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1 UVOD 
 
 
V poročilu je po posameznih vsebinskih sklopih (izobraževalna dejavnost, raziskovalna dejavnost, mednarodna 
dejavnost, knjižnična dejavnost, kadrovska dejavnost in obštudijska dejavnost) podana ocena uresničevanja 
nalog iz Programa dela fakultete 2007.  Podrobnejši podatki s kazalniki se nahajajo v poslovnem poročilu 
Univerze v Ljubljani (www.uni-lj.si). 
 
 
Pri sestavi poročila so sodelovali: 

• prof. dr. Srečko Devjak, dekan 
• doc. dr. Zdravko Pečar, predstojnik komisije za kakovost 
• mag. Larisa Dražumerič Istenič, univ. dipl. prav., tajnik fakultete 
• ga.Magda Mužar, vodja računovodsko-finančne službe 
• ga. Stanka Primc, vodja študentskega referata 
• Mateja D. Murgelj, tajnica vodstva 
• Romana Krivec, poslovni tajnik 
• mag. Alenka Braček, strokovna delavka za mednarodno sodelovanje 
• Barbara, Grošelj, samostojna strokovna delavka na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti 
• Boštjan Horvat, strokovni delavec študentskega referata 
• Marina Vrhovšek, vodja izobraževanja 
• Simona Končnik-Simonič, vodja knjižnice. 

 
 
 

 
DEKAN: 
Prof. dr. Srečko Devjak 
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2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

 Prednostni cilji  Izvedbene naloge Pričakovani rezultati Naloga je bila  
uresničena z oceno 

Strateški cilj: Uvajanje študijskih programov v skladu z načeli Bolonjskega procesa    

Oblikovanje programov na 1. stopnji. Vsi programi naj bi se 
oblikovali do leta 2008. 

Fakulteta za upravo je med prvimi 
fakultetami, ki so pričele izvajati bolonjske 
študijske programe. V letu 2007 je fakulteta 
izvajala visokošolski strokovni študijski 
program Uprava I. stopnja, univerzitetni 
študijski program Uprava I. stopnja. Poleg 
tega je izvajala še študijske programe 
sprejete pred Bolonjsko deklaracijo.  

Nemoteno izvajanje 
študijskih programov 1. 
stopnje ter drugih 
dodiplomskih študijskih 
programov.  
 
 

1 

Oblikovanje programov na 2. stopnji. Vsi programi naj bi se 
oblikovali do leta 2008. 

Fakulteta je v letu 2007 izvajala tudi 
magistrski študijski program 2. stopnje po 
Bolonjski deklaraciji. Poleg tega pa še 
podiplomski magistrski in podiplomski 
doktorski študijski program. V letu 2007 je 
bila fakulteta ena izmed prvih članic 
Univerze v Ljubljani, ki je oblikovala, 
akreditirala ter začela izvajati skupni 
magistrski študijski program 2. stopnje 
Management v upravi. Prav tako smo 
pripravili tudi skupni magistrski študijski 
program FINAC 2. stopnje, ki ga je Senat 
Univerze v Ljubljani že sprejel. 

Nemoteno izvajanje 
študijskih programov 2. 
stopnje ter drugih 
podiplomskih študijskih 
programov.  
 
Razpis in vpis prvih 
študentov na skupni 
magistrski študijski 
program ter nemotena 
izvedba.   

1 

Povečanje prehodnosti pri vseh študentov pri študiju ob nezmanjšani 
kakovosti znanja.  

Na fakulteti smo v letu 2007 povečali število 
študentov tutorjev in njihovih aktivnosti za  
61,9%. Prav tako smo povečali tudi število 
objavljenih gradiv za vaje v E-indeksu 
študentov.  

Število ponavljalcev se 
zmanjša za 1%. 

1 

Skrajšanje časa trajanja študija tako, da se približa normativni dobi 
ob nezmanjšani kakovosti znanja. 

Postopno smo začeli z uvajanjem študija na 
daljavo.  

Čas trajanja študija se 
skrajša za 20%.  
 

1 
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Strateški cilj: Povečanje uporabnosti in pretoka znanja 

Povečanje vključevanja visokošolskih učiteljev, sodelavcev in 
raziskovalcev v uporabne raziskave in razvojno delo, ki ni vključeno 
v nacionalni program. 

V okviru sestankov kateder smo spodbujali 
in motivirali visokošolske učitelje, sodelavce 
in raziskovalce za sodelovanje v uporabnih 
raziskavah in razvojnemu delu.  

Povečanje vključevanja 
visokošolskih učiteljev, 
sodelavcev in raziskovalcev 
v uporabne raziskave in 
razvojno delo za 21,05%. 

