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POVZETEK 

 

Člani Komisije za ocenjevanje kakovosti Fakultete za turizem Univerze v Mariboru so skladno z 

dokumenti za notranjo institucionalno samoevalvacijo (to so Merila za akreditacijo in zunanjo 

evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, sprejeta s strani Sveta Nacionalne 

agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 95/2010) in 
ažurne spremembe tega dokumenta) izdelali Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za turizem 
Univerze v Mariboru za študijsko leto 2014/15.  
 

Samoevalvacijsko poročilo je razdeljeno glede na kriterije presoje na 6 področij, in sicer:  
- vpetost v okolje, 

- delovanje visokošolskega zavoda,  
- kadri,  

- študenti,  
- materialni pogoji,  

- zagotavljanje kakovosti. 

 

V skladu s sprejetimi sklepi Komisije za ocenjevanje kakovosti Univerze v Mariboru pa poročilo 
vključuje tudi: 

− izpolnjene preglednice s kazalniki kakovosti za spremljanje izobraževalne dejavnosti,  
− izpolnjene preglednice s kazalniki kakovosti za spremljanje kakovosti 

znanstvenoraziskovalne in umetniške dejavnosti, 
− izpolnjene enotne preglednice za vrednotenje okoljskega vpliva, 

− primerjavo fakultete s tujimi fakultetami za področje turizma, 
− podrobnejšo analizo akcijskega načrta iz samoevalvacijskega poročila 2013/2014, 
− analizo uresničevanja dokumenta Načrt izboljšav delovanja Univerze v Mariboru do 

leta 2020, 

− poročilo o sledenju strateških ciljev, 
− pregled uspešnosti raziskovalcev, ki izpolnjujejo merila Javne agencije za raziskovalno 

dejavnost Republike Slovenije, 

− raziskavo o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu, 

− analizo študentskih anket in poročilo o sprejetih ukrepih. 
 

Pri tem so nekatere zahtevane vsebine za članico Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru (v 

nadaljevanju FT UM) okrnjene, saj je bila prva generacija študentov vpisana v študijskem letu 

2012/13, zaradi česar tokrat ni bila možna primerjava z več kot dvema študijskima letoma. 
Prav tako FT UM zaradi svoje mladosti še ne razpolaga na primer z nekaterimi zahtevanimi 
dokumenti, vezanimi na lastno visokošolsko knjižnico in lastne prostore. 
 

Nekaterih analiz, ki jih je v navodilih za pripravo samoevalvacijskega poročila zapisala Komisija 
za ocenjevanje kakovosti Univerze v Mariboru, ni vključenih v to samoevalvacijsko poročilo, 
zaradi spodaj navedenih razlogov:  

− Analiza področij delovanja visokošolskega zavoda, povezano s posameznim študijskim 
programom – na Fakulteti za turizem se izvaja samo študijski program Turizem in tako 
ni možno delati različnih primerjav.  
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− Analiza uresničevanja priporočil Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v 
visokem šolstvu ob ponovnih akreditacijah študijskih programov – zaradi mladosti 

fakultete študijski program še ni potreboval reakreditacije. 
− Analiza ankete o zadovoljstvu s študijem (UM je letos prvič izvajala analizo zadovoljstva 

diplomantov s študijem; fakultete bodo rezultate dobile v prvi polovici novembra 2015) 

– konec študijskega leta 2014/15 je FT UM dobila prve diplomante, ki še niso bili 
vključeni v analizo. 

 

V nadaljevanju so povzete nekatere ključne prednosti, pomanjkljivosti in priložnosti za 
izboljšave, ki so bile zaznane v procesu samoevalvacije FT UM v študijskem letu 2014/15. 

PREDNOSTI 

Vpetost v okolje: strateškim ciljem in okolju prilagojena vizija, povezanost z gospodarstvom in 

civilno sfero, vključevanje gostujočih strokovnjakov v izobraževalni proces, ogled dobrih praks 
na terenu, možnost izvajanja prakse pri turističnih ponudnikih/podjetjih/organizacijah v 
Sloveniji in tujini, projektno povezovanje z občinami. 

Delovanje visokošolskega zavoda: redno in ažurno delovanje vseh organov fakultete, 

zastopanost študentov v organih fakultete, skrb za promocijo in prepoznavnost, spodbujanje 

študentov k vključevanju v aktivnosti na fakulteti, angažiranje mladih ljudi za znanstveno-

raziskovalno delo (nove zaposlitve asistentov), raziskovalno sodelovanje s strokovnjaki iz okolja 

in s tujimi univerzami, renome, tradicija in strokovna pomoč Univerze. 

Kadri: ustrezna kakovost, novi habilitacijski postopki in izvolitve v nazive, urejeni kadrovski 

načrti in baze podatkov, postopno zapolnjevanje kadrovskih struktur z rednimi zaposlitvami. 

Študenti: obvezno praktično usposabljanje, možnosti za strokovno izobraževanje, aktivno 
sodelovanje v organih fakultete, strokovne ekskurzije, obravnava in upoštevanje študentskih 
anket, dobra ocena izvajalcev (z naraščajočim trendom), e-študij, nagrajevanje najboljših 
študentov. 

Materialni pogoji: ustanovitev lastne visokošolske knjižnice in povečevanje knjižničnega 
fonda, družbena odgovornost in trajnostna naravnanost fakultete. 

Zagotavljanje kakovosti: skrb za kakovost vseh dejavnosti, redno spremljanje in 

dokumentiranje kakovosti, vključenost študentov in zaposlenih pri načrtovanju kakovosti. 

POMANJKLJIVOSTI 

Vpetost v okolje: sodelovanje z gospodarstvom ni strukturno urejeno, premalo izkoriščen 
potencial gostujočih predavateljev, šibka mreža povezav s tujimi univerzami. 

Delovanje visokošolskega zavoda: fakulteta nima kateder, manjši vpis hrvaških študentov, 
izredni študij se ne izvaja, urnik se tedensko spreminja, šibko razvita mobilnost študentov in 
zaposlenih, majhno število raziskovalcev z ustreznimi referencami. 

Kadri: nepopolno razvit obseg kadrovske strukture pedagoških in nepedagoških zaposlenih, 
nizka stopnja redno zaposlenih pedagoških delavcev, večina pogodb je za določen čas. 

Študenti: premalo zanimanja za obštudijske dejavnosti, ni ustreznega prostora za druženje 
študentov, slaba informiranost o dogajanju, slabo zastavljena spletna stran, omejitve 

pridobivanja podatkov pri študentski anketi. 
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Materialni pogoji: fakulteta nima lastnih predavalnic in lastnih prostorov za knjižnico. 

Zagotavljanje kakovosti: nezadostna inovativna in razvojna naravnanost. 

PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE 

Vpetost v okolje: oblikovanje načrta za dolgoročno sodelovanje z gospodarstvom, vključevanje 
turističnih ponudnikov v projekte FT UM, spodbujanje študentov za ustanavljanje lastnih 

podjetij. 

Delovanje visokošolskega zavoda: ustanovitev kateder, ne spreminjanje in upoštevanje 

urnika, promocija na Hrvaškem, prijava na mednarodne in nacionalne projekte, priprava 
seminarjev za raziskovalce, spodbuditi pozitivno diskriminacijo mladih fakultet pri prijavah na 

razpise, spodbujati mednarodno mobilnost študentov in zaposlenih, urediti sistem financiranja 

mobilnosti. 

Kadri: pridobiti več notranjih izvajalcev, spodbujati mobilnost zaposlenih, spodbujati udeležbo 
na izobraževanjih in usposabljanjih za vse zaposlene. 

Študenti: uvesti interno anketo o zadovoljstvu študentov FT UM, vzpostavitev centra za razvoj 

karier na FT UM, boljše urejena spletna stran FT UM, novi prostori za druženje študentov in za 

delovanje študentskega sveta. 

Materialni pogoji: ureditev enotne stavbe za predavalnice, prostor za druženje, knjižnico in 
druge dejavnosti. 

Zagotavljanje kakovosti: imenovanje prodekana za kakovost, povezovanje z institucijami, ki 

spodbujajo inovativnost in razvojno naravnanost. 

 

V nadaljevanju so predstavljeni izsledki in ocena stanja, do katerega je prišla Komisija za 
ocenjevanje kakovosti FT UM ob pomoči predstavnikov strokovnih služb in pedagoških 
delavcev:  

 

- izr. prof. dr. Boštjan Brumen, dekan FT UM 

- mag. Jožica Kranjc, tajnik FT UM 

- izr. prof. dr. Mladen Knežević, prodekan za znanstvenoraziskovalno delo 

- pred. dr. Lea Marija Colarič Jakše, prodekanja za sodelovanje z okoljem 

- doc. dr. Marjetka Rangus, prodekanja za študijske zadeve 

- doc. dr. Maja Turnšek Hančič 

- asist. Maja Rosi 

- asist. Nejc Pozvek 

- asist. Barbara Pavlakovič 

- Tanja Druks Ralinovski, referat za študijske zadeve 

- Darja Gabron, referat za splošne zadeve 

- Tomi Špindler, študent 

 

Vsem, ki ste pomagali sooblikovati to poročilo, se zahvaljujemo za sodelovanje.  
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UVOD  

 

Člani Komisije za ocenjevanje kakovosti Fakultete za turizem Univerze v Mariboru so v skladu 
z Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov 
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 95/2010), 
izvedli postopek notranje samoevalvacije visokošolskega zavoda. Komisija je začela s 

postopkom samoevalvacije novembra 2015, vsebino poročila pa so člani komisije sestavili ob 
pomoči predloženih poročil študentov, pedagoških in strokovnih delavcev ter vodstva. 

