevanja in vrednotenja del in nalog. Potrebno je večje spodbujanje izboljšanja 

delovne klime med zaposlenimi z izmenjavo znanj, sodelovanja v projektih, rednih 

srečanjih v okviru različnih organizacijskih oblik (katedre, centri, laboratoriji)itd. Na 

fakulteti si želimo profesionalnega razvoja novo zaposlenih. Izboljšati je potrebno 

sodelovanje med pedagoškimi in nepedagoškimi delavci ter izvesti anketo o 

zadovoljstvu vseh zaposlenih. 

 

Na podlagi pozitivnega odziva s strani javnosti, zainteresiranosti lokalnih podjetij za 

sodelovanje s fakulteto, ocenjujemo, da ima delovanje fakultete pozitiven učinek na 

družbeno in gospodarsko okolje  tako na regionalni kot na državni ravni. Fakulteta 

spodbuja raziskovalno zavest v regiji, spodbuja pomen študija vsebin iz področja IKT in 

nudi storitve organizacijam v regiji.  

 

2.3 Znanstveno-raziskovalna in razvojna odličnost 

STRATEŠKA USMERITEV 1: 

Znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost 

enota plan- 

realizacija 

plan- 

realizacija 

plan- 

realizacija 

plan plan 

 

Š
T
. 

STRATEŠKI CILJI 

(manjkajoče ciljne vrednosti bomo opredelili po prvem letu zajemanja 
in sicer v dinamiki izboljšanja 5 do 10 % glede na preteklo obdobje) 

 
2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

1 Število točk pri SICRIS-u na registriranega raziskovalca  

Vodenje projekta (Z1 + Z2)  
točke 100/121* 110/70 130/92.5 135 150 

2 Število objav, ki jih indeksirajo SCI, SSCI in AHCI ali 
znanstvenih monografij izdanih pri založbah s seznama ARRS 
na registriranega raziskovalca  (*kumulativno, v zadnjih petih 
letih) 

število 1/1,77 1,1/1,7 1,2 /5 1,3 1,4 

3 Število normiranih citatov WoS na registriranega raziskovalca 
(kumulativno, v zadnjih desetih letih) 

število 1/0,85 1/2,5 1,2 /49.5 1,3 1,4 

4 
Število izvajanih mednarodnih raziskovalno-razvojnih 

število 1/1 1/1 2/1 2 2 
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projektov  

5 Obseg izvajanih mednarodnih raziskovalno-razvojnih 
projektov v FTE 

obseg v 
FTE 1/1 1/1 2/0.3 2 2 

6 Število izvajanih aplikativnih projektov število 2/2 2/2 3/3 3 4 

7 
Obseg izvajanih aplikativnih projektov v FTE obseg v 

FTE 1/1 1,5/<1 1,5 /0,5 2 2 

8 Delež tujih referentov na konferencah fakultete % 55// 60/9 65 70 75 

9 Število vseh referentov na konferencah fakultete število 45// 50/21 55 60 65 

 

STRATEŠKA USMERITEV 5: 

Zadovoljstvo odjemalcev RRD 

enota plan- 

realizacija 

plan- 

realizacija 

plan plan plan plan 

 

ŠT. 

STRATEŠKI CILJI 

(manjkajoče ciljne vrednosti bomo opredelili po prvem letu zajemanja in 
sicer v dinamiki izboljšanja 5 do 10 % glede na preteklo obdobje) 

 
2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

 

Število prekinjenih raziskovalnih pogodb zaradi 
nekakovosti  

število 0/0 0/0 0 0 0 0 

 

Število reklamacij na izvajanje pogodbenih obveznosti 
RRD 

število 0/0 0/0 0 0 0 0 

 
Indeks zadovoljstva naročnikov aplikativnih projektov 1-5 / / 3 3,5 4 4 

 
Indeks zadovoljstva obiskovalcev konferenc 1-5 / / 3 3,5 4 4 

 

Število knjižničnih enot (kumulativno, knjižnica FIŠ in 
FUDŠ) 

enot x 
1000 8/8,1 9/7,5 10/7,9 10 11 12 

 

Fakulteta se osredotoča tudi na znanstveno-raziskovalno dejavnost. Inštitut za 

informacijske študije (IIŠ) je vpisan v evidenco raziskovalnih zavodov in ima 

registriranih 16 raziskovalcev.   

Raziskovalno in razvojno dejavnost izvajamo v okviru raziskovalne skupine Inštitut za 

informacijske študije in v okviru Inštituta za podatkovne tehnologije.  Delo raziskovalne 

skupine je usmerjeno v projekte, za katere pridobivamo sredstva na mednarodnih 

natečajih Evropske unije in druge mednarodne projekte, nacionalnih domačih 

natečajih različnih ministrstev vlade Republike Slovenije in agencij in aplikativne 

projekte za industrijo. 

Pri prijavah na nacionalne razpise in razpise EU je naša dejavnost usmerjena predvsem 

v vsebine s področja razvoja e-vsebin in e-storitev, in premoščanje digitalnega 

razkoraka. 
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V letu 2011 smo pridobili in realizirali prvi projekt v okviru 7. okvirnega programa EU - 

Noč raziskovalcev, pridobili prvi aplikativni projekt pri ARRS z naslovom Analiza omrežij 

soavtorstev (financiranje je 200.000 EUR v treh letih, partnerja sta IJS in IMFM), 

pridobili dva mlada raziskovalca, uspešno izpeljali konferenco ISIT 2011 in ustanovili 

smo nov Inštitut za podatkovne tehnologije. Oddali smo štiri prijave za temeljne in 

aplikativne projekte na ARRS, kjer smo bili nosilci projekta. Poleg tega sodelujemo še v 

treh projektih kot partnerji, oddali pa smo tudi dve prijavi na evropske razpise 

transnacionalnega sodelovanja kot vodilni partnerji, ter sodelovali še v dveh prijavah. 

Tabela 2: Realizacija RRD v 2011 

kratkoročni prednostni cilji pričakovani rezultati v letu 2011 realizacija v letu 2011  

Formalna ureditev 

stimuliranja oddaje 

projektnih predlogov in 

prijav projektov na FIŠ. 

Formalna ureditev stimuliranja oddaje 

projektnih predlogov in prijav projektov 

na FIŠ. 

Vzpostavljena projektna pisarna, delujoča borza 

projektov, sprejeti osebni letni načrti za 2011. 

Manjka popravek pravilnika o projektnem delu in 

projektni pisarni,predlog sistema nagrajevanja 

priprave projektnih predlogov. 

Izvedba skupnega posveta 

informatikov FIŠ in GZDBK 

vsako leto. 

Uspešn a izvedba posveta in nadaljevanje 

uspešnega  sodelovanja med GZDBK in 

FIŠ. 

Realizirano. 

Vzpostavitev projektne 

pisarne FIŠ. 

Nakup programske opreme, zaposlitev. Vzpostavljen in delujoč program za podporo 

projektni pisarni, delujoča projektna pisarna, s 

primernim kadrom in opremo. 

Izvedba posveta ISIT  2011. Uspešno zaključena konferenca ISIT 2011 

in izdan elektronski zbornik prispevkov 

konference. 

Konferenca ISIT 2011je bila uspešno zaključena, 

sodelovali so številni  tuji in domači referenti Izdan 

je elektronski zbornik prispevkov konference. 

Skrb za kakovostne 

raziskovalce na Inštitutu za 

informacijske študije. 

Zaposlovanje novih raziskovalcev, ki bodo 

izkazovali raziskovalno odličnost, 

spodbujanje obstoječih raziskovalcev k 

večji raziskovalni odličnosti. 

Novih raziskovalcev nismo zaposlili, ker se na razpis 

ni javil noben primeren kandidat.. 
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Tabela 3: Projektni predlogi oz. oddane prijave na razpise v 2011 

ime projekta program/razpis financiranja 

Across the Digital Divide with a NEw Model for E-

Services: ADDNEMES 

Program transnacionalnega sodelovanja Srednja Evropa, 

FIŠ je vodilni partner 

Facilitating IT innovation development in CE 

regions through Living Labs: CE-LL 

Program transnacionalnega sodelovanja Srednja Evropa, 

FIŠ je partner 

Regional Strategies for SMEs in a Digital Society: 

RESMEDS 

Program transnacionalnega sodelovanja Jugovzhodna 

Evropa, FIŠ je vodilni partner 

Development of virtual accessibility through ICT 

solutions across SEE: e-SEE 

Program transnacionalnega sodelovanja Jugovzhodna 

Evropa, FIŠ je partner 

Environment Innovation Sharing for 2020 goals INTERREG IVC program, FIŠ je partner 

Raziskovalni projekt z NTF UL »Razvijanje 

informacijske pismenosti študentov v podporo 

reševanja avtentičnih naravoslovnih problemov« 

Javni razpis ARRS za (so)financiranje raziskovalnih 

projektov za leto 2012 - razpis v letu 2011, FIŠ je partner 

Kompetenčni center Ambientalne inteligence Javni razpis:2010-2013 

Poletna šola Javni razpis: 2012 in 2013 

Development of digital accessibility trought ICS 

solution across SEE 
TCP SEE 

Grafovski modeli in algoritmi pri parametriziranju 

baznih postaj mobilne tehnologije četrte 

generacije 

Javni razpis ARRS za (so)financiranje raziskovalnih 

projektov za leto 2012 - razpis v letu 2011 

Temeljni raziskovalni projekt: Razvozlavanje 

bioloških omrežij/ Unravelling Biological Networks 

Javni razpis ARRS za (so)financiranje raziskovalnih 

projektov za leto 2012 - razpis v letu 2011 

Vpliv uporabe socialnih omrežij na mlade v 

Sloveniji 

Javni razpis ARRS za (so)financiranje raziskovalnih 

projektov za leto 2012 - razpis v letu 2011 
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Semantična analiza slovenskih spletnih besedil 
Javni razpis ARRS za (so)financiranje raziskovalnih 

projektov za leto 2012 - razpis v letu 2011 

 