1 

V prenovljenih programih zagotoviti več praktičnega usposabljanja 
na ustreznem strokovnem področju v podjetjih in drugih 
organizacijah. 

Število praktičnih usposabljanj na ustreznem 
strokovnem področju  v podjetjih in drugih 
organizacijah smo povečali z uvedbo 
študijske prakse preko e - campusa. 

Število možnosti praktičnih 
usposabljanj povečati za 
69,7%. 

1 

Vključevanje strokovnjakov iz prakse v pedagoški proces Strokovnjake iz prakse in gostujoče 
predavatelje smo povabili k sodelovanju pri 
izvedbi predavanj.    

Povečano število 
strokovnjakov iz prakse in 
gostujočih predavateljev. 

1 

Spremljanje zaposljivosti diplomantov in vzdrževanje stikov z njimi Ustanovitev Kluba diplomantov Fakultete za 
upravo. 

Ustanovitev in nemoteno 
delovanje Kluba 
diplomantov Fakultete za 
upravo. 

1 

Omogočanje čim večjega mobilnosti študentov znotraj UL med 
novimi programi 1. in 2. stopnje.  

Vzpostavili smo sistem, ki omogoča 
nemoteno mobilnosti študentov znotraj UL 
med novimi programi 1. in 2. stopnje. 
 

Povečana mobilnost 
študentov znotraj UL med 
novimi programi 1. in 2. 
stopnje. 

1 
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Izobraževalna dejavnost je najpomembnejša dejavnost na izobraževalni instituciji, saj je od kvalitetnega 
izobraževalnega procesa odvisna kakovost znanja in konstruktivno-kritičnega razmišljanja študentov 
izobraževalne institucije. S tem namenom je potrebno redno spremljati kakovost izobraževalnega procesa, ki je 
povezan s pedagoškim procesom. Na Fakulteti za upravo je bilo potrebno po mnenju študentov iz leta 2006 
dvigniti raven izobraževalne dejavnosti. To smo v letu 2007 tudi upoštevali, s tem, da smo: zmanjšali število 
študentov in ustaviti masovni študij na fakulteti, organizirali predavanja v manjših skupinah (do 30 študentov), 
vzpostavili oziroma organizirali predavanja kot debatni krožek, kjer poteka debata, študente motivirali, da si 
obravnavano snov na naslednjih predavanjih preberejo pred predavanji, v izobraževalni proces vpeljali več 
uporabne prakse (več primerov iz prakse), na predavanja povabili strokovnjake iz prakse, naredili predavanja 
zanimiva in ne dolgočasna kjer študentje ne sodelujejo (obojestranska komunikacija). 
 
V letu 2007 so bile tako na področju izobraževalne dejavnosti izvedene naslednje aktivnosti: 
 

spremljanje kakovosti z anketami,  

dograditev sistema tutorstva,  

izvedba anket o izvajanju študentske  prakse, 

analiza študentskih anket o izvajanju prakse in izvedba anket med mentorji v organizacijah in mentorji na 
fakultetah, 

nadaljevanje projekta študentska praksa, 

prenos podatkov na zmogljivejši strežnik in s tem hitrejši dostop študentov do E-referata, 

dopolnitve študijskega informacijskega sistema – modul Finance, modul E-VPIS, modul Priznanja, nagrade, 
disciplinski ukrepi, 

sklepanje sporazumov z delodajalci pri študijski praksi, 

uvedba  dostopa  do omrežja EDUORAM, 

promocija izrednega študija: podeljevanje diplom v študijskih centrih, organizacija informativnih dnevov v 
študijskih centrih, sestanki z delodajalci, predstavitev študijskih programov v lokalnih medijih, 

nadaljevanje dela na pripravi doktorskega študija 3. stopnje, 

začetek postopka za pridobitev mednarodne akreditacije magistrskega študijskega programa Uprava II. stopnja, 

ustanovitev sveta Fakultete za upravo s predstavniki delodajalcev, študentov magistrskega študija, profesorjev 
magistrskega študija in vodstva fakultete. 
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3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA TER UMETNIŠKA DEJAVNOST  
 

 Prednostni cilji  Izvedbene naloge Pričakovani rezultati Naloga je bila  
uresničena z oceno 

Strateški cilj: Povečati obseg, kakovost in uporabnost raziskovanja. 

Povečanje števila mednarodnih objav in citiranosti znanstvenih del.  
 
 

Število mednarodnih objav in citiranosti 
znanstvenih del smo povečali z:  
- promocijo pomena objavljanja 
- sprotnim spremljanje kazalnikov (objave in 
citiranost) na ravni članice. 

Število mednarodnih objav 
in citiranosti znanstvenih 
del povečati za 5%. 