 

V skladu z Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo so v nadaljevanju tega besedila 

predstavljeni glavni izsledki opravljene institucionalne samoevalvacije, ki so v vsakem poglavju 

obravnavani z vidika njihovih prednosti, pomanjkljivosti in predlogov za izboljšanje 
obstoječega stanja.  
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1 VPETOST V OKOLJE  

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru (v nadaljevanju FT UM) sledi svojemu poslanstvu in 

strategiji razvoja tako na gospodarskem, socialnem in kulturnem področju ožjega in širšega 
okolja. Umešča se v gospodarski prostor, javno in civilno sfero družbe, še posebej z 
ugotavljanjem učinkov, ki jih ima delovanje FT UM na okolje. S takšnim modelom zagotavlja 
najboljši način neposredne povezave med teorijo in prakso. Ta povezava omogoča, da se 
praktična vprašanja o razvoju turizma prenašajo v akademsko sfero oziroma v sfero teorije, 

kjer se iščejo rešitve in kjer se tok povezave ponovno vrača v prakso v obliki odgovorov. 

1.1 Vizija Fakultete za turizem Univerze v Mariboru 

FT UM si prizadeva postati ena izmed najboljših visokošolskih, izobraževalnih in raziskovalnih 

institucij s področja turizma v tem delu Evrope. Postati želi referenčna institucija, ki bo 
povezovala izobraževalne in raziskovalne turistične institucije, agencije, podjetja in 
organizacije s področja turizma v slovenskem in širšem prostoru (predvsem bližnje trge 

območja Zahodnega Balkana s Srednjo, Zahodno in Severno Evropo) ter predstavljala njihovo 

strokovno, znanstveno oziroma akademsko stično točko. 

1.2 Poslanstvo Fakultete za turizem Univerze v Mariboru 

FT UM želi izobraževati in usposabljati strokovnjake, ki bodo delovali na vseh nivojih 

oblikovanja, ustvarjanja in implementiranja ponudbe, odločanja in upravljanja v turizmu, od 
operativnega pa vse do strateškega načrtovanja in razvoja novih kapacitet. Izobraževanje na 
FT UM je tudi osnova za vzgojo talentiranih mladih raziskovalcev, ki bodo na tem izrazito 

interdisciplinarnem področju usvajali, kasneje pa tudi razvijali nova znanja ter jih prenašali v 
okolja. 

 

FT UM posebno pozornost posveča: 
- Tesnemu povezovanju z ožjim in širšim okoljem, rezultat katerega je tudi ustanovitev 

Strateškega sveta FT UM, v katerem so združeni predstavniki podjetij in organizacij s 
področja turizma, ki s svojim znanjem in izkušnjami iz praktičnih okolij pomagajo FT 

UM pri uresničevanju njene vizije in poslanstva. 

- Skrbi, da je študijski program ustrezen, sodoben, kakovosten in interaktiven. 
- Spodbujanju pridobivanja praktičnih znanj in veščin poleg teoretičnih znanj.  
- Spodbujanju raznolikosti in pridobivanju izkušenj. 
- Razvoju strateškega raziskovanja. 

- Vključevanju študentov pri raziskovalni dejavnosti in preučevanju primerov dobrih 
praks iz turističnega okolja podjetij, organizacij in destinacij. 

- Omogočanju izvajanja praktičnega usposabljanja študentov v turističnih podjetjih in 
organizacijah v slovenskem in širšem turističnem prostoru. 

- Prirejanju različnih aktivnosti in dogodkov na različne aktualne tematike v sodelovanju 
z okoljem. 

- Vzpostavljanju sodelovanja z občinami v slovenskem prostoru z namenom sodelovanja 
na razvojnih in raziskovalnih projektih s področja turizma ter vključitvi študentov v te 
projekte z namenom njihove uveljavitve v domačih okoljih. 
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1.3 Ukrepi za dosego poslanstva Fakultete za turizem Univerze v Mariboru 

Fakulteta ima vzpostavljen jasen sistem vrednot na vseh področjih delovanja, ki je prilagojen 

poslanstvu fakultete in pričakovanim prednostim njenega delovanja.  
 

FT UM s svojim izobraževalnim, strokovnim, raziskovalnim in svetovalnim delom ustvarja 
prednosti za svoje študente (izvajanje kakovostnega rednega študija in vključevanje v 

strokovno ter raziskovalno delo), za svoje zaposlene (zagotavljanje varnega in urejenega 

delovnega okolja in možnosti osebnega, strokovnega ter znanstvenega razvoja) in za širše 
družbeno okolje (z razvijanjem novega znanja in sodobnih turističnih produktov, kompetenc, 

z odgovornim odnosom do okolja, s soustvarjanjem v turističnih okoljih in s spoštovanjem 
moralnih ter etičnih vrednot na vseh področjih delovanja). Pri tem stremi k trajnostnem in 
družbeno odgovornem ravnanju na vseh nivojih delovanja. 

1.4 Sodelovanje Fakultete za turizem z okoljem, gospodarstvom in tujimi fakultetami 

FT UM ima vzpostavljeno sodelovanje z mnogimi uspešnimi podjetji in organizacijami, ki so 

pomembne za področje turizma in od koder prihajajo tudi posamezni predavatelji in gostujoči 
strokovnjaki. V študijskem letu 2014/15 so na FT UM predavali strokovnjaki iz različnih 
turističnih podjetij in organizacij: Terme Krka d. d., Terme Čatež d. d., Upravna enota Brežice, 
Občina Brežice, Policijska postaja Brežice, Javni sklad za kulturne dejavnosti Brežice, Kompas 
d. d., Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, 
investicij in turizma – SPIRIT, Sektor za turizem, Direktorat za turizem in internacionalizacijo, 

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Društvo za trajnostni razvoj Terra Vera, Kulturno 

turistični rekreacijski center Radeče, organizatorji študijskih krožkov in drugih oblik učenja na 
podeželju, inovatorji in drugi. Terenske vaje pa so se izvajale v zunanjem okolju pri posameznih 

turističnih ponudnikih s področja gostinskih obratov, turističnih kmetij, nastanitvenih obratov 

in posameznih vsebin s področja turizma, kot so animacija, velnes, prireditve idr. 
 

S turističnimi podjetji in organizacijami ima FT UM sklenjene okvirne sporazume o praktičnem 
usposabljanju študentov, ki so podlaga za opravljanje študentske prakse v podjetjih in drugih 
organizacijah. Teh sporazumov je bilo 24. Na ta način FT UM uresničuje eno od svojih osnovnih 
idej »Turizem z dobro prakso« in spodbuja pridobivanje praktičnih znanj in veščin. Študenti 
spoznajo konkretne primere iz poslovnega turističnega okolja, že v času študija navezujejo 
stike s turističnimi podjetji in organizacijami ter razmišljajo o svoji prihodnji poslovni poti ter 
morebitnih možnostih njihove zaposlitve. 
 

FT UM sodeluje tudi s posameznimi institucijami (npr. Posavski muzej Brežice), krajevnimi 

skupnostmi in društvi v občini Brežice na način, da vabi predstavnike krajevnih skupnosti in 
društev v občini na prireditve, dogodke in predstavitve vsebin s področja turizma, ki jih FT UM 

organizira. Sodeluje s ponudniki gostinskih storitev v okolju na način, da so ponudniki iz okolja 

s svojo ponudbo prisotni na posameznih prireditvah in dogodkih, ki jih organizira ali 

soorganizira FT UM. Sodeluje tudi z Regionalno razvojno agencijo Posavje in je na ta način 
seznanjena z vsebinami in projekti v regionalnem prostoru. FT UM deluje povezovalno in 

mrežno, tako da so krajevne skupnosti in društva vključene pri ustvarjanju povezav z 
regionalnim prostorom in širše. Prav tako FT UM s svojimi vsebinami sodeluje pri turističnih 
dogodkih in prireditvah v širšem prostoru, kamor je povabljena splošna javnost (npr. Parada 
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učenja v Radečah idr.). Dobro pa sodeluje tudi s posameznimi medijskimi hišami, ki spremljajo 
vsebine dogajanja na FT UM. 

 

FT UM nadgrajuje uspešno sodelovanje s tujimi partnerskimi fakultetami. S Fakulteto za šport 
in turizem iz Novega Sada smo v študijskem letu 2014/15 soorganizirali prvo mednarodno 

konferenco »Turizem in razvoj« (TAD – Tourism and development), ki je potekala novembra 

2014 v Novem Sadu v Srbiji. Sodelujemo tudi z Visoko poslovno šolo Zagreb in smo v 
znanstvenem odboru mednarodne konference Fedor Rocco. V okviru Erasmus + programa in 

CEEPUS programa ima FT UM podpisane pogodbe o sodelovanju z 19 oz. 14 tujimi fakultetami, 

kjer poteka aktivna mobilnost študentov in zaposlenih (več pri opisu mobilnosti). 
 

FT UM je samostojno in v sodelovanju z različnimi turističnimi organizacijami pripravila in 

izvedla razne dogodke in se na ta način predstavila širšemu prostoru. 

 

- Uvajalni dan 2014 

Študenti so brucem razkazali fakulteto, predavalnice na Gimnaziji Brežice in obiskali 

knjižnico. Predstavili so se študenti člani Študentskega sveta FT UM, vsi skupaj so 
obiskali župana in se poveselili ob začetku študijskega leta na vrtu fakultete.  

- Udeležba na sejmu POK 2014 

FT UM se je skupaj s študenti predstavila lokalnemu okolju na sejmu POK (Podjetniško-

obrtni in kmetijski sejem Brežice). Na stojnici so študenti predstavljali študijski program 
in projekte, v katere je fakulteta vključena.  

- Dan Fakultete za turizem 2014 

Dekan fakultete je ob obletnici ustanovitve fakultete podelil priznanja najboljšim 
študentom FT UM. Svečanega dogodka se je udeležil tudi župan občine Brežice. 