Raziskovalna organizacija 2784: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu - 

bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti (2007-2012): 

- Število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 letih (2002 - 2012): 357      

- A1 - upoštevano število točk: 3427.26   ocena: 5.00  

- A2 - normirano število čistih citatov v zadnjih 10 letih (2002 - 2012): 751   ocena: 10.00  

- A4 - izjemni dosežki pri znanstveni odličnosti 1/2(A"/A1 + A'/A1) + 1/20(Nc/Nč)    

ocena: 0.40 A' - zelo kvalitetni dosežki: 1197.84             

- A" - izjemni dosežki: 419.55           

- Nč - število znanstvenih člankov, objavljenih v zadnjih 10 letih: 174     

- Nc - število normiranih citatov, ki jih je Nč člankov prejelo v zadnjih 10 letih: 580     
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Tabela 4: Raziskovalci FIŠ v SICRISU 

NAZIV 

 

PRIIMEK IN IME 
 

RAZISK. PODROČJE 

 

ŠIFRA 
 

R&D FTE 
(1/2012) 

TOČK 
(2006-11) 

 

TOČK V 
2011 
 

norm. 
citati 
WoS 
v 10 
letih 

Objave 
v SCI, 
SSCI in 
AHCI  
v 5 
letih 
(2006-
11) 

monografije 
v 2011 

monografije 
v založbah 
ARRS v 
2011 

Dr. Caf Dušan  Telekomunikacije 11378 0,2 12,50 0,00 0 1 0 0 

Dr. Damij Nadja  Upravne in organizacijske vede 24708 0,5 688,78 240,00 6 1 2 0 

mag. Dobrovoljc Andrej Računalništvo in informatika 34633 0,85 0,00 0,00 0 0 0 0 

Govorčin Jelena Matematika 33510 0,2 14,58 14,58 0 0 0 0 

Dr. Makarovič Matej Sociologija 15185 0,15 766,59 60,15 7 4 0 0 

Dr. Mertik Matej  

Računalništvo in informatika / Inteligentni sistemi - 
programska oprema 24404 0,3 242,80 87,50 0 3 0 0 

Pandiloska Jurak Alenka Politične vede 31246 0,1 224,17 0,00 0 0 0 0 

Dr. Pinterič Uroš  Politične vede / Politologija 30048 0,1 1540,34 325,60 6 5 2 0 

Dr. Povh Janez  Interdisciplinarne raziskave 22649 0,7 880,90 243,87 30 9 1 0 

Dr. Rodič Blaž Informacijska znanost in bibliotekarstvo 20934 0,6 343,50 65,00 10 1 1 0 

Dr. Rončević Borut Politične vede / Politologija 20076 0,03 852,57 39,98 153 3 0 0 

Šavrič Jerneja Interdisciplinarne raziskave 34314 0,1 0,00 0,00 0 0 0 0 

dr. Škrekovski Riste 15518 0,1 1140,61 88,33 415 39 0 0 

Dr. Tomšič Matevž Sociologija 19987 0,2 726,24 130,00 66 4 1 0 

NAZIV PRIIMEK IN IME STROKOVNEGA ALI TEHNIČNEGA SODELAVCA ŠIFRA 

  Lisec Nataša   32319               
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2.3.1 Ključne ugotovitve 

Na področju znanstvenih objav je število doseženih točk v SICRIS nižje od načrtovane 

vrednost (92 / 130), kar je deloma posledica zaposlitve večih mlajših sodelavcev. Pri 

objavah v publikacijah, ki jih indeksirajo SCI, SSCI in AHCI smo bistveno presegli načrte 

(5 / 1.2 na raziskovalca), prav tako smo bistveno presegli načrte pri citiranosti (49.5 / 

1.2 citata na raziskovalca), vendar pa so rezultati razporejeni zelo nesimetrično: 4 od 

14 raziskovalcev so dosegli več kot 70% vseh točk, pri čemer so med 14 raziskovalci 4 

mlajši sodelavci (asistenti in MR). Podobno je razmerje pri citiranosti, kar bo 

dolgoročno možno popraviti z več dobrimi objavami v revijah indeksiranih v SCI in 

drugih povezanih indeksih. Pri objavah v SCI in ostalih indeksih je nesorazmerje manjše 

(izstopa novi sodelavec dr. Škrekovski s več kot polovico SCI itd. objav in citatov v 

skupini raziskovalcev). Žal v letu 2011 ni bila izdana nobena monografija pri kateri od 

založb s seznama ARRS. Pri objavah lahko povzamem, da je potreben večji angažma pri 

kolegih s slabimi rezultati, prenos znanja in izkušenj od kolegov z dobrimi rezultati in 

povezavami, ter dobro mentoriranje mlajših sodelavcev, ki morajo čimprej pristopiti k 

pripravi člankov za objavo v indeksiranih revijah. 

Na področju aplikativnih projektov so rezultati v skladu z načrti, vendar slabši od želja, 

predvsem zaradi v načrtu že upoštevanih dejstev: sprememb v vodstvih podjetij, s 

katerimi smo sodelovali dosedaj, in zaradi neugodne situacije v gospodarstvu, ki se 

ukvarja z nižanjem stroškov.  

Na področju raziskovalnih projektov nismo dosegli ciljev (1 / 2), nadaljujemo z 

izvajanjem projektov pridobljenih v 2010 in 2011 (CRP in ARRS), oddanih pa je bilo več 

prijav na mednarodne razpise transnacionalnega sodelovanja (dve na TCP CE in dve na 

TCP SEE, dvakrat kot vodilni partner), za katere pa bodo rezultati znani šele v drugi 

polovici 2012. V letu 2011 smo kot partner sodelovali v prvem FP7 projektu, kar je bil 

velik uspeh in dobra referenca za pridobivanje partnerstva v novih konzorcijih. Pri 

pripravi prijav na razpise je prav tako prisotna velika nesimetrija, saj se z generacijo idej 

in resda zahtevno pripravo projektnih predlogov ukvarja zgolj nekaj raziskovalcev, kar 

je potrebno spremeniti. Del teh naporov je prenova pravilnika o RRD, ki bo vključeval 

tudi motivacijo za pripravo projektnih predlogov. 
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Pri organizaciji znanstvenih konferenc je prišlo do nazadovanja v številčnosti 

prispevkov, kar je že bil predmet večih sestankov in dogovora za večji angažma 

celotnega vodstva FIŠ pri pridobivanju avtorjev. 

2.4 Odličnost študija 

STRATEŠKA USMERITEV 2: 

Odličnost študija 

enota plan- 

realizacija 

plan- 

realizacija 

plan- 

realizacija 

plan plan plan 

ŠT. 

STRATEŠKI CILJI 

(manjkajoče ciljne vrednosti bomo opredelili po 
prvem letu zajemanja in sicer v dinamiki izboljšanja 
5 do 10 % glede na preteklo obdobje) 

 

2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

  
Delež prvič vpisanih v prvi letnik v prvem 
prijavnem roku 

% 29/43,5 60/32,6 70/32,6 80 90 90 

  
Število doseženih točk na maturi   

število 

točk 
14/14 20/15 21/14,8 22 23 23 

  
Delež diplomantov v čisti študijski generaciji 
– 1. stopnja  

% / / 3,3 15 20 / 

  
Delež diplomantov v čisti študijski generaciji 
– 2. stopnja 

% 13,6 17,4 6,3 45 50 13,6 

  
Delež diplomantov v čisti študijski generaciji 
– 3. stopnja 

% / / / / / / 

 Trajanje študija čiste študijske generacije 
glede na predvideno trajanje študija– 1. 
stopnja 

let / 3 3,1 / 3 / 

 Trajanje študija čiste študijske generacije 
glede na predvideno trajanje študija– 2. 
stopnja 

let 2,6 2,4 2 / 2 2,6 

 Trajanje študija čiste študijske generacije 
glede na predvideno trajanje študija– 3. 
stopnja 

let / / / / / / 

 Število novih doktorjev znanosti število 0/0 0/0 0/0 0 0 0 

  Čas iskanja prve ustrezne zaposlitve po 
diplomi 

mesecev / 2 2/1 1 1 / 

  Število študentov matične fakultete, ki so 
opravili vsaj en predmet v tujini  

število 2/0 4/1 4/3 4 6 0 

  
Število tujih predavateljev in sodelavcev število 3/2 3/1 4/3 5/4 6/5 3/2 
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STRATEŠKA USMERITEV 4: 

Zadovoljstvo študentov 

enota plan/ 

realizacija 

plan/ 

realizacija 

plan plan plan plan 

 

ŠT. 