1 

Hitrejše in učinkovitejše povezovanje raziskovalcev UL z 
uporabniki in prenos znanja med univerzo in uporabniki. 

V letu 2007 smo preko uspešnih prijav na 
projekte povečali število sistemskih rešitev 
za javne službe ter povečali  obseg 
pridobljenih sredstev z gospodarstvom oz. 
drugimi uporabniki znanja. 

Povečanje števila 
sistemskih rešitev za javne 
službe za 8% ter povečanje 
obsega pridobljenih 
sredstev z gospodarstvom 
oz. drugimi uporabniki 
znanja za 5%. 

1 

Okrepitev raziskovalnega dela s pomlajevanjem kadrov.  
 

Fakulteta je preko razpisov ARRS 
kandidirala za MR (mladi raziskovalec). 

Raziskovalno dejavnost 
okrepiti z 1 dodatnim 
raziskovalcem iz Slovenije. 

1 

Povečanje  vlaganj v raziskovalno opremo. 
 
 
 

Fakulteta si je prizadevala za povečanje  
vlaganj v raziskovalno opremo preko 
različnih aktivnosti. 
 

Za raziskovalno opremo 
namenjenih več finančnih 
sredstev. 
 

1 
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Raziskovalni center je v letu 2007 izvajal naslednje naloge: 
 
I. Spremljanje, merjenje in nagrajevanje raziskovalno razvojnega dela na FU – R&R količnik 
II. Spremljanje projektov v teku (mednarodnih, nacionalnih, internih projektov) 
III. Spremljanje razpisov 
IV. Izdaja publikacij 
V. Organizacija Raziskovalnih forumov. 
 
I. Spremljanje, merjenje in nagrajevanje raziskovalno razvojnega dela na FU – R&R količnik 
Spremljanje, merjenje in nagrajevanje raziskovalno razvojnega dela na Fakulteti za upravo ureja Pravilnik o 
znanstveno-raziskovalni, razvojni, svetovalni in dopolnilno izobraževalni dejavnosti na Fakulteti za upravo. V 
skladu s tem Pravilnikom je Raziskovalni center v letu 2007 izvedel naslednje aktivnosti, po predloženem 
terminskem planu: 

Poziv k oddaji letnega poročila o R&R delu v preteklem letu 

Sprejem poročil 

Pregled prejetih poročil in izračun R&R količnikov 

Priprava poročila o R&R delu Raziskovalnega centra 

Obravnava poročila o R&R delu na Raziskovalnem svetu in Senatu FU 

Priprava in izdaja sklepov o R&R. 

II. Spremljanje projektov v teku (mednarodnih, nacionalnih in internih projektov) 
V okviru Raziskovalnega centra je strokovna služba spremljala in koordinirala izvajanje vseh tekočih projektov. 
Spremljanje in koordinacija vključuje pripravo finančnih zahtevkov, obveščanje odgovornih za pripravo vmesnih 
oz. Zaključnih poročil projektov ter njihovo oddajo naročniku projekta, skladno z terminskim planom iz 
pogodbene dokumentacije ter dokumentiranje vsakega posameznega projekta.  
 
III. Spremljanje razpisov in prijave na aktualne razpise 
Strokovna služba je v letu 2007 spremljala domače in mednarodne razpise.  
 
IV. Izdaja publikacij 
Raziskovalni center Fakultete za upravo je v letu 2007 izdal dve znanstveni monografiji: 
- znanstvena monografija simpozija SSPA 2007, 
- znanstvena monografija rezultatov projekta »Merjenje zadovoljstva uporabnikov e-uprave«. 
 
V. Organizacija Raziskovalnih forumov 
V letu 2007 je v okviru Raziskovalnega centra bil vpeljan nov dogodek na področju raziskovalne dejavnosti, s 
katerim bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu. Raziskovalni forum je predstavljal stičišče in središče za 
izmenjavo znanja in idej s področja raziskovalno-razvojnega dela za doseganje boljšega pretoka informacij med 
učitelji, raziskovalci in študenti. Uredniški odbor se je zavzemal, da so na mesečnih srečanjih predstavljeni čim 
bolj aktualne predstavitve znanstveno – raziskovalnih projektov, znanstvenih magisterije in doktoratov. Na 
forum so bili vabljeni tudi vrhunski strokovnjaki iz prakse ter gostujoči profesorji. Raziskovalni forumi so 
potekali enkrat mesečno, po vnaprej določenem koledarju.  
 