- Obisk vrtca Mavrica na FT 

Skupina Zvezdice je obiskala FT UM, vrtčevske otroke z vzgojiteljicama je pozdravil 
dekan, lektorica za angleški jezik pa jim je pripravila urico angleškega jezika.  

- Z materami v pomlad na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru  

Dogodek so organizirali študenti FT UM v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice 
pri predmetu Menedžment prireditev in z njim obeležili materinski dan ter mednarodni 

dan žena. Gostje okrogle mize so bile Valentina Božič, Tamara Vonta, Ivanka Kocjan in 
Veronika Bregar. Študenti so v sodelovanju z zunanjim okoljem pripravili bogat kulturni 

program in se z gostjami pogovarjali o vlogi ženske in matere ter o tem, kaj o položaju 
žensk v družbi menijo moški. 

- Humanitarne akcija študentov in profesorjev  
Študenti in profesorji so se odzvali humanitarnim akcijam ob poplavah v Srbiji in ob 

prihodu vala beguncev v občino Brežice z raznimi oblikami pomoči. 
- Tradicionalna prireditev 43. teden cvička  

Sodelovanje študentov FT UM z regijama Posavje in Jugovzhodna Slovenija pri veliki 

tradicionalni prireditvi 43. teden cvička. V organizaciji FT UM je v Posavskem muzeju 

Brežice potekala tudi 2. Akademija cvičkovega turizma z 32 društvi ob izdaji strokovne 
monografije Globoke korenine cvička, kjer so sodelovali tudi študenti in profesorji FT 

UM. 

- Inavguracija dekana FT UM v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice 

Na slovesno prireditev so bili vabljeni gostje iz lokalnega okolja in Univerze v Mariboru. 
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- Teden mobilnosti 2015  

Študenti so se v okviru projekta Teden mobilnosti 2015, ki je potekal pod sloganom 
Izbiraj. Spreminjaj. Združuj., predstavili na stojnici s promocijskim gradivom, programi 

in aktivnostmi. Tudi sami so želeli spodbuditi k razmisleku o multimodalnosti 

(kombiniranju različnih prevoznih sredstev), torej o vseh možnostih prevoza, ki so nam 
na voljo, kar pogosto omogoči prijetnejši in hitrejši način potovanja v mestih. 

- Svetovni dan turizma na FT UM 

Ob koncu študijskega leta (25. 9. 2015) smo svetovni dan turizma obeležili z okroglo 
mizo s pomembnimi gosti iz turistične, politične in akademske sfere lokalnega okolja. 
Okrogli mizi sta sledila potopisno predavanje in pogovor o kulturnem sodelovanju med 

Lastovom na Hrvaškem in Bistrico ob Sotli. Vrtec Mavrica je v avli FT UM ob tej 

priložnosti pripravil razstavo risbic na temo turizma. 

- Obisk otrok v vrtcu Mavrica, seniorjev v Domu upokojencev Brežice ter vključitev v 
dogajanja v lokalnem okolju v prazničnem decembru 

Študenti so z vodstvom FT UM v prazničnem decembru predbožičnega časa obiskali 
otroke v vrtcu in seniorje v Domu upokojencev. Predstavili smo se s programom, jim 

zaželeli vse lepo v prihodnjem letu in jih skromno obdarovali.  

PREDNOSTI 

- Prilagajanje vizije in strateških ciljev razmeram in potrebam v okolju. 

- Povezovanje z okoljem, gospodarstvom, civilno sfero, domačimi in tujimi institucijami. 

- Vključevanje gostujočih strokovnjakov s področja gospodarstva in prakse v 

izobraževalnem procesu. 
- Ogledi primerov dobrih praks s področja turizma na terenu pri posameznih nosilcih 

turistične ponudbe in turističnega razvoja v slovenskem prostoru. 
- Možnost izvajanja delovne prakse študentov pri turističnih ponudnikih, v turističnih 

podjetjih in organizacijah v Sloveniji in tujini. 

- Organizacije aktivnosti in dogodkov, v katerih sodeluje turistično okolje, različne druge 
institucije in organizacije. 

- Začetek povezovanja z občinami v Sloveniji na področju potencialnih projektov in 

raziskav s področja turizma. 
- Izdelan načrt aktivnosti za uresničitev strategije fakultete. 

POMANJKLJIVOSTI 

- Sodelovanje z gospodarstvom temelji na posameznih področjih in akterjih in je 
prepogosto odvisno od interesa posameznikov. 

- Premalo izkoriščen velik potencial gostujočih predavateljev. 
- Ker je FT UM mlada fakulteta, na trgu visokošolskega izobraževanja še nima 

vzpostavljene dovolj široke mreže s tujimi univerzami. 

NAPREDEK IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 

Aktivnosti v letu 2014/15 so bile usmerjene k doseganju še boljše vpetosti v okolje ter k 
uresničevanju lanskih predlogov za izboljšanje. Ker pa je sodelovanje z okoljem dolgotrajen in 

predvsem dvosmeren proces (izpostavljen vplivu različnih dejavnikov), vseh zastavljenih ciljev 

ni bilo mogoče uresničiti v enem letu. Lanskoletne zadane predloge za izboljšanje smo obdržali 
z namenom, da jih uresničimo v prihodnje. 
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- Priprava načrta za dolgoročno sodelovanje z gospodarskim okoljem. 
- Večje sodelovanje turističnih ponudnikov, FT UM in študentov pri kreiranju integralnih 

turističnih proizvodov. 
- Večja komunikacija s turističnimi ponudniki v okolju in vključitev ponudnikov v projekte 

FT UM. 

- Zaposlovanje bodočih diplomantov fakultete pri turističnih ponudnikih v okolju ter v 

različnih turističnih institucijah in organizacijah; tudi tam, kjer opravljajo obvezna 

praktična usposabljanja. 
- Motivacija študentov za ustanavljanje lastnih podjetij na podlagi inovativnih 

podjetniških idej in povezovanje med njimi. 
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2 DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru sledi svojemu poslanstvu in strategiji razvoja tako 

na gospodarskem, socialnem in kulturnem področju ožjega in širšega okolja, posebej z 
ugotavljanjem učinkov, ki jih ima delovanje fakultete na okolje ter racionalno rabo javnih virov. 

Fakulteta spremlja učne izide in pridobljene kompetence študentov oz. bodočih diplomantov, 

da bi jim omogočili, poleg zaposlovanja in nadaljnjega izobraževanja, tudi vključevanje v javno 

življenje in družbene procese, predvsem na področju turističnega sektorja. Fakulteta spremlja 

aktivnosti na trgu dela ter komunicira s turističnimi podjetji in organizacijami, kjer bodo lahko 
bodoči diplomanti našli svoje zaposlitve.  

2.1 Organiziranost 

Organi FT UM v sestavi v študijskem letu 2014/15: 

 

Vodstvo: 

doc. dr. Božidar Veljković, dekan FT UM do 7. 7. 2015 

izr. prof. dr. Boštjan Brumen, dekan FT UM od 8. 7. 2015 

 

Prodekani: 

1. pred. dr. Lea Marija Colarič Jakše, prodekanja za sodelovanje z okoljem 

2. doc. dr. Maja Turnšek Hančič, prodekanja za mednarodno sodelovanje  

3. izr. prof. dr. Boštjan Brumen, prodekan za študijske zadeve 

4. izr. prof. dr. Mladen Knežević, prodekan za raziskovalno dejavnost 

5. Maja Žibert, prodekanja za študentska vprašanja do 19. 4. 2015 

Petra Grujić, prodekanja za študentska vprašanja od 20. 4. 2015 

 

Senat FT UM:  

1. doc. dr. Božidar Veljković, dekan FT UM (do 7. 7. 2015) 

2. izr. prof. dr. Boštjan Brumen, dekan FT UM (od 8. 7. 2015) 

3. doc. dr. Vlasta Kučiš  
4. izr. prof. dr. Bojan Rosi 

5. red. prof. dr. Ivan Rozman 

6. doc. dr. Maja Turnšek Hančič 

7. doc. dr. Mitja Gorenak 

8. doc. dr. Marko Koščak 

9. pred. dr. Lea Marija Colarič Jakše 

10. Nataša Kočič, študentka 

11. Petra Grujič, študentka 

12. Maja Žibert, študentka 

 

Senat FT UM v skladu s Statutom UM sestavlja 12 članov, 8 članov je iz vrst visokošolskih 
učiteljev, 3 iz vrst študentov in dekan FT UM. V Senatu FT UM sta enakopravno zastopani 
znanstveni disciplini oz. strokovna področja: turistične vede (4 člani) in splošne vede (4 člani).  
 

V študijskem letu 2014/15 se je struktura senata precej spremenila. Dne 18. 12. 2014 so bili 
izvoljeni novi senatorji iz vrst visokošolskih učiteljev in sicer so bili za področje splošnih ved 
izvoljeni izr. prof. dr. Boštjan Brumen, doc. dr. Vlasta Kučiš, red. prof. dr. Ivan Rozman in izr. 
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prof. dr. Bojan Rosi ter za področje turističnih ved pred. dr. Lea Marija Colarič Jakše, doc. dr. 
Maja Turnšek Hančič, doc. dr. Marko Koščak ter doc. dr. Mitja Gorenak. Dne 16. 12. 2014 so 
se spremenili tudi predstavniki študentov v senatu, saj so bile Maja Žibert, Nataša Kočić ter 
Petra Grujič izvoljene s strani Študentskega sveta FT UM kot nove senatorke iz vrst študentov. 
Zaradi poteka mandata dekana je doc. dr. Božidarju Veljkoviću dne 7. 7. 2015 prenehalo 

članstvo v senatu. Nadomestil ga je izr. prof. dr. Boštjan Brumen. Ker je bil slednji tudi voljeni 
član senata, je senat od 8. 7. 2015 deloval le z 11 člani. 
 