STRATEŠKI CILJI 

(manjkajoče ciljne vrednosti bomo opredelili po prvem letu 
zajemanja in sicer v dinamiki izboljšanja 5 do 10 % glede na 
preteklo obdobje) 

 
2009 

2010 

2010 

2011 

2011 

2012 

2012 

2013 

2013 

2014 

2014 

2015 

  
Indeks zadovoljstva študentov (anketa) – skupno 1-5 4,3/3,8 4,3/3,9 4,3 4,4 4,5 4,5 

  
Zadovoljstva študentov (anketa) s predavanji in vajami 1-5 4,35/4,1 4,4/3,61 4,4 4,4 4,4 4,4 

  

Zadovoljstvo študentov (anketa) s splošno podobo, 
referatom in knjižnico 

1-5 4,0/3,5 4,2/4,01 4,3 4,3 4,3 4,3 

  
Delež študentov iz drugih regij % 20/0 0,3/9,6 33// 36 40 40 

  
Delež izpisov naših študentov  % 5/8,4 3/5,5 3 3 3 3 

  

Delež ugodno rešenih pritožb študentov  (potrditev 
pritožb na drugi stopnji) 

% 0 0 0 0 0 0 

 

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je v študijskem letu 2010/11 izvajala 

dodiplomske in podiplomske bolonjske študijske programe, ki jih izvaja tudi v 

študijskem letu 2011/12: 

- Visokošolski študijski program Informatika v sodobni družbi, 

- Univerzitetni študijski program Informatika v sodobni družbi, 

- Magistrski študijski program Informatika v sodobni družbi. 

Tabela 5: Število vpisanih študentov po programih v študijskem letu 2010/11 in 
2011/12 

dodiplomski študijski programi študijsko leto 2010/11 študijsko leto 2011/12 

Informatika v sodobni družbi (VS) 
– redni, izredni 

108 132 

Informatika v sodobni družbi 
(UN) – redni, izredni 

35 41 

Informatika v sodobni družbi 
(MAG) redni, izredni 

76 66 

Tabela 6: Število diplomantov v letu 2011 

dodiplomski študijski programi leto 2011 

Informatika v sodobni družbi (VS) 
– redni, izredni 

3 
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Informatika v sodobni družbi 
(UN) – redni, izredni 

2 

Informatika v sodobni družbi 
(MAG) redni, izredni 

10 

Tabela 7: Kazalniki prehodnosti 

Kazalnik 

študijsko leto 

2009/2010 

(leto 2009) 

študijsko leto 2010/2011 

(leto 2010) 

študijsko leto 

2011/2012 

(leto 2011) 

Redni 

študij 

Izredni 

študij 
Redni študij Izredni študij 

Redni 

študij 

Izredni 

študij 

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v študijskih 

programih prve stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004, v % 31,66% 35,20% 

28,6% 

VS 

28,6% 

VS 

35,20% 42,90% 

Odstotek ponavljavcev v študijskih programih prve 

stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004 
6% 17,80% 58,8%UN 58,8%UN 17,80% 18,80% 

2.4.1 ANALIZA VPISA 2011/12 

2.4.1.1 Vpis v univerzitetni študijski program prve stopnje 

 

V študijskem letu 2011/12 se je skupno vpisalo 239 študentov, od tega 173 na prvi in 

66 na drugi stopnji. Redno vpisanih je 210 študentov, 29 pa izredno.  Med leti 2010/11 

in 2011/12 se je zmanjšalo število prvič vpisanih v prvi i n tretji  letnik, število 

študentov pa se povečuje na račun večjega števila ponovno vpisanih in na račun širše 

študentske generacije 2009/10.  

V univerzitetni program prve stopnje je v letu 2011/12 prvič vpisanih skupno 33 

študentov na rednem študiju ter dva na izrednem študiju. Ponovno vpisanih je 6 

študentov od tega 6 v prvem letniku in 6 v drugem. Skupno je na univerzitetnem 

študiju vpisanih 39 študentov redno in dva študenta izredno. Vpis v prvi letnik 

univerzitetnega študija se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšal za 15,4% na 

rednem študiju.  



 

 

V prvi letnik je bilo vpisanih 18% žensk in 82% moških kar kaže na zmanjšanje  vpisa 

žensk v prvi letnik univerzitetnega študija.

Večina študentov prihaja iz MO Novo mesto in okoliških občin pri čemer se je v 

primerjavi s preteklim študijskim letom delež novomeških študentov zmanjšal  za 11%, 

hkrati pa se zmanjšuje nabor občin iz katerih študentje prihajajo.

Slika 1: Razporeditev 

Povprečno število doseženih 

univerzitetnega študija v letu 2011/11, 18,3 s standardnim odklonom 4,4 od možnih 34 

točk s čimer je boljše od lanskoletnega uspeha s povprečno oceno 15,4 s standardnim 

odklonom 2,14. 

V primerjavi z letom 201

nekoliko pa se je zmanjšal delež vpisanih tistih, ki so se prijavili na drugii prijavni rok in 

povečal delež tistih, ki so se prijavili na tretji prijavni rok. 

Iz 1. v 2. Letnik univerzitetne

študentov (2010/11 -7)  in iz 2. v 3. letnik 5  (2010/11 

2.4.1.2 Vpis v visokošolski študijski program prve stopnje

Na visokošolskem programu prve stopnje je v letu 2011/12 prvič vpisanih 60 

na rednem in 9 na izrednem študiju v prvi letnik. V drugi letnik je vpisanih prvič 23 

študentov redno in 3 izredno in v tretji letni 11 redno in 2 izredno.  Skupno je prvič 

vpisanih na visokošolski študij 97 študentov redno in 21 izredno. 8 štude

ponovno redno vpisanih v prvi letnik in 5 v drugi letnik redno ter 1 v drugi letnik 
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žensk v prvi letnik univerzitetnega študija. 

Večina študentov prihaja iz MO Novo mesto in okoliških občin pri čemer se je v 

tudijskim letom delež novomeških študentov zmanjšal  za 11%, 
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Razporeditev univerzitetnih študentov po občini bivanja 2010/11

Povprečno število doseženih točk na maturi je med vpisanimi v prvem letniku 

univerzitetnega študija v letu 2011/11, 18,3 s standardnim odklonom 4,4 od možnih 34 

točk s čimer je boljše od lanskoletnega uspeha s povprečno oceno 15,4 s standardnim 

V primerjavi z letom 2010/11 je v 2011/12 FIŠ postal fakulteta prve izbire za študente, 

nekoliko pa se je zmanjšal delež vpisanih tistih, ki so se prijavili na drugii prijavni rok in 

povečal delež tistih, ki so se prijavili na tretji prijavni rok.  

Iz 1. v 2. Letnik univerzitetnega programa prve stopnje je napredovalo 10 rednih 

7)  in iz 2. v 3. letnik 5  (2010/11 – 8) rednih študentov.
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V prvi letnik je bilo vpisanih 18% žensk in 82% moških kar kaže na zmanjšanje  vpisa 

Večina študentov prihaja iz MO Novo mesto in okoliških občin pri čemer se je v 

tudijskim letom delež novomeških študentov zmanjšal  za 11%, 

univerzitetnih študentov po občini bivanja 2010/11 

 

točk na maturi je med vpisanimi v prvem letniku 

univerzitetnega študija v letu 2011/11, 18,3 s standardnim odklonom 4,4 od možnih 34 

točk s čimer je boljše od lanskoletnega uspeha s povprečno oceno 15,4 s standardnim 

0/11 je v 2011/12 FIŠ postal fakulteta prve izbire za študente, 

nekoliko pa se je zmanjšal delež vpisanih tistih, ki so se prijavili na drugii prijavni rok in 

ga programa prve stopnje je napredovalo 10 rednih 

8) rednih študentov. 

Na visokošolskem programu prve stopnje je v letu 2011/12 prvič vpisanih 60 študentov 

na rednem in 9 na izrednem študiju v prvi letnik. V drugi letnik je vpisanih prvič 23 

študentov redno in 3 izredno in v tretji letni 11 redno in 2 izredno.  Skupno je prvič 

vpisanih na visokošolski študij 97 študentov redno in 21 izredno. 8 študentov je 

ponovno redno vpisanih v prvi letnik in 5 v drugi letnik redno ter 1 v drugi letnik 

2



 

 

izredno. Skupno število ponovno vpisanih je 14. Skupno je redno vpisanih 110 

študentov izredno pa 22.

V primerjavi z letom 2010/11 se je vpis v prvi letnik rednega 

letu 2011/12 povečal za 30,4%, na izrednem študiju se tudi bistveno povečal  v 

primerjavi s preteklim študijskim letom.

Na visokošolskem študiju se je delež prvič vpisanih žensk v letu 20

10,5% in je približno enak 

Slika 2: Razporeditev visokošolskih študentov po občini bivanja 2010/11

Enako kot pri univerzitetnih študentih je tudi pri novovpisanih visokošolskih štu

prvega letnika 2011/12 večina študentov iz MO 

čemer se je v primerjavi s preteklim študijskim letom delež novomeških študentov 

zmanjšal  za 15%, hkrati pa se povečuje nabor občin iz katerih študentje prihajajo.

V primerjavi s preteklim letom se je leta 2011/12 v prvi 

vpisalo več študentov s klasično maturo na račun tistih s poklicno maturo.

Povprečna ocena poklicne mature je bila 12,29 točk od skupno možnih 22. Povprečni 

rezultat na splošni maturi je bil enak 12,28 točke od skupno možnih 

Na podlagi učnega uspeha v zadnjem letniku srednje šole lahko trdimo, da je 

generacija vpisanih v letu 2011/12 bistveno slabša saj je prepolovila delež tistih z 

odličnim učnim uspehom in potrojila odstotek tistih z zadostnim učnim uspehom.
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izredno. Skupno število ponovno vpisanih je 14. Skupno je redno vpisanih 110 

študentov izredno pa 22. 
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letu 2011/12 povečal za 30,4%, na izrednem študiju se tudi bistveno povečal  v 

primerjavi s preteklim študijskim letom. 

Na visokošolskem študiju se je delež prvič vpisanih žensk v letu 20

bližno enak tretjini vseh vpisanih. 