V letu 2007 je fakulteta poleg dobro vzpostavljene razvojen dejavnosti še posebno pozornost posvetila tudi 
razvoju svetovalno-razvojne dejavnosti. V skladu s programom dela ZRS in akti fakultete smo v letu 2007 
določili cilje in na njihovi podlagi postavili nove temelje za področje svetovalno-razvojne dejavnosti. V letu 
2007 smo svoje moči usmerili v določitev še drugih konkretnih in kratko ali dolgoročno uresničljivih ciljev, 
poslanstva in vizije za področju svetovalno-razvojne dejavnosti. Skupaj z drugimi dejavnostmi, ki se izvajajo na 
fakulteti, smo nastopili oz. se predstavili potencialnim naročnikom naših svetovalnih dejavnosti ter v ta namen 
izdelali osebno »PREDSTAVITVENO BROŠURO«, ki bo zajemala predstavitev ponudbe: 

• izobraževanja,  
• posvetov, seminarjev, kongresov,  
• raziskovalne in  
• svetovalne dejavnost ter  
• spremljajočih dejavnosti: založništva, izdajanja revij, posredovanja informacij, medijske dejavnost in  

lastno promocijo. V brošuri so za vsako od področij, tudi za področje svetovalno-razvojne dejavnosti, 
zajeti in predstavljeni posamični programi in projekti.  
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Tako kot raziskovalna, se na Fakulteti za upravo svetovalna–razvojna dejavnost opravlja v okviru 
Raziskovalnega centra.  
 
V letu 2007 smo izvedli naslednje aktivnosti: 

evidentirali institucije kot možne zainteresirane kandidate za področje  svetovalno-razvojne dejavnosti-splošno, 

evidentirali domače in tuje »naslove« oz. spremljali aktualne javne mednarodne in domače razpise za področje 
svetovalno-razvojne dejavnosti, ki razpisujejo sredstva za pripravo in izvedbo projektov, za pridobitev katerih 
pa se zahteva ustrezna prijava oz. dokumentacija; na njihovi osnovi navezava stikov in posredovanje informacij 
institucijam, ki bi bile potencialni kandidati za prijavo na razpis (kadar ne gre za razpise na katere  bi lahko 
kandidirala neposredno Fakulteta za upravo); “neposredne ali posredne (preko zainteresiranih institucij)” 
prijave na razpise, 

predstavili svetovalno-razvojne dejavnosti kot tudi drugih dejavnosti fakultete; kjer za to obstaja obojestranski 
interes tudi priprava in podpis sporazumov o sodelovanju, 

pripravili skupno brošuro in predstavili dejavnosti, ki jih izvaja fakulteta.  
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4 MEDNARODNO SODELOVANJE 

Mednarodno sodelovanje 

Prednostni cilji  Izvedbene naloge Pričakovani rezultati Naloga je bila 
uresničena z oceno 

Strateški cilj: Spodbujanje mednarodnega povezovanja na izobraževalnem področju   

Oblikovanje skupnih dodiplomskih, magistrskih in doktorskih 
programov s tujimi visokošolskimi zavodi. 
 
 
 

Priprava, akreditacija in začetek izvedbe 
skupnega magistrskega študijskega programa 
"Management v upravi", ki ga fakulteta za 
izvaja z Fakulteto za organizacijske vede, 
Univerzo v Beogradu.                                           

Razpis in vpis prvih 
študentov na skupni 
magistrski študijski program 
ter nemotena izvedba.   

 1 

Povečevanje koordinativne vloge v skupnih programih. 
 
 
 

Fakulteta za upravo je podala predlog za 
koordinativno vlogo v skupnem programu, ki 
je bil s strani partnerske institucije (Fakulteta 
za organizacijske vede, Univerza v Beogradu) 
tudi sprejet. 

V skupnem magistrskem 
študijskem programu bo 
imela  Fakulteta za upravo, 
Univerza v Ljubljani 
koordinativno vlogo.  

1 

Povečanje izmenjave študentov. 
 

V letu 2007 si je mednarodna pisarna 
zastavila cilj povečati število mobilnosti. Zato 
se je s številnimi aktivnosmi ter z veliko mero 
intenzivnosti posvetila mobilnosti študentov 
in akademskega osebja. 

Za študij v tujini se bo v letu 
2007 odločilo 28 študentov.  

1 

Omogočanje večjega vpisa tujih študentov v tečaje slovenščine.  Fakulteta je s pomočjo Erasmus tutorjev 
začela izvajati enkrat tedensko delavnico za 
učenje slovenskega jezika. 

Vsem tujim študentom bo 
omogočeno opravljanje 
tečaja slovenščine. 

1 

Povečanje izmenjave učiteljev. 
 
 
 
 

V letu 2007 si je mednarodna pisarna 
zastavila cilj povečati število mobilnosti. Zato 
se je s številnimi aktivnosmi ter z veliko mero 
intenzivnosti posvetila mobilnosti študentov 
in akademskega osebja. 