Komisija za študijske zadeve FT UM: 

1. izr. prof. dr. Boštjan Brumen, prodekan za študijske zadeve,  

2. pred. dr. Lea Marija Colarič Jakše, 
3. asist. dr. Marjetka Rangus,  

4. doc. dr. Maja Turnšek Hančič,  
5. Maja Rosi, asistentka 

6. Matija Lozančić, študent 

7. Nataša Kočić, študentka 

 

Samoevalvcijska skupina FT UM (organ, ki je opravljal naloge Komisije za kakovost v 

študijskem letu 2014/15): 
1. doc. dr. Mitja Gorenak – predsednik (od 19. 11. 2014) 

2. Saša Božiček (od 18. 2. 2014 do 30. 4. 2015) 

3. Maja Rosi (od 19. 11. 2014) 

4. Janja Grubič 

5. Sara Beluhan, predstavnica študentov, do 28. 1. 2015 

 

Poslovodni odbor FT UM: 

1. doc. dr. Božidar Veljkovič, dekan FT UM (do 7. 7. 2015) 

izr. prof. dr. Boštjan Brumen, dekan FT UM (od 8. 7. 2015) 

2. izr. prof. dr. Bojan Rosi 

3. mag. Bojan Kurež, tajnik FT UM (do 30. 6. 2015) 

4. mag. Jožica Kranjc (od 9. 4. 2015) 

5. Maja Žibert, prodekanka za študentska vprašanja do 19. 4. 2015 

Petra Grujić, prodekanka za študentska vprašanja od 20. 4. 2015 

 

Akademski zbor FT UM: 

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, sodelavci 1/5 članov pa (glede na Statut FT 
UM) predstavljajo študenti. Predsednik akademskega zbora FT UM je bil v študijskem letu 
2014/15 red. prof. dr. Dušan Radonjič. 
 

Tajnik: 

mag. Bojan Kurež (do 30. 6. 2015) 

mag. Jožica Kranjc, p. p. tajnik FT UM (od 16. 7. 2015) 

PREDNOSTI 

- V vseh organih so zastopani študenti. 
- Vsi opredeljeni organi delujejo redno.  

- Sestanki so ažurni in sklicani v smiselnem roku. 
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POMANJKLJIVOSTI 

- Fakulteta nima ustanovljenih kateder. 

NAPREDEK IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 

Pozitivni premik glede na preteklo leto pri organiziranosti fakultete je bila ustanovitev Alumni 

kluba konec junija 2015. Predlogi za izboljšanje v prihodnosti pa so:  
- Ustanovitev kateder. 

2.2  Izobraževalni proces 

2.2.1 Organizacija in izvedba študijskih programov 

FT UM je v študijskem letu 2014/15 prvič izvajala vse tri letnike akreditiranega visokošolskega 

strokovnega in univerzitetnega študijskega programa Turizem in 1. letnik akreditiranega/ 

magistrskega programa Turizem. Vpisanih je bilo 223 študentov, od tega 198 študentov na 1. 
stopnji in 25 študentov na 2. stopnji. 
 

Vodenje študijskih programov je v pristojnosti prodekana za študijske zadeve in dekana 

fakultete. Tako sta do začetka dela novega dekana študijski program vodila dekan doc. dr. 

Božidar Veljković in prodekan za študijske zadeve izr. prof. dr. Boštjan Brumen.  

 

V študijskem letu 2014/15 je bilo vpisanih manj študentov iz tujine (konkretno iz sosednje 
Hrvaške) in sicer za 2 odstotka glede na študijsko leto 2013/2014. Pojavlja se problem, da je 

zelo težko vstopiti na hrvaški izobraževalni trg, kjer bi lahko promovirali fakulteto. 

Preglednica 1: Število študentov iz tujine vpisanih na redni študij 

Matična država študenta 2012/13 2013/14 2014/15 

Hrvaška 10 5 1 

BiH 0 0 0 

Makedonija 0 0 0 
Vir: Referat za študentske zadeve FT UM 

2.2.2 Kratek pregled statistike študijskih programov 

Na univerzitetni študijski program (UN) je bilo v letu 2014/15 vpisanih 73 študentov (vsi trije 
letniki skupaj). Vpis v 1. letnik je bil manjši in sicer kar za 57,5 odstotkov v primerjavi z letom 

2013/14, vpisan pa je bil 16 odstotkov višji delež študentov, ki so končali gimnazijo kot v 

prejšnjem letu. Prehodnost je bila 83,3 odstotna, povprečna ocena izpitov pa 7,84, kar je za 

2,5 odstotka višje kot leto poprej. 
 

Vpis na visokošolski študijski program (VS) je v letu 2014/15 upadel in sicer za 4,4 odstotka v 

primerjavi z letom prej, v 1. letnik je bilo vpisanih 67 študentov, skupaj pa 127. Na VS program 

je bilo v študijskem letu 2014/15 vpisanih 3,81 odstotka manj študentov z opravljeno splošno 
maturo kot v letu 2013/14; 82 odstotkov študentov ima končano drugo srednjo šolo. 
Prehodnost je bila 69,5 odstotna. Povprečna ocena izpitov je bila v letu 2014/15 višja za 1,2 

odstotka v primerjavi z letom prej – znašala je 7,51. 
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V študijskem letu 2014/15 je bilo prvič razpisanih 30 vpisnih mest na magistrskem študijskem 
programu Turizem. Vpisanih je bilo 25 študentov, od tega en tujec. Primerjava med študijskimi 
leti bo možna šele naslednje leto, ko bom možna primerjava dveh generacij študentov. 
 

Več primerjalnih statistik je objavljenih v Prilogi 1 tega dokumenta, kjer so predstavljeni 

kazalniki kakovosti za spremljanje izobraževalne dejavnosti. 

PREDNOSTI 

- Skrb za promocijo študijskih programov in prepoznavnost fakultete (tudi z organiza-

cijo dogodkov) s strani vseh zaposlenih. 

- Skrb za redno vključevanje gostov iz prakse v študijski proces, tako da študenti spoz-
najo, da študij turizma ni samo sedenje za knjigami. 

- Nenehno spodbujanje študentov, da se vključujejo v vse aktivnosti fakultete. 
- Za mednarodno uveljavljenost FT UM v veliki meri pripomore dejstvo, da je del 

Univerze v Mariboru, saj ji to omogoča, da se kljub temu, da je mlada fakulteta, lahko 
ponaša s tradicijo in uveljavljenostjo Univerze.  

POMANJKLJIVOSTI 

- Študenti neenakomerno obiskujejo predavanja in vaje. 

- Zmanjšan vpis študentov iz sosednje Hrvaške (poiskati inovativen pristop do hrvaških 
srednjih šol). 

- Zaradi avtorskih in podjemnih pogodb se je večkrat v študijskem letu dogajalo, da je bil 
pedagoški proces odpovedan zadnji čas. 

- Tedensko spreminjanje urnika. 

- Izredni študij se ne izvaja. 

NAPREDEK IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 

Na osnovi predlogov za izboljšanje iz preteklega leta se je sicer strmelo k boljšim rezultatom, 
ki pa se žal niso popolnoma dosegli. Tako ohranjamo predloge za izboljšanje tudi za naslednje 
študijsko leto: 

- Izvajalce več čas opozarjati, da se predavanja in vaje izvajajo skladno z objavljenim ur-
nikom in se čim manj posega v spreminjanje urnika. 

- Zakup besed (add words) na Googlu za hrvaški trg, kjer bi ciljali na vpis hrvaških štu-
dentov. 

- Pridobiti čim več notranjih izvajalcev. 

2.3 Raziskovalna in razvojna dejavnost  

2.3.1 Organiziranost raziskovalnega dela na fakulteti 

FT UM ima v svoji organizacijski strukturi Inštitut za turizem. Kot organizacijska enota Inštituta 
je konstituiran Mednarodni center za eksperimentalne raziskave v turizmu. Naša fakulteta je 
nosilka tega projekta skupaj z zunanjimi partnerji in sicer: Fakulteto za šport in turizem na 
EDUCONS na Univerzi v Novemu Sadu ter Visoko poslovno šolo Libertas v Zagrebu, ki deluje 
znotraj Dubrovnik International University. Poteka proces spremembe Statuta Univerze v 

Mariboru. Statutarna komisija UM je sprejela pobudo naše fakultete, da se položaj 
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Mednarodnega centra za eksperimentalne raziskave v turizmu statutarno uredi na način, da 
Mednarodni center uradno postane del strukture Univerze v Mariboru. 

 

V Prilogi 2 tega dokumenta so na voljo vrednosti nekaterih kazalnikov kakovosti za 

spremljanje znanstvenoraziskovalne (in umetniške) dejavnosti na Univerzi v Mariboru. 

2.3.2 Projekti, mednarodne konference in druga srečanja 

- Fakulteta je uspešno sodelovala pri organizaciji prve mednarodne znanstvene 
konference »Tourism and Development 2014: Tourism as a global phenomenon« (TAD 
2014). Konferenca je bila organizirana skupaj s partnerji v Novem Sadu in je potekala 

6. in 7. 11. 2014. Konferenco ocenjujemo kot uspešen dogodek tudi na mednarodni 
ravni, tako da je FT UM v letu 2014/15 že pripravljala novo konferenco TAD 2015, ki se 

je odvijala novembra 2015 v Brežicah. 
- Zaključili smo delo na treh raziskavah. Dve sta bili izvedeni skupaj z našimi kolegi v 

Novem Sadu in Zagrebu. Na temelju raziskav sta napisana članka za objavo v 
mednarodnih časopisih. Za en članek smo dobili recenzijo in sedaj potekajo dela na 
prilagajanju zahtevam recenzentom. Drugi članek je v zadnji fazi priprave za pošiljanje 
v mednarodni znanstveni časopis. 