: Razporeditev visokošolskih študentov po občini bivanja 2010/11

Enako kot pri univerzitetnih študentih je tudi pri novovpisanih visokošolskih štu
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vpisalo več študentov s klasično maturo na račun tistih s poklicno maturo.

Povprečna ocena poklicne mature je bila 12,29 točk od skupno možnih 22. Povprečni 

rezultat na splošni maturi je bil enak 12,28 točke od skupno možnih 

Na podlagi učnega uspeha v zadnjem letniku srednje šole lahko trdimo, da je 

generacija vpisanih v letu 2011/12 bistveno slabša saj je prepolovila delež tistih z 

odličnim učnim uspehom in potrojila odstotek tistih z zadostnim učnim uspehom.
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izredno. Skupno število ponovno vpisanih je 14. Skupno je redno vpisanih 110 

visokošolskega študija v 

letu 2011/12 povečal za 30,4%, na izrednem študiju se tudi bistveno povečal  v 

Na visokošolskem študiju se je delež prvič vpisanih žensk v letu 2011/12 povečal za 

: Razporeditev visokošolskih študentov po občini bivanja 2010/11 

 

Enako kot pri univerzitetnih študentih je tudi pri novovpisanih visokošolskih študentih 

Novo mesto in okoliških občin pri 

čemer se je v primerjavi s preteklim študijskim letom delež novomeških študentov 
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vpisalo več študentov s klasično maturo na račun tistih s poklicno maturo. 

Povprečna ocena poklicne mature je bila 12,29 točk od skupno možnih 22. Povprečni 
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Po podatkih o vpisu je iz 1. v 2. letnik visokošolskega programa prve stopnje 

napredovalo 16 rednih (2010/11 

letnik 8 rednih (2010/11 

2.4.1.3 Vpis v magistrski program

Na magistrski program druge stopnje je bilo v letu 2011/12 skupno vpisanih 66 

študentov od tega 5 izredno in 61 redno. En izredni je bil prvič vpisan v drugi letnik, en  

pa prvič v absolventski staž.  V prvi letnik rednega študija je bilo v

študentov in ponovno 3 študentov . V drugi letnik rednega študija je bilo prvič vpisanih 

14 študentov, 17 pa jih je bilo prvič v pisanih v status absolventa. V celoti je bilo prvič 

redno vpisanih 58 študentov ponovno pa 3.

Vpis v prvi letnik magistrskega študija se je v primerjavi s študijskim letom 2010/11 

zmanjšal za 31%, pri izrednih pa je vpis v letu 2010/11 ostal nespremenjen.

Na magistrskem študiju se je delež prvič vpisanih žensk v letu 201
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datkih o vpisu je iz 1. v 2. letnik visokošolskega programa prve stopnje 

6) izrednih študentov in iz 2. v 3. 

Na magistrski program druge stopnje je bilo v letu 2011/12 skupno vpisanih 66 

študentov od tega 5 izredno in 61 redno. En izredni je bil prvič vpisan v drugi letnik, en  

pa prvič v absolventski staž.  V prvi letnik rednega študija je bilo vpisanih prvič 20 

študentov in ponovno 3 študentov . V drugi letnik rednega študija je bilo prvič vpisanih 

14 študentov, 17 pa jih je bilo prvič v pisanih v status absolventa. V celoti je bilo prvič 

ik magistrskega študija se je v primerjavi s študijskim letom 2010/11 

zmanjšal za 31%, pri izrednih pa je vpis v letu 2010/11 ostal nespremenjen. 

Na magistrskem študiju se je delež prvič vpisanih žensk v letu 2011/12 zmanjšal za 

: Struktura magistrskih študentov po občini bivanja za leto 2011/12 

 

Povprečna ocena dodiplomskega študija vpisanih študentov v letu 2011/12 znaša 7,85 
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Na magistrskem programu druge stopnje je iz 1. v 2. letnik napredovalo 14 rednih 

(v2009/10 - 19) študentov. 

 

2.4.2 ANALIZA REZULTATOV ŠTUDENTSKE ANKETE ZA  ŠTUDIJSKO LETO 

2010/2011 

V študijskem letu 2010/2011 je bila študentska anketa izvedena v elektronski obliki, in 

sicer preko sistema VIS. Anketa je bila anonimna. 

Na podlagi podatkov o vpisu z dne 21.10.2010 je bilo do odgovarjanja upravičenih 101 

študentov visokošolskega študija, 33 študentov univerzitetnega študija in 56 študentov 

magistrskega študija. 

Tabela 8: Povprečna ocena visokošolskega učitelja/sodelavca (od najboljših proti 

najslabšim) 

PREDAVANJA / VAJE 

PRIIMEK IN IME 
Skupna povprečna ocena 

2010/11 

Skupna povprečna ocena 

2009/2010 

1. Strnad Barbara 4,88 - 

2. Kovačič Andrej 4,85 - 

3. Bratuša Tomaž 4,83 4,71 

4. Potočnik Marjan 4,71 - 

5. Rek Mateja 4,71 - 

6. Vodlan Jana 4,71 - 

7. Kastrin Andrej 4,52 4,02 

8. Podmenik Darka 4,52 - 
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9. Caf Dušan 4,51 4,40 

10. Govorčin Jelena 4,49 - 

11. Damij Nadja 4,48 4,57 

12. Ivašković Igor 4,47 - 

13. Jelovac Dejan 4,46 4,19 

14. Vodopivec Robert 4,43 4,47 

15. Rodič Blaž 4,42 4,46 

16. Modic Dolores 4,40 - 

17. Bukovec Boris 4,39 4,37 

18. Čabraja Toni 4,35 - 

19. Lamut Urša 4,35 4,17 

20. Černič Mateja 4,32 - 

21. Zalokar Divjak Zdenka 4,30 - 

22. Berginc Gregor 4,29 4,53 

23. Povh Janez 4,29 4,32 

24. Šuhel Peter 4,26 3,87 

25. Cerovšek Mitja 4,25 4,06 

26. Pandiloska Jurak Alenka 4,24 - 

27. Macur Mirna 4,23 4,34 

28. Mesojedec Uroš 4,23 4,35 
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29. Rončevič Borut 4,18 4,04 

30. Ciglarič Stanko 4,16 4,13 

31. Žnidaršič Martin 4,16 4,46 

32. Ciglarič  Mojca 4,13 4,33 

33. Makarovič Matej 4,12 4,33 

34. Kristovič Sebastjan 4,11 - 

35. Pinterič Uroš 4,04 3,86 

36. Gradišar Dejan 3,87 - 

37. Mertik Matej 3,87 3,73 

38. Tomšič Matevž 3,85 4,04 

39. Kukar Matjaž 3,82 3,66 

40. Ženko Bernard 3,73 4,11 

41. Besednjak Tamara 3,35 3,86 

42. Paulin Aloisius 3,25 3,72 

 POVPREČJE 4,27 4,19 

 

Tabela 9: Rangiranje visokošolskih učiteljev po povprečni oceni predavanj (padajoče). 

PREDAVANJA 

PRIIMEK IN IME 
SKUPNA POVPREČNA 

OCENA 
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1. Rek Mateja 4,71 

2. Kastrin Andrej 4,59 

3. Caf Dušan 4,51 

4. Damij Nadja 4,48 

5. Jelovac Dejan 4,46 

6. Vodopivec Robert 4,43 

7. Rodič Blaž 4,32 

8. 
Zalokar Divjak 

Zdenka 
4,30 

9. Povh Janez 4,29 

10. Šuhel Peter 4,26 

11. Macur Mirna 4,23 

12. Bukovec Boris 4,20 

13. Rončevič Borut 4,18 

14. Ciglarič Stanko 4,16 

15. Žnidaršič Martin 4,16 

16. Ciglarič  Mojca 4,13 

17. Makarovič Matej 4,12 

18. Mertik Matej 4,08 

19. Pinterič Uroš 4,04 
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20. Tomšič Matevž 3,85 

21. Kukar Matjaž 3,82 

22. Ženko Bernard 3,73 

 

Tabela 10: razporeditev visokošolskih sodelavcev na podlagi povprečne ocene vaj 

(padajoče). 

VAJE 

PRIIMEK IN IME 
SKUPNA POVPREČNA 

OCENA 

1. Strnad Barbara 4,88 

2. Kovačič Andrej 4,85 

3. Bratuša Tomaž 4,83 

4. Potočnik Marjan 4,71 

5. Vodlan Jana 4,71 

6. Bukovec Boris 4,58 

7. Podmenik Darka 4,52 

8. Rodič Blaž 4,52 

9. Govorčin Jelena 4,49 

10. Ivašković Igor 4,47 

11. Kastrin Andrej 4,45 

12. Modic Dolores 4,40 
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13. Čabraja Toni 4,35 

14. Lamut Urša 4,35 

15. Černič Mateja 4,32 

16. Berginc Gregor 4,29 

17. Cerovšek Mitja 4,25 

18. 
Pandiloska Jurak 

Alenka 
4,24 

19. Mesojedec Uroš 4,23 

20. Kristovič Sebastjan 4,11 

21. Gradišar Dejan 3,87 

22. Mertik Matej 3,66 

23. Besednjak Tamara 3,35 

24. Paulin Aloisius 3,25 
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Tabela 11: Splošna ocena predavanj po posameznih kategorijah 
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2010/11 4,46 4,44 4,42 4,35 4,21 4,43 4,42 4,15 4,27 4,22 4,02 4,01 3,94 4,09 4,27 4,10 4,19 4,24 

2009/10 4,07 4,06 4,09 4,01 3,87 4,18 4,18 3,84 4,09 4,06 3,85 3,70 3,89 3,89 4,00 3,76 - 3,97 