Na Fakulteti za upravo bo v 
letu 2007 gostovalo 11 tujih 
učiteljev.  

1 

Povečati izmenjave gostujočih profesorjev. V letu 2007 je fakulteta sklenila številne 
bilateralne sporazume za mobilnost učiteljev 
ter gostovanj tujih profesorjev, v okviru 
programa Eramus. 

Na Fakulteti za upravo bo v 
letu 2007 gostovalo 11 tujih 
učiteljev. 

1 
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Strateški cilj: Spodbujanje mednarodnega povezovanja na raziskovalnem področju 

Povečanje izmenjave raziskovalcev. 
 
 

Organizacija 1. mednarodnega simpozija, ki 
je potekal v letu 2007 na Fakulteti za upravo. 

Fakulteta za upravo bo 
gostila 50 tujih 
raziskovalcev.  

1 

Večja vključenost v mednarodne raziskovalne mreže in projekte 
posebej v vlogi koordinatorjev, centrov odličnosti. 
 

Fakulteta za upravo je v letu 2007 izvedla dve 
prijavi na mednarodne projekte. 

Uspešna prijava na 
mednarodne projekte. 

1 
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V obdobju izrazitih premikov ter sprememb v prostoru visokega šolstva v Sloveniji, predstavlja področje 
mednarodnega sodelovanja na fakultetah vse pomembnejše. Tega pomena se v vse večji meri zavedamo tudi na 
Fakulteti za upravo. Prav zaradi pomembnega vpliva mednarodnega sodelovanja na kakovost visokošolskega 
izobraževanja, je razvoj področja mednarodnega sodelovanja na Fakulteti za upravo postalo eno od temeljnih 
prioritet.  
 
Čeravno se Fakulteta za upravo že vrsto let vključuje v mednarodno akademsko sodelovanje, v okviru katerega 
so do oktobra 2005 potekale predvsem aktivnosti kot so: izmenjava študentov, pedagoških in raziskovalnih 
delavcev, sodelovanje pri projektnih dejavnostih, raziskovalnih programih, izdajanje publikacij ter organizacija 
številnih znanstveno-strokovnih srečanj, pa si je fakulteta z novo imenovanim vodstvom, v oktobru 2005, 
zastavila cilj, da Fakulteta za upravo v obdobju od 2005 – 2009 postane še bolj mednarodno razpoznavna 
institucija na področju javne uprave. Zato so bile v letu 2007 na fakulteti zastavljene aktivnosti, se navezujejo na 
naslednja prednostna področja:  
• Razvojne naloge na področju mednarodnega sodelovanja 
• Mednarodna akreditacija študijskih programov 
• Mednarodna izmenjava učiteljev in študentov.   
 
V okviru razvojnih nalog na področju mednarodnega sodelovanja so v letu 2007 potekale naslednje aktivnosti:  

izbirni angleški in nemški jezik, 

izvedba tečajev tujih jezikov za nepedagoške delavce, 

organizacija predavanj gostujočih predavateljev pri predmetih tujega jezika (prof. Dr. Jürgen Harbich, prof. 
Dr. Walter Scherrer, mag. Martin Szewczak in dr. Małgorzata Kruszewska-Gagoś, 

angleški jezik II. Je bila hkrati priprava na mednarodni izpit BEC, 

spodbujanje študentov in navajanje na branje strokovne literature v tujih angl in nem revijah, 

študijski obisk Fakultete za upravo v Ljubljani s strani študentov ter predstavnikov Ekonomske fakultete iz 
Reke,   

priprava pogojev za prijavo na program CEEPUS, 

priprava pogojev za povečanje mobilnosti učiteljev in študentov, 

sodelovanje učiteljev (prof. Dr. Stanka Setnikar Cankar, prof. Dr. Srečko Devjak, doc. Dr. Zdravko Pečar) 
pri izvedbi specialističnega študijskega programa na Ekonomski fakulteti Reka, 

sodelovanje učiteljev (prof. Dr. Neda Vitezič. Prof. Dr. Helena Blažič, prof. Dr. Marina Čičin Šain) pri 
izvedbi magistrskega študijskega programa na Fakulteti za upravo,  

obisk predstavnikov Fakultete organizacionih nauka v Ljubljani, 

priprava elaborata skupnega magistrskega študijskega programa, 

priprava pogojev za izvedbo razpisa skupnega študijskega programa, 

študijski obisk študentov Fakultete organizacionih naukav Beogradu s strani študentov ter predstavnikov 
Fakultete za upravo, 