- Izvedena je tudi eksperimentalna raziskava o percepciji turizma s strani otrok. 

Eksperimentalno raziskavo smo naredili sami, brez sodelovanja s partnerji, zaradi 

metodološke zahtevnosti načrta. Na temelju raziskave je napisan članek, ki bo ponujen 
za objavo v mednarodnih znanstvenih časopisih. 

- V teku je še ena znanstvena raziskava, ki jo izvajamo skupaj z partnerji iz Srbije in 

Hrvaške. Raziskava je v pred-eksperimentalni fazi, zaključujemo z urejanjem 
instrumenta. 

- Prizadevamo si pridobiti čim več partnerjev iz držav Zahodnega Balkana, ki nam bodo 
pomagali pri razvoju raziskovalnega dela v akademskih institucijah v tem prostoru, 

posebej pa eksperimentalnega raziskovalnega dela.  

- Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo je bil povabljen na srečanje Kulturne poti 
»Napoleonova mesta«. Dogovorjeno je sodelovanje s to kulturno institucijo. V januarju 

2016 naj bi poslali v Bruselj predlog eksperimentalnega raziskovalnega  projekta na 

temo Napoleonovih mest. 

2.3.3 Pregled uspešnosti raziskovalcev na Fakulteti za turizem 

Glede na priporočila Komisije za ocenjevanje kakovosti UM je v poročilo umeščen tudi pregled 
uspešnosti raziskovalcev, ki so na FT UM delovali v študijskem letu 2014/15, in sicer na podlagi 

izpisa iz baze raziskovalcev Sicris. Podatki se nanašajo na zadnjih 5 let (citati na zadnjih 10 let), 

povzeti pa so na dan 3. 1. 2016.  



Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za turizem Univerze v Mariboru za študijsko leto 2014/15 

12 

 

Preglednica 2: Pregled uspešnosti raziskovalcev na Fakulteti za turizem 

dr. Brumen Boštjan, šifra 18848 

Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 CI10 CImax h-indeks Nh-indeks A1 A2 A3 A 

539,34 76,50 96,50 188,50 225 188 58 7 8 1,68 4,48 0 6,16 

povezani zapisi citati čisti citati povprečje čistih citatov 

16/42 66/231 58/188 3,62/4,48 

dr. Vojinović Borut, šifra 27814 

Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 CI10 CImax h-indeks Nh-indeks A1 A2 A3 A 

208,70 0 64,33 64,33 191 44 9 5 7 0,64 3,52 0 4,16 

povezani zapisi citati čisti citati povprečje čistih citatov 

8/11 37/49 29/38 3,62/3,45 

dr. Knežević Mladen, šifra 25345 

Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 CI10 CImax h-indeks Nh-indeks A1 A2 A3 A 

452,26 103,07 128,05 168,05 81 22 8 3 4 1,48 1,69 0 3,17 

povezani zapisi citati čisti citati povprečje čistih citatov 

16/17 25/38 12/22 0,75/1,29 

dr. Potočnik Topler Jasna, šifra 37773 

Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 CI10 CImax h-indeks Nh-indeks A1 A2 A3 A 

699,33 0 320 320 0 0 0 0 0 2,28 0 0 2,28 

povezani zapisi citati čisti citati povprečje čistih citatov 

0/1 0/0 0/0 0/0 

dr. Turnšek Hančič Maja, šifra 27570 

Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 CI10 CImax h-indeks Nh-indeks A1 A2 A3 A 

181,57 0 0 0 29 6 4 2 2 0,48 0,64 0 1,12 

povezani zapisi citati čisti citati povprečje čistih citatov 

3/3 2/7 2/6 0,67/2 

dr. Gorenak Mitja, šifra 34888 

Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 CI10 CImax h-indeks Nh-indeks A1 A2 A3 A 

287,55 0 60,81 76,81 0 0 0 0 0 0,86 0 0 0,86 

povezani zapisi citati čisti citati povprečje čistih citatov 

1/2 0/0 0/0 0/0 

dr. Colarič-Jakše Lea-Marija, šifra 36612 

Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 CI10 CImax h-indeks Nh-indeks A1 A2 A3 A 

222,23 0 0 80 0 0 0 0 0 0,64 0 0 0,64 

povezani zapisi citati čisti citati povprečje čistih citatov 

0/3 0/0 0/0 0/0 

dr. Rangus Marjetka, šifra 30714 

Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 CI10 CImax h-indeks Nh-indeks A1 A2 A3 A 

156,03 0 0 40 0 0 0 0 0 0,45 0 0 0,45 

mag. Kurež Bojan, šifra 29724 

Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 CI10 CImax h-indeks Nh-indeks A1 A2 A3 A 

110,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0,29 0 0 0,29 

povezani zapisi citati čisti citati povprečje čistih citatov 

1/1 0/0 0/0 0/0 

Rosi Maja, šifra 34400 

Upoš. tč. A'' A' A1/2 NC10 CI10 CImax h-indeks Nh-indeks A1 A2 A3 A 

24,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 0 0 0,07 

Vir: SICRIS 
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PREDNOSTI 

- Angažiranje mladih ljudi, ki imajo interes za znanstveno raziskovalno delo. Za novo 

študijsko leto je fakulteta na novo zaposlila dve asistentki in asistenta, kar bo v novem 
študijskem letu omogočilo nadaljnji napredek na področju znanstveno raziskovalnega 
dela. 

- Nadaljevanje prakse povezovanja s strokovnim okoljem. Svojo raziskovalno dejavnost 

prilagajamo potrebam tega okolja in skupaj s strokovnjaki iz prakse načrtujemo bodoče 
projekte. 

- Krepitev sodelovanja s kolegi iz drugih držav in tudi različnih univerz. Vzpostavljeni so 

kontakti z dvema univerzama v Avstriji, s katerimi bomo v prihodnje sodelovali pri 

raziskovalnem delu. 

POMANJKLJIVOSTI 

- Najbolj resna pomanjkljivost novih fakultet je majhno število članov raziskovalne 
skupine, ki imajo reference, s katerimi se lahko prijavljajo raziskovalni projekti za 

financiranje iz domačih in mednarodnih virov. Neka pozitivna diskriminacija na tem 
področju bi verjetno omogočila mnogo hitrejši razvoj takšnih institucij. Takšna pozicija 
mladih fakultet je po eni strani motivacijska, po drugi pa lahko tudi nemotivacijska, 

kajti pogosto raziskovalci, zaradi razpisnih pogojev, ki so težko dosegljivi, niti ne 
poskušajo prijavljati projekte.  

NAPREDEK IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 

V študijskem letu 2014/15 se je pripravljalo temelje za še bolj usklajeno in angažirano delo na 
področju raziskovanja. Tako se je oblikoval načrt srečanj raziskovalcev ter vsebina seminarjev 
s priporočili za uspešno raziskovalno delo, fakulteta pa je predvidela zaposlitev novih 
asistentov, ki bodo okrepili raziskovalno skupino. Konkretne dejavnosti so sicer načrtovane za 
naslednje leto, ko bomo hkrati zasledovali tudi naslednje cilje: 

- Prijave na mednarodne in nacionalne razpise zaradi pridobivanja sredstev za širitev 

raziskovalnega dela, zaradi povečanja finančne osnove raziskovalnega dela. 

- Organiziranje metodoloških seminarjev za raziskovalce zaradi kontinuirane izobrazbe 

na področju raziskovalne metodologije. Vzpostavljeni so že kontakti za razvoj 
izobraževalnih programov in organizacijo seminarjev, katerih nosilec bi bila naša 
fakulteta. 

- Nadaljevanje raziskovalnih srečanj raziskovalcev naše fakultete. 
- Še vztrajnejše povezovanje v mednarodnem prostoru. 
- Intenzivnejše sodelovanje s poslovnim okoljem. 
- Vztrajanje pri načrtovanju raziskovalnih projektov, ki jih delno lahko financira tudi 

poslovno okolje fakultete. 

- Že prej smo trdili, da je za razvoj mlade fakultete, kot je naša, potrebno zagotoviti neko 
pozitivno diskriminacijo pri prijavljanju nacionalnih projektov; v tej smeri se bomo 

obrnili na organe Univerze v Mariboru zaradi skupnega delovanja na tem področju. 

2.4 Mednarodna mobilnost študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev  

V študijskem letu 2014/15 je FT UM imela bilateralne pogodbe sklenjene s 16 fakultetami v 

okviru Erasmus + programa. V tem obdobju smo gostili dva tuja študenta (s Hrvaške in Poljske). 
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Prva generacija tujih študentov pri nas je bila zadovoljna s študijem, pogrešali pa so bolj 
živahne obštudijske dejavnosti.  
 

Tudi študenti FT UM so v študijskem letu 2014/15 uspešno izkoristili možnost študija v tujini 
(Finska, Španija in Turčija). Študentka, ki je študirala v Španiji, je imela pri dokončnem 
študijskem programu nekaj težav, saj so se predmeti, ki so bili promovirani za izvajanje v 

angleškem jeziku, izvajali v španščini.  
 

Prav tako so trije študenti FT UM izkoristili Erasmus + mobilnost za praktično usposabljanje v 
tujini (Madžarska, Irska in Ciper). Izrazili so veliko zadovoljstvo s tovrstno mobilnostjo in 

posledično je tudi v študijskem letu 2015/16 izkazan interes za praktično usposabljanje, vendar 
pa se študenti bojijo, da ne bodo dobili odobrenih sredstev, saj so ta v letu 2014/15 zelo hitro 

pošla (že v mesecu oktobru 2014).  
 