2008/09 4,50 4,57 4,63 4,29 4,10 4,73 4,77 3,87 4,31 4,25 3,77 4,01 3,76 3,69 3,99 3,69 - 4,18 
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Tabela 12: Splošne ocene visokošolskih sodelavcev 
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2010/11 4,41 4,39 4,35 4,29 4,19 4,51 4,45 4,36 4,42 4,35 4,15 4,09 4,08 4,40 4,27 4,32 

2009/10 4,24 4,30 4,24 4,16 4,06 4,45 4,39 4,29 4,37 4,39 4,12 3,92 4,07 4,26 - 4,23 

2008/09 4,43 4,49 4,45 4,29 4,18 4,55 4,41 4,46 4,60 4,65 4,26 4,12 4,00 4,49 - 4,38 
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2.4.3 KLJUČNE UGOTOVITVE 

Na podlagi analize vpisa in prehodnosti lahko ugotovimo sledeče ključne elemente, ki 

zahtevajo dodatne izboljšave ali pa nadaljevanje trenda v želeni smeri. Želimo si vpisa 

več študentov z višjimi ocenami ,  v smislu novačenja boljših dijakov, s čimer se lahko 

nadejamo boljših študijskih rezultatov v kolikor so ocene in dejansko znanje v kakšni 

povezavi. Druga pomembna ugotovitev je, da je v preteklih letih bil obseg študentov na 

informativnih dnevih relativno slab, kljub kasnejšemu relativno dobremu vpisu. Iz tega 

sledi, da na vpis študentov močno vplivajo druge aktivnosti, ki jih fakulteta izvaja za 

potrebe promocije, kot tudi verjetno pozitivne informacije, ki jih širijo študentje. 

Fakulteta bo na podlagi analize dosedanjih vpisov morala več pozornosti nameniti 

enakomernemu pridobivanju študentov s širšega območja, saj je mogoče opaziti 

zoženje vplivnega prostora v smislu tako oženja regijskega geografskega prostora s 

katerega prihajajo študentje (pojavili so se študentje izven regije, kar je pozitivno), 

enako pa velja tudi za nabor srednjih šol s katerih študentje prihajajo.  

Poročilo o rezultatih študentskih anket kaže na nadpovprečno dobre ocene 

predavateljev in študijskih programov na FIŠ pri čemer pa je potrebno opozoriti na 

nekatere ključne vsebinske razloge za tovrstne ocene. Relativno nizke ocene pri 

zahtevnosti predmetov, uporabnosti vaj, kvaliteti podanega znanja spodbujajo 

razmislek ali je nivo znanja ustrezno visok. Slabe ocene pri dostopnosti literature niso 

neposredno povezane s kakovostjo pedagoškega procesa temveč s sposobnostjo 

študentov za samostojni študij, v kolikor se ocena ne nanaša na dostopnost izpitne 

literature. Na podlagi študentske ankete o administrativni podpori pedagoškemu 

procesu je potrebno sklepati da so rezultati manj verodostojni, hkrati pa vseeno 

izgleda, da obstaja bistveno več možnosti za izboljšave predvsem pri prilagojenosti 

urnikov – pri čemer pa je potrebno poudariti, da čez splošne omejitve ni mogoče. 

Ne glede na različne pomanjkljivosti ki izhajajo iz rezultatov študentske ankete se je 

potrebno zavedati, da je splošna ocena absolutno gledano visoka in bi posledično 

morala biti osnova za uspešen razvoj fakultete.  
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3 SAMOEVALVACIJA PO MERILIH ZA AKREDITACIJO IN ZUNANJO 

EVALVACIJO VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV IN ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

 

Z dolgoročnim planom izboljšanja kakovosti FIŠ je bila kot ena od aktivnosti predvidena tudi 

samoevalvacija. NAKVIS je sprejel Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih 

zavodov in študijskih programov, Ur.l. RS, št. 95/2010 ,17/2011. Smiselno je, da 

samoevalvacijo naredimo po teh merilih. 

Vodstvo FIŠ je izvedbo samoevalvacije predvidelo s Programom dela za leto 2012. 

Samoevalvacijo je izvedel tim v sestavi: 

� izr. prof. dr. Janez Povh – dekan 
� izr. prof. dr. Nadja Damij – prodekanja za izobraževanje 
� doc. dr. Blaž Rodič – predstojnik IIŠ, prodelan za RRD 
� Nataša Lisec (koordinatorka samoevalvacije). 

Kot vodilo za izvedbo samoevalvacije je bilo uporabljeno besedilo Meril NAKVISa, ki smo jih za 

potrebe ovrednotenja inovativno nadgradili  s tabelo ocenjevanja stopnje doseganja po 

metodologiji modela CAF (Commmon Assesement Framework).  Za lažje spremljanje stopnje 

doseganja smo uvedli tudi barvno označevanje.  

Stopnja doseganja  

(po metodologiji modela CAF »Commmon Assesement Framework) 

Ocena 

Na tem področju nismo dejavni. 0 

Dejavnost načrtujemo (P-pan). 1 

Dejavnost  načrtujemo in izvajamo (D-do). 2 

Dejavnosti načrtujemo, izvajamo in preverjamo (C-check). 3 

Dejavnosti načrtujemo, izvajamo, preverjamo rezultate in vnašamo potrebne 

prilagoditve (A-act). 

4 

Dejavnost načrtujemo, izvajamo in redno prilagajamo ter se učimo od drugih. Smo v 

krogu nenehnih izboljšav. 

5 

 



 

  34 

Pri strateški usmeritvi številka 3 (Odličnost poslovanja) smo v okviru Strateškega načrta FIŠ 

2009-2014 opredelili tudi spremljanje indeksa kakovosti poslovanja (po merilih samoevalvacije 

NAKVIS), kot tudi njegove ciljne vrednosti:  

 STRATEŠKA USMERITEV 3: 

Odličnost poslovanja 

Enota Realizacija Realizacija Plan Plan Pla

n 

ZAP. 

ŠT. 

STRATEŠKI CILJI 

(manjkajoče ciljne vrednosti bomo opredelili po prvem letu zajemanja 

in sicer v dinamiki izboljšanja 5 do 10 % glede na preteklo obdobje) 

 2009/10 

 

2010/11 

 

2011/201

2 

 

2012/

2013 

 

201

3/2

014 

 

10. Indeks kakovosti poslovanja (po merilih samoevalvacije 

NAKVIS) 

0-5 3/2,71 3,5/2,81 4/3,44  4,5 5 

 
Indeks kakovosti poslovanja po merilih NKKVŠ je za študijsko leto 2009/2010 znašal: 
 

 Indeks kakovosti poslovanja po merilih NKKVŠ za študijsko leti 2009/2010 OCENA 

0-5 

A Merila za evalvacijo visokošolskega zavoda 2,66 

B Merila za evalvacijo izvajanja študijskega programa 2,77 

C Merila za evalvacijo znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela 2,76 

 Skupna ocena ���� 2,71 

 
Indeks kakovosti poslovanja po merilih NKKVŠ je za študijsko leto 2010/2011 znašal: 
 

 Indeks kakovosti poslovanja po merilih NKKVŠ za študijsko leto 2010/2011 OCENA 

0-5 

A Merila za evalvacijo visokošolskega zavoda 2,65 

B Merila za evalvacijo izvajanja študijskega programa 3 
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C Merila za evalvacijo znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela 2,77 

 Skupna ocena ���� 2,81 

 

Po merilih NAKVISa se napredek ugotavlja po naslednjih kriterijih:  
1. nadgrajeni, formalizirani in javno dostopni strategiji, postopkih in ukrepih;  

2. razvoju in redni uporabi formalnih orodij za zagotavljanje sistema kakovosti, 

dokumentiranem spremljanju dosežkov pri izvajanju študijskih programov, učnih izidov 

študentov in vrednotenju relevantnih deležnikov;  

3. stabilni kadrovski strukturi in njenem razvoju;  

4. stalnem povezovanju in sodelovanju kadrov, študentov in drugih deležnikov z okoljem;  

5. ustreznih in stabilnih razmerah ter virih (vložkih), ki zagotavljajo kakovostno izvajanje 

študijskih programov in njihov aktualen razvoj;  

6. stalnem zbiranju in analizi podatkov, ki so pomembni za učinkovito upravljanje in 

izvajanje študijskih programov ter s tem povezanih podpornih aktivnosti;  

7. ugotavljanju napak in pomanjkljivosti pri izvajanju študijskih programov v procesu 

samoevalvacije ter njihovem odpravljanju v procesu razvoja teh programov;  

8. organiziranju javnega dostopa do informacij o rezultatih izvajanja študijskih 

programov, učnih izidov študentov ter znanstvenih, raziskovalnih, umetniških in 

strokovnih dosežkov zaposlenih;  

9. redni predstavitvi in organiziranju razprave o samoevalvacijskih poročilih in drugih 

dokumentiranih ugotovitvah samoevalvacije v vseh organih upravljanja zaradi 

avtonomnega in odgovornega upravljanja dejavnosti in vodenja visokošolskega zavoda, 

kakovostnega izvajanja študijskih programov in njihovega razvoja. 
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3.1 SAMOEVALVACIJA – OCENJEVALNA TABELA PO MERILIH NAKVIS za 

koledarsko leto 2011 

Samoevalvacija je bila izvedena s pomočjo spletnega vprašalnika, preko katerega so lahko vsi 

deležniki (vsi zaposleni, člani Senata, UO, Študentskega sveta) izpolnili vprašalnik in ocenili 

stanje fakultete. Oddanih je bilo 16 vprašalnikov. Na kolegiju dekana smo prav tako  ocenili 

stopnjo doseganja meril, razpravljali o oblikovanju predlogov za izboljšanje in le te povzeli v 

Program ukrepov po samoevalvaciji. V uvodnem delu preverjanja stanja se je izvedel tudi 

pregled realizacije in učinkovitosti ukrepov samoevalvacije 2009/2010. Nerealizirani, a še 

vedno aktualni ukrepi so se smiselno prenesli v aktualni program ukrepov samoevalvacije. 