študijski obisk Fakultete za upravo v Ljubljani s strani študentov ter predstavnikov Fakultete organizacionih 
nauka iz Beograda, 

priprava pogojev za prijavo na program CEEPUS, 

vloga za pridobitev soglasja na Univerzo v Ljubljani in Svet RS za visoko šolstvo, 

izvedba razpisa skupnega študijskega programa, 

organizacija delovnih sestankov s predstavniki obeh fakultet (v Ljubljani in v Beogradu), 

organizacija srečanja Advisory Board-a študijskega programa,  

izvedba anketnega vprašalnika med diplomanti Fakultete za upravo o interesu študija na skupnem študijskem 
programu FINAC, 

sestanek konzorcija v Banski Bystrici (Slovaška), 
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priprava učnih načrtov predmetov, 

priprava predstavitvene brošure in el. predstavitve skupnega študijskega programa, 

priprava elaborata skupnega magistrskega študijskega programa, 

sestanek konzorcija v Rotterdamu (Nizozemska), 

organizacija sestanka s predstavniki Fakultete za javno upravo in študenti iz Sarajeva na Fakulteti za upravo 
v Ljubljani,  

organizacija sestanka s predstavniki Fakultete za javno upravo iz Sarajeva na Fakulteti za javno upravo v 
Sarajevu, 

podpis pogodbe o sodelovanju,  

priprava osnutkov elaboratov skupnih študijskih programov »Javna uprava«. 

Mednarodna akreditacija magistrskega študijskega programa II. stopnja 
 
Senat Fakultete za upravo je na svoji 18. seji, dne 12. 12. 2005 sprejel sklep, da Fakulteta za upravo prične s 
postopki, ki so potrebni za mednarodno akreditacijo magistrskega študijskega programa Uprava – II. stopnja pri 
EAPAA (European association for public administration acreditation, Enschede, Netherlands). Sprejeta odločitev 
predstavlja za skupino za področje mednarodnega sodelovanja začetek zelo pomembnega obdobja, v katerem si 
bo prizadevala, da bo podiplomski magistrski  študijski program Uprava – II. stopnja mednarodno akreditiran. 
Akreditacija na evropski ravni pomeni priznanje o kakovosti programa. Študijski program bo tako postal 
zanimivejši za domačo in mednarodno javnost. V letu 2007 je skupina za mednarodno sodelovanje v zvezi z 
mednarodno akreditacijo pri EAPAA izvedla naslednje aktivnosti: 

organizacija sestanka s predstavniki Fakultete za javno upravo in študenti iz Sarajeva na Fakulteti za upravo 
v Ljubljani,  

organizacija sestanka s predstavniki Fakultete za javno upravo iz Sarajeva na Fakulteti za javno upravo v 
Sarajevu, 

podpis pogodbe o sodelovanju,  

priprava osnutkov elaboratov skupnih študijskih programov »Javna uprava«. 

Mednarodna izmenjava učiteljev in študentov 
 
Skupina za področje mednarodnega sodelovanja je v letu 2007 še bolj intenzivno nadaljevala s spremljanjem in 
spodbujanjem mobilnosti študentov ter si prizadevala, da se število bilateralnih sporazumov v okviru programa 
Erasmus, še poveča. V letu 2007 je skupina za mednarodno sodelovanje, v zvezi z mobilnostjo študentov, 
izvedla naslednje aktivnosti: 

vzpostavljanje novih bilateralnih sporazumov s primerljivimi institucijami v Evropi, v državah jugovzhodne 
Evrope, ter v državah izven Evrope, 

redno sodelovanje s fakultetami in univerzami v tujini, s katerimi ima Fakulteta za upravo že sklenjene 
sporazume o sodelovanju, 

organizacija in koordinacija študija na Fakulteti za upravo za študente iz tujine, ki so v okviru programa 
Erasmus kot gostujočo institucijo izbrali Fakulteto za upravo,  

organizacija in koordinacija študija na fakulteti v tujini, za študente Fakultete za upravo, 

promocija programa Erasmus (mobilnost študentov) – organizacija okrogle mize, (predstavitev izkušenj 
študentov, ki so bili na študentski izmenjavi), 

priprava razpisa za prijavo na program Erasmus, organizacija intervjujev, izbira študentov, koordinacija s 
Komisijo za dodiplomski oz. podiplomski študij v zvezi s priznanjem opravljenih izpitov (Learning 
Agreement), 

vzpostavitev tutorstva za Erasmus študente, 

pridobivanje mednarodnih štipendij, spremljanje razpisov tujih vlad, institucij, o aktivnostih, ki se 
navezujejo na področje mednarodnega sodelovanja visokošolskih institucij, 
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spodbujanje mobilnosti domačih učiteljev ter predavanj tujih predavanj na Fakulteti za upravo ter predavanj 
domačih strokovnjakov iz prakse,  

organizacija gostovanj tujih učiteljev,  

spremljanje in vodenje evidenc gostovanj tujih učiteljev ter strokovnjakov iz prakse.  