V okviru Erasmus + programa je ena oseba na FT UM izkoristila možnost za mednarodno 
mobilnost sodelavcev (Hrvaška). Razlogi za premajhno izkoriščanje te možnosti so bili v 
preteklem letu predvsem finančne narave, saj je potrebno mobilnosti sofinancirati in zalagati 
sredstva, prejšnje vodstvo FT UM pa je bilo mnenja, da si fakulteta tega ne more privoščiti.  
 

V okviru CEEPUS programa sodelujemo s 13 tujimi fakultetami in smo v študijskem letu 

2014/15 sprejeli dve tuji študentki na študij na Fakulteti za Turizem (Češka Republika) ter dve 
tuji gostujoči predavateljici (Češka Republika, Srbija). Dve visokošolski učiteljici FT UM pa sta v 
okviru CEEPUS programa pedagoško gostovali v tujini (Poljska in Hrvaška). V študijskem letu 
2014/15 je bila ena visokošolska učiteljica sprejeta v COST mrežo srečanja raziskovalcev (FA 
COST Action FA1305), kjer je financirana mobilnost raziskovalcev (redna mednarodna srečanja 
vsakih 6 mesecev). 

 

V študijskem letu 2014/15 je potekala promocija Fakultete za turizem kot primerne lokacije za 

študij tujih študentov (povezovanje z Erasmus + koordinatorji, spletna stran, Facebook, 
sodelovanje visokošolskih učiteljev), kar je obrodilo sadove, saj se je za naslednje študijsko 
leto za študij na FT prijavilo šest tujih študentov. Manj pa smo bili uspešni pri t. i. »outgoing« 
mobilnosti, saj so se na osnovi promocije v 2014/15 zgolj trije študenti FT UM odločili za študij 
v tujini in trije za praktično usposabljanje v tujini za naslednje študijsko leto. V študijskem letu 

2015/16 je tako potrebno še več truda vložiti v spodbujanje študentov FT UM za študij in 
prakso v tujini. 

PREDNOSTI 

- Za mednarodno uveljavljenost FT UM v veliki meri pripomore dejstvo, da je del 

Univerze v Mariboru, saj ji to ob boljši prepoznavnosti ponuja tudi dobro strokovno 
pomoč pri vodenju Erasmus + programa. 

POMANJKLJIVOSTI 

- Medtem, ko je bilo razmerje med tujimi študenti pri nas in našimi študenti v tujini v 
2014/15 2:3, pa je fakulteta za 2015/16 dobila več prijav iz tujine, razmerje je 6:3 za 
študij v tujini. Če k temu prištejemo še praktično usposabljanje, bo za 2014/15 razmerje 

vsaj 6:6, vendar je očitno, da je potrebno več truda vložiti v spodbujanje t. i. »outgoing« 
mobilnosti.  
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NAPREDEK IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 

Na osnovi predlogov za izboljšanje iz preteklega leta se je strmelo k boljšim rezultatom. Neka-

terih ciljev nismo popolnoma dosegli, zato ohranjamo predloge za izboljšanje tudi za naslednje 
študijsko leto: 

- Postopki sprejemanja bilateralnih pogodb z mednarodnimi partnerji na ravni UM bi 

morali potekati hitreje, prav tako bi moralo biti izplačevanje že odobrenih sredstev v 
okviru Erasmus + programa hitreje opravljeno.  

- Poletna šola, če se bo organizirala, bo morala biti plačljiva tudi s kotizacijo, saj so sicer 
stroški organizacije previsoki.  

- Potrebno je rezervirati fond sredstev za mednarodno mobilnost predavateljev in 

sodelujočih ter določiti pravila, kako se so-financira mobilnosti, iz katerega fonda se 

založi za mobilnosti ter kako spodbuditi UM, da prej izplača že odobrena sredstva. 
- Potrebno bi bilo vložiti več truda v promocijo »outgoing« mobilnosti tako študentov 

kot visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

2.5 Poročilo o sledenju strateških ciljev  

FT UM je na pobudo UM v januarju 2014 pripravila strateški načrt dolgoročnega razvoja FT 
UM. Ciljem smo se trudili slediti z našimi dejavnostmi in načrti. 

Preglednica 3: Ocena doseganja strateških ciljev 

STRATEŠKI CILJ DOSEGANJE CILJA  

(1 - nezadostno, 5 - odlično) 
Večja stopnja povezanosti univerzitetnega sistema. 3 

Družbeno odgovorno načrtovanje vpisa. 2 

Dolgoročni razvoj študijskih programov. 3 

Stabilen in kakovosten sistem tutorstva in mentorstva. 2 

Vzpostavitev sistema vseživljenjskega učenja. 2 

Doseganje znanstvene odličnosti ter trajnostnega, 
družbeno odgovornega in kakovostnega razvoja 
znanstvenih ved, področij in podpodročij UM ob 

upoštevanju principa pametne specializacije z 

usmerjenostjo na prioritetno področje Obzorja 2020 
»Družbeni izzivi – Zdravje, demografske spremembe in 

blaginja«. 

2 

Razvoj človeških virov – usposabljanje zaposlenih. 3 

Odličnost študentskega predstavništva. 3 

Večja mobilnost študentov učiteljev in drugih sodelavcev 

UM, tako znotraj institucije kot v mednarodnem smislu. 
3 

Krepitev komisije za ocenjevanje kakovosti članice v 
smeri večje prepoznavnosti, vključenosti in aktivnejše 

vloge. 

3 

Večja vpetost UM v regijo. 3 

Vpliv na razvojne potenciale mesta in regije 2 

Vir: Komisija za ocenjevanje kakovosti FT UM 
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2.6 Primerjava s tujimi fakultetami 

Primerjava s tujimi fakultetami na podlagi mednarodnih sistemov razvrščanja univerz (U-

Multirank, TIMES, Webometric …) je zahtevna in v precejšnji meri onemogočena, saj so 
kazalniki podani na ravni univerz in ne fakultet. Vseeno smo poizkusili primerjati našo fakulteto 
še z nekaj tujimi iz različnih predelov Evrope. Rezultati so navedeni v spodnji preglednici. 

Preglednica 4: Primerjava izbranih kazalnikov s podatki tujih univerz 

Univerza Fakulteta Lokacija 

število 
študijskih 

progra-

mov 1. 

stopnje 

število 
študij-

skih pro-

gramov 

2. stop-

nje 

število 
študij-

skih pro-

gramov 

3. stop-

nje 

število 
študen-

tov v letu 

2015 

leto usta-

novitve 

The University of Oviedo Faculty of Tourism of Oviedo  Oviedo, Španija 1 1 0 ? 1968 

Eastern Mediterranean 

University Faculty Of Tourism  Ciper 2 3 1 155 2012 

University of Rijeka 

FACULTY OF TOURISM AND HOSPI-

TALITY MANAGEMENT OPATIJA Reka, Hrvaška 2 4 2 2086 1974 

The University of Stavan-

ger 

The Norwegian School of Hotel Ma-

nagement 

Stavanger, Norve-

ška 2? 1 2? 550 1912 

Univerza v Mariboru Fakulteta za turizem  Brežice, Slovenija 2 1 0 250 2009 

Vir: spletne strani izbranih fakultet 

2.7 Analiza področij delovanja visokošolskega zavoda po posameznih študijskih 

programih  

Na FT UM imamo samo en program »Turizem«, ki se izvaja na dodiplomskem in podiplomskem 

študijskem programu, zato analiza področij delovanja visokošolskega zavoda, povezana s 
posameznim študijskim programom, ni mogoča.  

2.8 Analiza uresničevanja Načrta izboljšav delovanja Univerze v Mariboru do leta 2020 

Analiza uresničevanja dokumenta Načrt izboljšav delovanja Univerze v Mariboru do leta 2020 

na FT UM je podrobneje prikazana v Prilogi 3 tega dokumenta. Na splošno lahko ugotovimo, 
da FT UM sledi načrtom izboljšav UM, seveda z nekaterimi omejitvami, saj je fakulteta mlada 

in majhna, kljub temu pa mora slediti dejanjem ostalih starejših in večjih fakultet UM. 
 

Pomembno je dodati, da je bila analiza stanja uresničevanja dokumenta narejena v decembru 

2015 in se ne nanaša zgolj na študijsko leto 2014/15, temveč tudi na nekaj sledečih mesecev. 

Prav tako so iz preglednice izvzete točke, ki se ne nanašajo na članico (torej FT UM). Zaradi 
obsežnosti dokumenta podajamo krajšo obrazložitev oz. povzetek zapisanega. 
 

Na področju vpetosti v okolje je fakulteta zelo aktivna, saj trajno uresničuje strategije 
družbene odgovornosti, za to področje pa je zadolžena tudi prodekanja za sodelovanje z 

okoljem. Vpetost v okolje izkazujemo s povezovanjem z občinami, lokalnimi institucijami in s 
sodelovanjem na dogodkih, ustanovili smo Alumni klub, želimo pa si vzpostaviti tudi boljše 
povezave študentov s potencialnimi delodajalci. Pri delovanju visokošolskega zavoda 
stremimo k sodelovanju z Univerzo in pričakujemo njena nadaljnja navodila glede delovanja. 