 

ZAP. 

ŠT. 

MERIL ZA AKREDITACIJO IN ZUNANJO EVALVACIJO VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV 

IN ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV (NAKVIS) 

II. Podaljšanje akreditacije 

OCENA 

 

0-5 

OPOMBA 

 

(zap. št. 

neskladja 

/ukrepa) 

1 Vpetost v okolje (člen 27) 

Visokošolski zavod mora izkazati svojo vpetost v okolje: 

  

1.1 z objavljenim poslanstvom in strategijo svojega razvoja, kjer je opredeljena 
njegova vloga v gospodarskem, socialnem in kulturnem razvoju ožjega in 
širšega okolja, posebej z ugotavljanjem učinkov, ki jih ima delovanje 
visokošolskega zavoda na okolje ter racionalno rabo javnih virov; 

3,43 1 

1.2 s povezanostjo z razvojem ožjega in širšega okolja ter dialogom z njima - 
posebej pa s svojimi diplomanti; 

3,13  

1.3 s seznanjenostjo o zaposlenosti svojih diplomantov; 
 

2,73 2 

1.4 s spremljanjem učnih izidov in pridobljenih kompetenc, da bi omogočili 
študentom in diplomantom poleg zaposlovanja in nadaljnjega izobraževanja 
tudi vključevanje v družbene procese in javno življenje; 

3,13  

1.5 s spremljanjem konkurenčnosti na trgu dela diplomantov študijskih programov. 
 

2,66 3 
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2 Delovanje visokošolskega zavoda (člen 28) 

Visokošolski zavod deluje v skladu s svojim poslanstvom in vizijo 

svojega razvoja, kar izkazuje: 

  

2.1  z jasno razvidnimi izobraževalnimi, znanstvenimi, raziskovalnimi, 
umetniškimi oziroma strokovnimi cilji ter strategijo delovanja in razvoja 
zavoda in studijskih programov ; 

3,8  

2.2 z načrtom in načini uresničevanja postavljenih ciljev; 
 

3,46  

2.3 z jasno notranjo organiziranostjo in preglednim delovanjem vseh 
organov; 
 

3,53  

2.4 z razvidno opredeljenimi pristojnostmi, nalogami in dolžnostmi vodstva, 
zaposlenih in študentov v organih upravljanja; 

4  

2.5 s tem, da vsi zaposleni in študenti ter organi delujejo v skladu z 
relevantnimi splošnimi pravnimi akti; 

3,6  

2.5 z delovanjem na področjih, za katera je bil ustanovljen, kar izkazuje z: 
 znanstvenim, raziskovalnim, umetniškim oziroma strokovnim delom v 

okviru programov in projektov; 
 ustrezno organizirano izvedbo teh programov in projektov ter  
 objavami dosežkov tega dela na način, ki mu stroka priznava 

znanstveno, raziskovalno, umetniško oziroma strokovno relevantnost; 

3,86 4 

3,4 

3,77 

2.7 z utečenim znanstvenim, raziskovalnim, umetniškim oziroma 
strokovnim sodelovanjem z drugimi visokošolskimi zavodi, inštituti 
oziroma drugimi organizacijami; 

3,6  

2.8 univerze izkazujejo znanstvene, raziskovalne, umetniške oziroma 
strokovne rezultate svojega delovanja najmanj s področja treh 
znanstvenih disciplin, fakultete pa s področja vsaj ene znanstvene 
discipline; 

3,53  

2.9 s stalnim vključevanjem rezultatov znanstvenega, raziskovalnega, 
umetniškega oziroma strokovnega dela v izobraževanje v skladu s 
strategijo visokošolskega zavoda; 

3,4  

2.10 s stalnim prenavljanjem in aktualizacijo učnih vsebin z rezultati 
znanstvenega, raziskovalnega, umetniškega oziroma strokovnega dela, 
ki se presoja s kriteriji kakovosti; 

3,53  

2.11 z usklajevanjem vpisa študentov s potrebami relevantnih okolij; 
 

3,2  

2.12 s sklenjenimi dogovori z različnimi organizacijami o praktičnem 
usposabljanju svojih študentov (če je to del studijskih programov); 
visoke strokovne šole pa z organiziranjem praktičnega izobraževanja in 
usposabljanja svojih študentov ter stalnim preverjanjem 
usposobljenosti in kompetenc mentorjev na praksi; 

3,33  
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2.13 s stalnim primerjanjem načrtovanih in doseženih učnih izidov študentov 
in kompetenc diplomantov ter posodabljanjem izvajanja študijskih 
programov; 

3,4  

2.14 s tem, da je zagotovljena odgovornost zavoda do študentov pri: 
 pomoči pri organiziranem pridobivanju znanja, spretnosti in veščin na 

drugih visokošolskih zavodih, vključno z interno, nacionalno in 
mednarodno podprto mobilnostjo; 

 priznavanju znanj, spretnosti in veščin, pridobljenih na drugih 
visokošolskih zavodih;  

 svetovalnih storitvah, povezanih z vpisom, in drugih informacijah, 
povezanih s študijem, kot npr. karierni centri; 

3,26 7 

3,66 

3,13 

2.15 z ustrezno organiziranostjo študentov in njihovim soodločanjem v vseh 
organih upravljanja zavoda; 

3,73  

2.16 z rednim spremljanjem napredovanja študentov po študijskem 
programu in dolžine študija ter z oblikovanjem in izvajanjem ukrepov v 
primeru prenizke prehodnosti; 

3,53  

2.17 s seznanjenostjo o zaposlenosti svojih diplomantov; 
 

2,5 6 

2.18 s spremljanjem konkurenčnosti na trgu dela diplomantov studijskih 
programov. 

2,66 6 

3 Kadri (člen 29) 

Visokošolski zavod ima vzpostavljeno kadrovsko strukturo, ki po obsegu 
in kakovosti ustreza znanstvenemu, raziskovalnemu, umetniškemu 
oziroma strokovnemu delu, ki je povezano s studijskimi področji 
oziroma študijskimi programi. Ustreznost kadrovske strukture se 
izkazuje: 

  

.1 s številom in strukturo sodelujočih v studijskih programih, ki opravljajo 
znanstveno, raziskovalno, umetniško oziroma strokovno delo; 

3,66  

3.2 s kadrovskim načrtom ter dokazili o oblikah sodelovanja vseh 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev in znanstvenih delavcev ter 
mednarodni mobilnosti, organizaciji in izvajanju sobotnega leta; 

3,86  

3.3 z učinkovitimi in transparentnimi postopki za izvolitve v naziv ter s 
takšno strukturo področij za izvolitve, ki zagotavlja stabilno kadrovsko 
strukturo in njen razvoj, 

3,93  

3.4 z dokazili o veljavni izvolitvi v nazive vseh visokošolskih učiteljev in 
visokošolskih sodelavcev, ki izvajajo študijski program; 

4,14  

3.5 s strukturo in številom podpornih delavcev - tj. strokovnih, upravnih in 
tehničnih sodelavcev, ki zagotavljata kakovostno podporo za izvajanje 
studijskih programov; 

3,86  

3.6 s tem, da so člani senata izbrani tako, da so enakopravno zastopana vsa 
študijska področja, znanstvene discipline oziroma umetniška področja 
zavoda; 

4,26  

3.7 z upoštevanjem minimalnih standardov agencije za izvolitve v nazive 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcev na visokošolskih zavodih v merilih za izvolitve v nazive 

4  
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visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcev zavoda; 

3.8 z ustrezno organizirano službo za podporo pedagoškemu procesu; 
zaposleni v tej službi so na zavodu v delovnem razmerju. 

3,73  

4 Študenti (člen 30) 

Visokošolski zavod izkazuje usmerjenost na študente in njihovo 
kakovostno izobraževanje: 

  

4.1 z usklajevanjem vpisa študentov s potrebami relevantnih okolij; 
 

3,26 6 

4.2 z vključevanjem študentov v znanstveno, raziskovalno, umetniško 
oziroma strokovno dejavnost zavoda, in sicer tako, da jih povezuje s 
programskimi in projektnimi skupinami ter vključuje v njihovo tekoče 
delo; 

3,4  

4.3 s tem, da se študentom zagotavljajo: 
 pomoč pri organiziranem pridobivanju znanja, spretnosti in veščin na drugih 

visokošolskih zavodih; 
 priznavanje znanj, spretnosti in veščin, pridobljenih na drugih visokošolskih 

zavodih; 
 svetovalne storitve, povezane z vpisom, in druge informacije, povezane s 

študijem; 

2,86 5 

3,53 

3,86 

4.4 z razvidno opredeljenimi pristojnostmi, nalogami in dolžnostmi študentov v 
organih upravljanja; 

3,66  

4.5 s tem, da študenti sodelujejo pri vrednotenju in posodabljanju izvajanja 
studijskih programov; 

2,93  

4.6 s tem, da študenti delujejo v skladu z relevantnimi splošnimi pravnimi akti; 
 

4  

4.7 z ustrezno organiziranostjo študentov, in njihovim soodločanjem v vseh organih 
upravljanja zavoda ter pri izboljševanja kakovosti visokošolskega zavoda; 

3,73  

4.8 s spremljanjem učnih izidov in pridobljenih kompetenc, da bi omogočili 
študentom in diplomantom poleg zaposlovanja in nadaljnjega izobraževanja 
tudi vključevanje v družbene procese in javno življenje; 

3,21 7 

4.9 z informiranjem študentov o zaposljivosti diplomantov. 
 