 



Legenda: 1 – v celoti realizirano; 2 – delno realizirano; 3 – ni bilo realizirano 15

5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 

Knjižnična dejavnost 

Prednostni cilji  Izvedbene naloge Pričakovani rezultati Naloga je bila 
uresničena z oceno 

Strateški podcilj: Zagotavljanje kakovostnega delovanja knjižničnega informacijskega sistema     

Povečanje stopnje informacijske pismenosti študentov. Organizacija izobraževanj. Izvedba 10 organiziranih 
izobraževanj. 

1 

Povečanje finančnih sredstev za nabavo knjižničnega gradiva na 
različnih nosilcih. 
 
 

Organizacija predstavitve, kjer se je 
predstavila problematika glede finančnih 
sredstev za nabavo knjižničnega gradiva. 
 

Povečanje finančnih 
sredstev za nabavo 
knjižničnega gradiva na 
različnih nosilcih za 6,8% 
glede na preteklo leto. 

1 

V letu 2007 smo na področju knjižnične dejavnosti izvedli naslednje aktivnosti:  

knjižnično zbirko smo sproti povečevali z novimi učbeniki in ostalim gradivom z našega strokovnega področja za potrebe študija in raziskave fakultete, 

nadaljevali z izobraževanjem za uporabnike glede na povpraševanje in potrebe in jih seznanjati z novostmi, 

sodelovali smo pri konzorcijski nabavi tujih baz podatkov in naročali nove revije tudi v on-line obliki, 

knjižnica je svoje delovanje usklajevala v skladu s planom Komisije za razvoj knjižničnega sistema UL. Sproti spremljamo strateške cilje KISUL-a glede dostopnosti in 
uporabnosti informacijskih virov in knjižničnih storitev, 

sodelovali smo pri izgradnji digitalne knjižnice univerze, 

ažurno smo dopolnjevali bazo bibliografij zaposlenih na fakulteti, 

povečali število uporabnikov knjižničnega sistema na daljavo, 

povečali vključenost knjižnice v izvajanje prenovljenih študijskih programov, 

predstavili knjižnico prek spletnih strani , ki jih sproti dopolnjujemo, 

uporaba bibliofona – 24 urna storitev za podaljševanje, rezervacijo in naročanje gradiva. 
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6 ČLOVEŠKI VIRI, OSEBJE 

Človeški viri, osebje 

Prednostni cilji  Izvedbene naloge Pričakovani rezultati Naloga je bila 
uresničena z oceno 

Strateški podcilj : Povečati kakovost raziskovalnega in pedagoškega kadra 

Izboljšanje razmerje med številom učiteljev in študentov.  
 
 

Priprava in izvedba javnega razpisa za 
zaposlitev visokošolskega učitelja - docenta. 

10,8%  dodatnih 
visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev. 

2 

Fakulteta je v letu 2007 pripravila in izvedla javni razpis za zaposlitev visokošolskega učitelja – docenta, vendar pa so se na razpis javili kandidati, ki niso izpolnjevali 
razpisnih pogojev, zato smo potrebe po visokošolskih učiteljih reševali s pogodbenimi delavci. Tako je prednostni cilj bil sicer izpolnjen, vendar samo za eno leto. 
 
Za pedagoške uslužbence so bile v letu 2007 na fakulteti organizirane naslednje aktivnosti:  tečaj retorike;  računalniški tečaji; seminar Metodologija družboslovnega 
raziskovanja. 
 
Za uslužbence strokovnih služb so bile v letu 2007 na fakulteti organizirane naslednje aktivnosti: tečaj nemškega in angleškega jezika; računalniški tečaji. 
 
Uslužbenci strokovnih služb so se udeleževali seminarjev in učnih delavnic, s področja tematike, ki je povezana z njihovim delovnim področjem in so jih organizirali zunanji 
izvajalci izven fakultete. Redno zaposleni uslužbenci so lahko izmed seminarjev, ki jih organizira Svetovalno-izobraževalni center, izbrali tudi dva seminarja, katerih so se 
lahko udeležili brezplačno.  
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7 STORITVE ZA ŠTUDENTE, TUTORSTVO, ŠTUDENTSKI SVET IN INTERESNA 
DEJAVNOST 

 
Celotna dejavnost fakultete je namenjena študentom. Interesi študentov pa so najpomembnejše vodilo razvoja 
fakultete na vseh področjih njenega delovanja. Fakulteta za upravo je tudi v letu 2007 prisluhnila študentom in 
jim omogočila vsestranski razvoj. V letu 2007 smo na fakulteti še posebno pozornost namenili razvoju 
obštudijske dejavnosti ter razvili različne aktivnosti s področja kulture, športa, strokovnega izpopolnjevanja, 
medijev, fotografije, debate, študijev primerov in mednarodnega sodelovanja. Posebno pozornost smo namenili 
tudi tutorstvu in kariernim priložnostim. Bodočim diplomantom pa smo omogočili aktivno delovanje v Klubu 
diplomantov Fakultete za upravo. V nadaljevanju na kratko predstavljamo določene aktivnosti s področja 
obštudijske dejavnosti. 
 