Sami pa spodbujamo sodelovanje z ostalimi članicami pri prijavah na projekte, tečejo pa tudi 
postopki za oblikovanje doktorskega študijskega programa na FT. Na področju kadrov smo 

izvedli letne razgovore z zaposlenimi, vsem zaposlenim je ponujena tudi udeležba na 
izmenjavah v tujini (oz. se to od zaposlenih pričakuje). Glede drugih aktivnosti prav tako 

http://www.facultadturismo.com/
http://tourism.emu.edu.tr/
http://www.fthm.uniri.hr/
http://www.fthm.uniri.hr/
http://www.uis.no/faculties-departments-and-centres/faculty-of-social-sciences/the-norwegian-school-of-hotel-management/
http://www.uis.no/faculties-departments-and-centres/faculty-of-social-sciences/the-norwegian-school-of-hotel-management/
http://ft.um.si/
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pričakujemo nadaljnja navodila Univerze. Na področju izobraževanje smo zadovoljni z 
izvajanjem študijskih programov, dogovarjamo se tudi za oblikovanje mednarodnih študijskih 
programov. Po drugi strani pa ni izvedenih aktivnosti na področju usposabljanj za zaposlene 
ter vzpostavitve sistema e-učenja in e-gradiv. Na področju raziskovanja smo uspešni pri 
prijavah na nekaj razpisov, prav tako pa v raziskave vključujemo tudi študente. Pri oblikovanju 

pravil na tem področju pričakujemo nadaljnja navodila Univerze. Aktivnosti za zagotavljanje 

kakovosti v večini niso bile izvedene oz. še pričakujemo nadaljnja navodila univerze. Sicer se 
fakulteta trudi vzpostavljati sisteme kakovosti in sodeluje pri vseh s strani Univerze 

predpisanih postopkih. Na področju internacionalizacija smo vzpostavili sodelovanje s tujimi 

fakultetami, izvajamo mednarodne izmenjave študentov, sodelovali smo tudi pri organizaciji 
mednarodne konference TAD 2014. Je pa tudi to področje odprto za nadaljnje delo in 

aktivnosti, ki se trenutno še ne izvajajo. Med študenti izvajamo anketo o zadovoljstvu s 

študijem ter se jih trudimo vključiti v obštudijske dejavnosti. Pričakujemo nadaljnja navodila 
kariernega centra glede mobilnosti in načrtovanja karierne poti študentov. Na področju 
Materialni pogoji smo aktivno delovali v smeri pridobivanja novih prostorov, ostale aktivnosti 

pa niso bile v izvajanju. Tudi tu pričakujemo nadaljnje sodelovanje z Univerzo. Pri informacijski 

podpori računamo na nadaljnje sodelovanje in podporo RCUM. 

2.9 Priporočila NAKVIS 

Zaradi mladosti fakultete študijski program še ni potreboval reakreditacije, tako da ne 

moremo podati analize uresničevanja priporočil Nacionalne agencije Republike Slovenije za 

kakovost v visokem šolstvu ob ponovnih akreditacijah študijskih programov. 
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3 KADRI 

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je mlada fakulteta in je zato še vedno v procesu 
vzpostavljanja svoje polne kadrovske strukture. V tem poglavju so predstavljeni podatki o 

pedagoških in strokovnih službah na Fakulteti za turizem, ki kažejo na to, da se je kadrovska 
struktura zaposlenih na fakulteti v študijskem letu 2014/15 izboljšala, vendar pa število 
zaposlenih delavcev še vedno ni doseglo optimalnega števila. 

3.1 Pedagoški kader 

V spodnji preglednici so prikazani podatki pedagoških delavcev, ki so na FT UM sodelovali v 
študijskem letu 2014/15. 

Preglednica 5: Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev v študijskem letu 2014/15 

(stanje na dan 30. 9. 2015) 

NAZIV REDNA ZAPOSLITEV POGODBENO DELO SKUPAJ 

REDNI PROFESOR 0 6 6 

IZREDNI PROFESOR 2[1] 4 6 

DOCENT 6 4 10 

LEKTOR 1 0 1 

VIŠJI PREDAVATELJ 0 2 2 

PREDAVATELJ 1 8 9 

ASIS.Z DOKT. 1 0 1 

ASISTENT 3 6 9 

SKUPAJ 14 30 44 

Vir: Referat za splošne zadeve FT UM 

 

Obstoječa kadrovska struktura na FT UM v kakovostnem smislu izpolnjuje znanstvene, 
raziskovalne in strokovne kriterije za nemoteno delo FT UM. V študijskem letu 2014/15 se je 
prvič izvajal prvi letnik magistrskega programa, zaradi česar se je glede na prejšnje študijsko 
leto povečalo število vseh izvajalcev, povečalo pa se je tudi število zaposlenih pedagoških 
delavcev. Tako se je do konca leta 2014 na FT UM za določen čas na novo zaposlilo 5 docentov 

(2,5 FTE), ena lektorica angleškega jezika (1 FTE), ena asistentka (0,5 FTE), dopolnilno pa sta 
se zaposlila en izredni profesor ter ena docentka. Skupno je bilo na dan 30. 9. 2015 na FT UM 

zaposlenih 14 pedagoških delavcev, kar pa predstavlja zgolj 9,7 FTE. 

 

Ne glede na navedeno povečanje števila zaposlenih visokošolskih učiteljev, sodelavcev in 
raziskovalcev (pedagoških delavcev) na FT UM, je njihovo število še vedno prenizko glede na 
število vseh sodelujočih visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev na FT UM. Ravno 
tako ni optimalno, da je večina zaposlenih pedagoških delavcev zaposlenih zgolj za določen 
čas. 
 

Zaposlovanje pedagoških delavcev za nedoločen čas na račun zmanjševanja izvajalcev preko 
avtorskih in podjemnih pogodb je ena ključnih nalog FT UM na kadrovskem področju in je kot 
taka opredeljena tudi v kadrovskem načrtu za leto 2015. Ker pa so bile nove zaposlitve 

načrtovane z začetkom novega študijskega leta, v to poročilo niso vključene. Razmerje med 
redno zaposlenimi in pogodbeno zaposlenimi se tako počasi izboljšuje, kar nedvomno 

                                                      
[1]

 izr. prof. je štet tudi dekan fakultete, ki je sodeloval v pedagoškem procesu. 
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pozitivno vpliva na kakovost izobraževalnega kot tudi znanstveno-raziskovalnega procesa. FT 

UM si bo tudi v prihodnje prizadevala, da se to razmerje prevesi v korist redno zaposlenih.  

 

Izobraževalno dejavnost izvaja FT UM z ustrezno habilitiranimi visokošolskimi učitelji in 
sodelavci. FT UM ima učinkovite in transparentne postopke izvolitev v naziv, ki so poenoteni z 

merili UM. Na FT UM imamo eno izvolitveno področje, to je »Turizem«. 

Preglednica 6: Habilitacijski nazivi visokošolskih učiteljev in sodelavcev za področje Turizem 

HABILITACIJSKI NAZIV ŠT. HAB. V 2013/14 ŠT. HAB. V 2014/15 
ŠT. VSEH VELJAVNIH 
HAB. NA 30. 9. 2015 

REDNI PROFESOR 0 0 0 

IZREDNI PROFESOR 0 0 1 

DOCENT 2 1 6 

VIŠJI PREDAVATELJ 0 0 0 

PREDAVATELJ 2 3 9 

ASISTENT 5 5 11 

SKUPAJ 9 9 27 

Vir: Referat za splošne zadeve FT UM 

 

Iz Preglednice 5 je razvidno število visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki so se habilitirali v 
študijskem letu 2013/14 ter 2014/15, število vseh veljavnih habilitacij za področje Turizem na 
dan 30. 9. 2015 ter razmerje med habilitacijskimi nazivi. Iz navedene preglednice izhaja, da se 

nadaljuje kontinuiran proces povečevanja števila visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki se 
habilitirajo na področju Turizem. 
 

V študijskem letu 2014/15 so bili tako za področje Turizem prvič habilitirani 1 docent, 3 
predavatelji in 4 asistenti, ena asistentka pa je bila ponovno izvoljena, kar kaže na to, da FT 
UM še naprej uspešno gradi lasten pedagoški kader. 
 

Tudi vsi ostali visokošolski sodelavci in učitelji, ki sodelujejo pri izvajanju študijskega programa, 
imajo veljavne izvolitve, kar je potrjeno tudi z ustreznimi dokazili. 

3.2 Nepedagoški kader 

Na dan 30. 9. 2015 je bilo na FT UM zaposlenih 7 (5,9 FTE) nepedagoških delavk ter ena delavka 
preko javnih del. Delavke so razporejene v tri referate: za študentske zadeve, za finančne in 
računovodske zadeve in za splošne zadeve). Nepedagoški kader vodi tajnik fakultete. Zaradi 

predčasnega prenehanja pogodbe o zaposlitvi tajnika FT UM ter prerazporeditve njegovega 
dela na ostale strokovne delavce je bilo glede na lansko leto število zaposlenih strokovnih 

delavcev manjše za 1 delavca, kar je nedvomno premalo za kakovostno izvajanje vseh 
zahtevanih nalog strokovnih služb.  
 

Še vedno je ostala nespremenjena tudi neustrezna razporeditev zaposlenih strokovnih delavk 
glede na njihovo dejansko zahtevnost opravljanega dela ter strokovno usposobljenost. 