2,53 7 

5 Materialne razmere (člen 31) 

Visokošolski zavod izkazuje kakovostne materialne razmere za izvajanje vseh 
svojih dejavnosti, in sicer tako, da: 

  

5.1 ima primerne prostore in opremo za uresničevanje svojega poslanstva, vizije in 
ciljev; 

3,66  

5.2 ima primerne prostore in opremo za izvajanje študijskih programov in drugih, s 
tem povezanih dejavnosti zavoda, kot so znanstveno, raziskovalno, umetniško 
oziroma strokovno delo; 

3,53  
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5.3 je delovanje zavoda in izvajanje študijskih programov podprto s sodobno 
informacijsko-komunikacijsko ter drugo učno tehnologijo in drugo opremo, ki je 
potrebna za izvajanje študijskih programov ter znanstvene, raziskovalne, 
umetniške oziroma strokovne dejavnosti; 

4  

5.4 je kakovostna informacijsko-komunikacijska tehnologija stalno na voljo tudi 
študentom; 

3,85  

5.5 z visokošolsko knjižnico v okviru zavoda, ki zagotavlja ustrezne knjižnične 
informacijske storitve, dostop do ustreznega knjižničnega gradiva s področij 
studijskih programov zavoda ter znanstvenih, raziskovalnih, umetniških in 
strokovnih področij, ki jih zavod razvija;  

3,13 9 

5.6 študijsko gradivo in elektronske baze podatkov ustrezajo vsebini in stopnji 
študijskih programov ter da knjižnica ustreza določilom zakona o knjižničarstvu; 

3,46 10 

5.7 dokazuje ustreznost prostorov in opreme z dokazili o lastništvu ali najemu ter s 
popisom opreme, ki se uporablja za izvajanje dejavnosti visokošolskega zavoda; 

4,14  

5.8 so prostori zavoda na taki lokaciji, kjer je omogočeno nemoteno izvajanje 
študijskih programov in znanstveno, raziskovalno, umetniško oziroma 
strokovno delo, ter ustrezajo številu vpisanih študentov; 

4  

5.9 so prostori in oprema primerni za študente s posebnimi potrebami; 
 

1,93 11 

5.10 redno pripravlja načrte za zagotavljanje finančnih, materialnih in drugih virov 
(vložkov), ki so potrebni za delovanje zavoda, ter preverja njihovo izvajanje; 

3,53  

5.11 so sredstva zagotovljena za vse študijske programe, ki jih zavod izvaja, in vse 
dejavnosti zavoda, ki so s tem povezane (znanstveno, raziskovalno, umetniško 
oziroma strokovno delo) ter druge podporne dejavnosti. 

3,33  

6 Zagotavljanje kakovosti (člen 32)   

6.1 Sistem zagotavljanja kakovosti visokošolskega zavoda je primeren in učinkovit 
ter primerljiv v evropskem visokošolskem prostoru; obsega vse procese, ki so 
pomembni za kakovostno delovanje zavoda in izvajanje studijskih programov 
ter stalno izboljševanje kakovosti.  

3,6  

6.2 Dejavnost zavoda se načrtuje stalno in celovito; izvajanje načrtov se redno 
spremlja, napake in pomanjkljivosti pa odpravljajo. 

3,53  

6.3 Zavod redno izvaja samoevalvacijo, ki vključuje: 
 evalvacijo poučevanja, ki jo podajo študenti in drugi relevantni deležniki iz 

okolja, 
 evalvacijo vseh dejavnosti, 
 evalvacijo zadostnosti in raznovrstnosti virov iz nacionalnega in mednarodnega 

okolja ter finančne uspešnosti; 
 dokumentiranje razvoja visokošolskega zavoda v povezavi z razvojem 

relevantnega okolja, 
 dokumentiranje pomanjkljivosti in napak, 
 analizo dosežkov ter 
 oceno kakovosti vseh dejavnosti visokošolskega zavoda in oblikovanje 

predlogov za izboljšave. 

3,53 12 

3,13 

2,93 

2,93 

2,8 

3,2 
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4 

6.4 Dokumentirane ugotovitve o kakovosti delovanja zavoda in njihova analiza ter 
predlogi ukrepov za izboljšanje so dostopni v samoevalvacijskih poročilih in 
objavljeni. 

3,2  

6.5 Z zagotavljanjem kakovosti visokošolski zavod usmerja in razvija kulturo 
kakovosti.  

3,6  

P Priloge (člen 34) 

OPOMBA: V sklopu samoevalvacije se spodaj navedene priloge obvezno 

pregledajo. 

Za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda in študijskega programa je 

potrebno predlogu priložiti: 

  

P.1 ustanovitveni akt in Statut visokošolskega zavoda; 
 

4  

P.2 samoevalvacijsko poročilo visokošolskega zavoda za študijsko leto, pred 
katerim se opravlja zunanja evalvacija, in analiza vseh področij delovanja 
visokošolskega zavoda iz vseh let po zadnji akreditaciji z ugotovljenimi 
pomanjkljivostmi in ukrepi za njihovo odpravo; 

3  

P.3 poslanstvo, vizija in strategija visokošolskega zavoda; 
 

4  

P.4 letni program dela visokošolskega zavoda, in sicer za zadnje koledarsko leto 
pred zunanjo evalvacijo in za tisto, v katerem zunanja evalvacija poteka; 

4  

P.5 finančno poročilo visokošolskega zavoda za zadnje koledarsko leto; 
 

4  

P.6 poslovnik kakovosti; 
 

3  

P.7 dokazila o kakovosti visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev ter 
znanstvenih delavcev, kot jih priznava stroka; 

4 13 

P.8 analize izsledkov študentskih anket oziroma drugih oblik spremljanja mnenj 
študentov o kakovosti izvajanja studijskega programa za zadnja tri študijska 
leta; če je od zadnje akreditacije poteklo manj kot tri leta, pa za celotno 
obdobje po njej; 

4 18 

P.9 analize izsledkov anket in drugih oblik spremljanja diplomantov visokošolskega 
zavoda; 

1  

P.10 seznam evidenc, ki jih vodi visokošolski zavod. 
 

4  
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• Indeks kakovosti poslovanja po merilih NAKVIS za študijsko leti 2010/2011 znaša: 
 

 Indeks kakovosti poslovanja po merilih NAKVIS za študijsko leti 2010/2011 OCENA 

0-5 

1 Vpetost v okolje 3,02 

2 Delovanje visokošolskega zavoda 3,45 

3 Kadri 3,93 

4 Študenti 3,36 

5 Materialni pogoji (prostori, knjižnično - informacijska dejavnost in financiranje) 3,51 

6 Zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti 3,31 

7 Obstoj prilog 3,50 

 Skupna ocena ���� 3,44 

 

Dosežena skupna ocena v višini 3,44  kaže na dejstvo, da veliko večino dejavnosti na FIŠ 

načrtujemo (P-plan), izvajamo (D-do), preverjamo (C-check) in v večini primerov tudi 

vnašamo potrebne prilagoditve (A-act). Glede na lansko in perdlansko samoevalvacijo 

se kaže napredek. Veliko je k temu pripomogla selitev v nove prostore in s tem 

izboljšani materialni pogoji za delovanje 

Z vsakim letom bomo s krepitvijo povratne zanke učenja na podlagi preverjanja vnašali 

tudi potrebne prilagoditve (A-act), nadaljevali z učenjem od drugih  ter tako vstopili v 

krog nenehnih izboljšav. 

Oceno 0, ki pomeni, da na tem področju nismo dejavni, nismo pripisali nobenemu 

podmerilu. 

Nižje ocene so bile pripisane naslednjim merilom: 
- seznanjenostjo o zaposlenosti svojih diplomantov; 
- s spremljanjem konkurenčnosti na trgu dela diplomantov študijskih programov. 
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- s seznanjenostjo o zaposlenosti svojih diplomantov; 
- s tem, da se študentom zagotavljajo: 

o pomoč pri organiziranem pridobivanju znanja, spretnosti in veščin na drugih 
visokošolskih zavodih; 

o priznavanje znanj, spretnosti in veščin, pridobljenih na drugih visokošolskih 
zavodih; 

- svetovalne storitve, povezane z vpisom, in druge informacije, povezane s študijem; 
- s tem, da študenti sodelujejo pri vrednotenju in posodabljanju izvajanja studijskih 

programov; 
- s spremljanjem učnih izidov in pridobljenih kompetenc, da bi omogočili študentom in 

diplomantom poleg zaposlovanja in nadaljnjega izobraževanja tudi vključevanje v 
družbene procese in javno življenje; 

- z visokošolsko knjižnico v okviru zavoda, ki zagotavlja ustrezne knjižnične informacijske 
storitve, dostop do ustreznega knjižničnega gradiva s področij studijskih programov 
zavoda ter znanstvenih, raziskovalnih, umetniških in strokovnih področij, ki jih zavod 
razvija; 

- so prostori in oprema primerni za študente s posebnimi potrebami; 

- analize izsledkov anket in drugih oblik spremljanja diplomantov visokošolskega zavoda; 

Oceno 5, ki pomeni, da dejavnosti načrtujemo, izvajamo, redno prilagajamo, se učimo 

od drugih in smo v krogu nenehnih izboljšav, nismo pripisali nobenemu podmerilu. 