Tutorstvo 
Pomembna dejavnost v letu 2007 je bilo študentsko tutorstvo. Fakulteta za upravo je v skladu s Pravilnikom o 
tutorstvu izvajala uvajalno študentsko tutorstvo za študente novince, študentsko tutorstvo za študente s 
posebnimi potrebami, študentsko tutorstvo za tuje študente in študentsko tutorstvo za obvezno prakso. Tutorji 
študenti so se za svoje delo usposabljali na seminarjih, ki jih je v ta namen organizirala fakulteta, udeleževali pa 
so se tudi mesečnih motivacijskih sestankov. Poleg celoletnega izvajanja tutorskih ur so študenti tutorji 
sodelovali tudi na vpisih, uvodnih predavanji v začetku študijskega leta in informativnih dnevih. 
 
Obštudijske sekcije 
Na Fakulteti za upravo smo si v letu 2007 prizadevali, da bi bilo življenje na fakulteti obogateno s čim več 
obštudijskimi dejavnostmi. Tako smo povečali dejavnosti predvsem na kulturnem in športnem področju. Poleg 
pevskega zbora smo ustanovili še glasbeno skupino. Na športnem področju pa smo okrepili žensko košarkaško in 
rokometno ekipo. Veliko aktivnosti smo izvedli tudi v okviru debatnega kluba in sekcije študijev primerov. 
Poseben poudarek pa smo namenili mednarodnim obštudijskim dejavnostim. Tako smo izvedli študijske obiske 
na sorodne fakultete v Beograd, Sarajevo in na Reko ter pobliže spoznavali delovanje evropskih institucij v 
Strasbourgu, Bruslju, Luksemburgu in Haagu. Organizirali smo tudi razne delavnice in okrogle mize z znanimi 
Slovenci, ki delujejo na mednarodnem področju. Okrepili smo sodelovanje z mednarodnimi študentskimi 
organizacijami, kot so ELSA, AIESEC in AEGEE. 
 
Karierne priložnosti 
Študentom Fakultete za upravo smo nudili različne aktivnosti za oblikovanje osebnega in strokovnega razvoja ter 
s tem povečevali zaposljivost naših diplomantov in pospeševali pretok znanja med Fakulteto za upravo in javnim 
(privatnim) sektorjem. Uspešna poklicna pot je cilj vsakega študenta, ki se vpiše na Fakulteto za upravo, zato 
smo za študente v času študija organizirali delavnice na katerih so se med drugim naučili kako dobro napisati 
življenjepis in kako se uspešno prijaviti na razpis za delo ter kako se predstaviti organizaciji. Za uspešno 
načrtovanje poklicne poti smo pripravili tudi zgibanko, v kateri so predstavljeni najpomembnejši koraki kako 
prehoditi pot do prve zaposlitve. Fakulteta je organizirala različne dogodke, kjer so se študenti lahko srečali s 
potencialnimi delodajalci in se z njimi pogovarjali o možnostih sodelovanja. Vzpostavili smo tudi spletni portal 
za delodajalce, kjer so predstavljene koristne informacije za delodajalce. 
 
Klub diplomantov 
Klub diplomantov Fakultete za upravo, ki združuje diplomante različnih generacij vseh dodiplomskih in 
podiplomskih programov fakultete je v študijskem letu 2007 nudil vzpodbudno okolje za ohranjanje povezanosti 
med diplomanti Fakultete za upravo ter njenimi učitelji in sodelavci. Omogočal je osebni in strokovni razvoj 
posameznikom in organizacijam ter promoviral upravno znanje in dosežke svojih članov v okolju kluba. Skrbel 
je  za ugled poklica in izobrazbe, ki jo zagotavlja Fakulteta za upravo ter podpiral dejavnosti Fakultete za upravo 
in njenih študentov. 
 
Obštudijske dejavnosti so in bodo tudi v bodoče smiselno dopolnjevale in bogatile študij na fakulteti ter razvijale 
osebnostne lastnosti študentov, ki jim bodo koristile v vsakdanjem življenju. 

 