Pripravili smo program ukrepov za izboljšanje je oblikovan za vse dejavnosti, ki smo jih 

ocenili z nižjo oceno ter tudi za vse ostale, kjer smo prepoznali priložnosti za 

izboljšanje. 

3.2 SAMOEVALVACIJA – PROGRAM UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE 

Tabela 13: Tabela ukrepov za izboljšanje 

 

Tek. 

Št. 

 

UGOTOVITVE SAMOEVALVACIJE 

 

 UKREPI                    

 

ODG. 

OSEBA 

 

ROK 

 

Opomba 

  Merilo 1.1: 

Strateški načrt FIŠ nima natančno 

opredeljenih učinkov, ki jih ima delovanje 

visokošolskega zavoda na okolje ter 

racionalno rabo javnih virov. 

Izvede se strateška delavnica vodstva FIŠ, 

kjer se revidira in posodobi strateški načrt. 

Dekan 2013-03-01  
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  Merilo 1.3: 

Fakulteta se ne seznanja sistematično o 
zaposlenosti svojih diplomantov.  
 

Tematika je predvidena v sklopu internih 

projektov kot ustanovitev Alumni kluba in 

kot anketiranje diplomantov. O rezultatih 

ankete se pripravi poročilo in predlog 

ukrepov. 

Prodekan za 

izobraževanje 

2013-03-01  

  Merilo 1.5: 

Vidik spremljanja konkurenčnosti 
diplomantov na trgu dela še ni celovito 
načrtovan.  
 
 

V okviru anketiranja diplomantov in Alumni 

kluba se naj predvidi tudi dejavnosti za 

spremljanje konkurenčnosti diplomantov na 

trgu dela.  

Prodekan za 

izobraževanje 

2013-03-01  

4.  Merilo 2.5: 

RRD ni sistematično vzpostavljeno in 

podprto s projektno pisarno. 

Zagotoviti realizacijo projekta iz letnega 

delovnega načrta: Optimiranje delovanja 

Inštituta  (strategija prijavljanja na razpise, 

strateški seznam razpisov za projekte …) 

Prodekan za 

RRD 

2013-03-01  

5.  Merilo 2.12: Fakulteta nima  sklenjenih 
dogovorov z različnimi organizacijami o 
praktičnem usposabljanju svojih študentov 
ter nima mehanizmov stalnega preverjanja 
usposobljenosti in kompetenc mentorjev 
na praksi. 

Fakulteta bo povečala  število partnerskih 

dogovorov, v katere bo vključila tudi 

možnost za praktično usposabljanje svojih 

študentov. Uvede se mehanizem stalnega 

preverjanja usposobljenosti in kompetenc 

mentorjev na praksi. 

Prodekan za 

izobraževanje 

2013-03-01  

6.  Merilo 2.14 in 4.3.: 

Fakulteta nima podpisanih ustreznih 

sporazumov z drugimi visokošolskimi 

zavodi in inštituti za interno, nacionalno 

mobilnost. 

Senat opredeli nabor potencialnih 

visokošolskih zavodov in inštitutov, s 

katerimi bi FIŠ lahko vzpostavil vzajemno 

koristna partnerstva (domača in tuja). 

 

Zagotoviti animacijo in podpis sporazumov o 

sodelovanju z visokošolskimi zavodi ter 

inštituti z namenom partnerskega 

sodelovanja in mobilnosti. 

Dekan 

 

 

 

 

 

 

2013-03-01  

7.  Merilo 2.17., 2.18  in 4.1: 

Celovit pristop na področju obvladovanja 
karier študentov in diplomantov še ni 
sistematično vzpostavljen. (seznanjenost o 
zaposlenosti študentov, diplomantov in 
konkurenčnost diplomantov). S celovitim 
pristopom bi fakulteta lahko na podlagi 
podatkov usklajevala vpis študentov s 
potrebami relevantnih okolij. 
 

Alumni, anketiranje in izvedba delavnic v 

sklopu uvodnega tedna in poletnih šol 

predstavljajo odlično izhodišče za 

oblikovanje lastnega modela. 

Prodekan za 

izobraževanje 

2013-03-01  
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8.   Merilo 4.5: 

Fakulteta pri spremembah, pri vrednotenju 

in posodabljanju izvajanja studijskih 

programov obstoječih programov ni 

vključevala študentov.  

 

Predlog, da študenti sodelujejo pri pripravi 

novega študijskega programa. 

Prodekan za 

izobraževanje 

2013-03-01  

9.  Merilo 5.5 : 

FIŠ ponuja študentom storitve knjižnice, ki 

je matična na partnerski FUDŠ, ne 

razpolaga pa s svojo v okviru zavoda. 

Zagotoviti knjižnico v okviru zavoda. dekan 2013-03-01  

10.  Merilo 5.6: 

FIŠ ponuja študentom študijsko gradivo in 

dostop do elektronskih baz v sklopu 

knjižnice partnerske FUDŠ, katere obseg pa 

ni optimalen in ne ustreza strateškim 

usmeritvam FIŠ v celoti. V Letnem planu 

dela se sistematično ne načrtujejo finančni 

viri za knjižnično dejavnost. 

Zagotoviti ustrezne finančne vire za 

knjižnično dejavnost (s ciljem v 5 letih 

zadostiti zakonskim zahtevam). 

Dekan 2013-03-01  

11.  Merilo 5.9: 

Obvladovanje prostorskih vidikov za  

študente s posebnimi potrebami ni 

sistematično vzpostavljeno. 

Oblikovati pravilnik za celovito obvladovanje 

vseh vidikov (vključno s prostorskimi) 

študentov s posebnimi zahtevami. 

Dekan 2013-03-01  

12.  Merilo 6.3.1: 

Sistem anketiranja zadovoljstva študentov 

je vzpostavljen in se izvaja, ga je pa 

potrebno glede na najboljšo prakso 

posodobiti in celovito opredeliti. 

Zagotoviti izvedbo izboljšanja sistema 

anketiranja zadovoljstva študentov. 

Prodekanja za 

izobraževanje 

2013-03-01  

13.  Merilo P7: 

Izjave o sodelovanju z visokošolskimi 

učitelji in sodelavci obstajajo, se pa tekoče 

ne dopolnjujejo in ažurirajo pri 

vsakoletnem definiranju nosilcev in 

izvajalcev predmetov. Imamo kopije 

habilitacij in vpogled v SICRIS. 

Ažurirati in tekoče vzdrževati dokumentacijo 

izjav o sodelovanju, habilitacij. 

Dekan 2013-03-01  
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14.  Merilo P8: 

Obstoječi sistem elektronskega izvajanja 

anketiranja študentov ni optimiran. 

Ni analize anketiranja diplomantov. 

S Talpasom dogovoriti ustrezne spremembe 

anketiranja. 

Dekan 2013-03-01  

 

4 ZAKLJUČEK 
 

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu ima javno izraženo poslanstvo, vizijo, 

strateški načrt in politiko kakovosti. V splošnem ocenjujemo, da je stanje na področju 

spremljanja kakovosti zadovoljivo, da pa mora fakulteta v bodoče še bolj izrabiti 

interdisciplinarnost tako na izobraževalnem kot na raziskovalnem področju saj 

sinergijski učinki velikokrat izostajajo.  

Fakulteta sicer spodbuja mobilnost študentov in zaposlenih, vendar smo še v začetkih 

izvajanja mobilnosti. Alumni klub in karierni center sta načrtovana, tutorski sistem prav 

tako. Sprejet je Pravilnik o tutorstvu, a še ni zaživel v svojem celotnem potencialu in je 

še vse preveč vezan na osebno angažiranost posameznikov. Potrebno je uvesti sistem 

anketiranja diplomantov, da dobimo podatke o razmerju  med pridobljenimi 

strokovnimi znanji, pričakovanji diplomantov in dejansko zaposljivostjo. Hkrati pa bi 

pridobili na razumevanju in oceni pozitivnih in negativnih vidikov naših študijskih 

programov. Vsekakor pa bo potrebno ugotovitve vključiti tudi v proces spremembe oz. 

podaljšanja akreditacije obstoječih študijskih programov ter za pripravo novih 

študijskih programov. 

V sklopu raziskovalnega dela na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu kot 

pozitivno ocenjujemo dobro povezanost naših raziskovalcev/skupin z raziskovalnimi 

skupinami iz drugih slovenskih univerzitetnih in raziskovalnih ustanov. Želimo si večje 

povezanosti raziskovalnih skupin z raziskovalnimi skupinami iz tujine. Pomanjkljivost pa 

je prav gotovo pomanjkanje prostorov za raziskovalce in premalo komunikacije med 

posameznimi raziskovalci in raziskovalnimi skupinami. Hkrati pa se zavedamo, da so 

zaposleni pedagoško izjemno obremenjeni, da je pomanjkanje prostih raziskovalnih ur, 

kar tudi onemogoča pridobivanje večjih projektov. Zaradi naštetega je okrnjena tudi 
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razvojna dejavnost, saj imamo premalo financiranja, da bi za ta namen dodatno 

zaposlili raziskovalce. Možnosti izboljšav vidimo v povezovanje raziskovalnih skupin 

preko evropskih projektov s podporo na nivoju fakultete in tesnejše povezovanje z 

gospodarstvom preko mladih raziskovalcev iz gospodarstva – vključevanje podjetji, ki 

zaposlujejo mlade raziskovalce, v evropske projekte. Hkrati pa bo potrebno nekatere 

visokošolske učitelje in sodelavce intenzivneje vključiti v raziskovalno delo oziroma 

raziskovalne projekte ter jih spodbuditi k publiciranju dosežkov raziskovalnega dela. 

 

 