Zaposlitev dodatnih strokovnih delavcev kot tudi njihova ustrezna zaposlitev glede na stopnjo 

izobrazbe ter zahtevnost del, ki jih le-te opravljajo, je bila umeščena v sprejeti kadrovski načrt 
za leto 2015 ter realizirana v novem študijskem letu. Pomanjkljivost glede razporejenosti na 

neustrezna delovna mesta se je odpravilo s 1. oktobrom 2015, ko so bili zaposleni 

prerazporejeni na delovna mesta, ki ustrezajo njihovi izobrazbi. 
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Preglednica 7: Število upravnih in strokovno-tehničnih delavcev po stopnji izobrazbe in delovnem 
razmerju na dan 31. 12. 2014 

St. izobrazbe 

Pedagoški delavci   STROKOVNI DELAVCI SKUPAJ ZAPOSLENIH 

število FTE število FTE število FTE 

I 0 0 0 0 0 0 

II 0 0 0 0 0 0 

III 0 0 0 0 0 0 

IV 0 0 1 0,5 1 0,5 

V 0 0 0 0 0 0 

VI/1 0 0 0 0 0 0 

VI/2 0 0 2 2 2 2 

VII 3 2,5 3 3 6 5,5 

VIII/1 0 0 1 1 1 1 

VIII/2 11 7,31 1 0,4 12 7,71 

SKUPAJ 14 9,81 8 6,9 22 16,71 

Vir: Referat za splošne zadeve FT UM 

 

FT UM zagotavlja nepedagoškim delavcem dostop do izobraževanja in usposabljanja, saj se 
zaposleni redno udeležujejo tečajev, delavnic ali pa so vključeni v formalno izobraževanje za 
pridobivanje izobrazbe višje stopnje (preglednica 8). Med krajša usposabljanja se štejejo tečaji 
varstva in zaščite pri delu ter usposabljanje o delovnih razmerjih v javnem sektorju. Pri 
strokovnih usposabljanjih pa so se zaposleni strokovni delavci udeležili izobraževanj o 
ravnanju z dokumentarnim gradivom ter o DDV. V študijskem letu 2014/15 mednarodna 

mobilnost nepedagoškega kadra ni bila spodbujana, zato se tudi ni izvajala. Se pa načrtuje, da 
bo ponovno zaživela v naslednjem študijskem letu. 

Preglednica 8: Število izobraževanj upravnih in strokovno-tehničnih delavcev v letu 2014/15 

Število 
vključenih 
delavcev 

Pridobivanje 

izobrazbe VI. 

stopnje 

Pridobivanje 

izobrazbe VII. 

stopnje 

Podiplomsko 

izobraževanje 

Strokovno 

usposabljanje 

Krajša 

usposabljanja 

in tečaji 
Pedagoški 
delavci 

0 0 2 0 5 

Strokovni 

delavci 
0 1 0 3 2 

SKUPAJ 0 1 2 3 7 

Vir: Referat za splošne zadeve FT UM 

 

Med zaposlenimi na FT UM se letno izvaja anketa o zadovoljstvu na delovnem mestu, kjer 

sodeluje tudi nepedagoški kader. Rezultati ankete so podani v nadaljevanju tega poglavja 

(poglavje 3.3), razveseljivo pa je, da so se rezultati v primerjavi s preteklim letom izboljšali. To 
že kaže na pozitivne učinke novega vodstva, saj je bila anketa izvedena decembra 2015. Svoje 
mnenje lahko zaposleni izrazijo tudi na letnih razgovorih z vodjo oz. tajnikom fakultete. V 

študijskem letu 2014/15 letni razgovori niso bili izvedeni zaradi menjave na delovnem mestu 
tajnika fakultete, kar pa se bo popravilo z naslednjim študijskim letom. Nova tajnica FT UM je 
že pripravila načrt letnih razgovorov (izvedli so se v decembru 2015), prav tako pa načrtuje 
izvedbo rednih tedenskih usklajevalnih sestankov nepedagoškega kadra FT UM (so že v teku). 
 

 



Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za turizem Univerze v Mariboru za študijsko leto 2014/15 

21 

 

PREDNOSTI 

- Ustrezna kakovost kadrovske strukture (veljavne izvolitve, znanstveno-raziskovalno 

delo). 

- Naraščanje novih habilitacijskih postopkov ter ponovne izvolitve v nazive. 
- Urejeni kadrovski plani za tekoče študijsko leto in za prihodnje študijsko leto. 
- Urejene baze podatkov vseh zaposlenih in pogodbenih sodelavcev. 

- Ustrezna zastopanost vseh študijskih področij v Senatu FT UM. 
- Postopno zapolnjevanje kadrovskih struktur z rednimi zaposlitvami. 

POMANJKLJIVOSTI 

- Nepolno razvit obseg kadrovske strukture (še vedno veliko število pogodbenih 
sodelavcev v primerjavi z zaposlenimi). 

- Neustrezna struktura in število podpornih delavcev, ki so zaposleni na FT UM. 

- Počasna izgradnja znanstveno raziskovalnega dela, zaradi nizke stopnje redno 
zaposlenih izvajalcev pedagoškega procesa na FT UM. 

- Vsi visokošolski učitelji še vedno niso zaposleni na DM v skladu s pridobljenimi 

habilitacijskimi nazivi. 

- Večina zaposlenih je zaposlena na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas. 
- Šibko razvita mobilnost. 

NAPREDEK IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 

Fakulteta je na lanskih predlogih za izboljšanje dela na področju kadrov intenzivno delala ter 

gradila bolj razvejano kadrovsko strukturo, vendar pa gre za daljši proces, zato tudi za 
naslednje leto ohranjamo predloge za izboljšanje:  

- Razvoj polne kadrovske strukture lastnih visokošolskih učiteljev in sodelavcev za 
obvezne predmete (izbirne lahko izvaja zunanji pedagoški kader in strokovnjaki iz 
gospodarstva). 

- Razvoj mobilnosti. 

- Načrtovanje izobraževanj in usposabljanj za vse zaposlene. 
- Okrepitev znanstveno-raziskovalnega dela. 

3.3 Analiza ankete o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu  

Anketa o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu FT UM je bila izvedena decembra 2015. 

Zajemala je 40 vprašanj, ki so bila razdeljena na 5 sklopov, kjer se je zadovoljstvo zaposlenih 

presojalo s pomočjo stopnje strinjanja ali nestrinjanja z navedenimi trditvami. Uporabljena je 

bila 5-stopenjska lestvica, kjer 1 pomeni popolno nestrinjanje in 5 popolno strinjanje s 

posamezno trditvijo. V naslednjem sklopu vprašanj so zaposleni označili stopnjo zadovoljstva 

s posameznim vidikom. Uporabljena je bila 5 stopenjska lestvica, kjer 1 pomeni popolno 

nezadovoljstvo in 5 popolno zadovoljstvo s posamezno trditvijo. Na koncu ankete je bilo 

opisno vprašanje, kjer so zaposleni imeli možnost dodati svoje predloge in pripombe, ter 

demografski vprašanji o anketirancih (spol in vrsta dela zaposlenih). 

 

Anketni vprašalnik je priložen dokumentu kot Priloga 4. 

 

Anketo, ki je bila anonimna, je izpolnilo 14 od 18 zaposlenih v študijskem letu 2014/15, ki so 

še vedno zaposleni na fakulteti. Med njimi je bilo 9 žensk in 4 moški oziroma 4 strokovni 
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sodelavci ter 9 pedagoških sodelavcev (eden izmed anketirancev ni odgovoril na zadnji 

demografski vprašanji).  
 

Analizo po posameznih sklopih anketnega vprašalnika smo pripravili tako, da smo podali 
izračunano povprečno oceno za vsako posamezno trditev. Pri naslednjih sklopih so zaposleni 

izražali stopnjo strinjanja/nestrinjanja s posamezno trditvijo, tako da so označili posamezno 
trditev z oceno 1 – 5, pri čemer torej 1 pomeni najnižje nestrinjanje s posamezno trditvijo in 5 
najvišje strinjanje s posamezno trditvijo: 

Preglednica 9: Mnenje zaposlenih o fakulteti 

Trditev Povprečna ocena 

Naša fakulteta ima velik ugled v okolju. 3,71 

Naša fakulteta ima jasno oblikovano poslanstvo–dolgoročni razlog obstoja in 
delovanja. 4,36 

Zaposleni sprejemamo cilje fakultete za svoje. 4,43 

Ponosni smo, da smo zaposleni v naši organizaciji. 4,36 

Zaposleni zunaj organizacije pozitivno govorimo o njej. 4,43 

Vir: Anketni vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu 

 

V primerjavi s preteklim študijskim letom 2013/14 so se vse ocene tega sklopa zvišale, kar je 
zelo pozitivno. Do največjega odstopanja pri oceni strinjanja/nestrinjanja s posamezno 

trditvijo je prišlo pri naslednji trditvi tega sklopa: 
- Naša fakulteta ima jasno oblikovano poslanstvo – dolgoročni razlog obstoja in 

delovanja, kjer se je povprečna ocena zvišala za 0,9. 

Preglednica 10: Mnenje zaposlenih o delovnem okolju 

Trditev Povprečna ocena 

Opremljenost delovnega mesta je dobra. 3,93 

Delovni prostor je primeren. 4,14 

V naši organizaciji se vodje in sodelavci pogovarjamo sproščeno, prijateljsko in 
enakopravno. 4,29 

Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in je pohvaljen. 4,14 

Odnosi med zaposlenimi so dobri. 4,29 

Zaposleni si medsebojno zaupamo. 4,21 

Zaposleni se učimo drug od drugega. 4,29 

Vir: Anketni vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu 

 

Do negativnega odstopanja v primerjavi s podatki iz študijskega leta 2013/14 pri oceni 
strinjanja/nestrinjanja s posamezno trditvijo prihaja pri naslednjih trditvah tega sklopa: 

- Opremljenost delovnega mesta je dobra, kjer se je povprečna ocena znižala za 0,38. 

- Delovni prostor je primeren, kjer se je povprečna ocena znižala za 0,01. 

 

Do pozitivnega odstopanja v primerjavi s podatki iz študijskega leta 2013/14 pri oceni 
strinjanja/nestrinjanja s posamezno trditvijo pa prihaja pri vseh ostalih trditvah tega sklopa, 

najbolj pa pri trditvah: 

- Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in je pohvaljen, kjer se je povprečna 
ocena zvišala za 0,83. 

- Zaposleni si medsebojno zaupamo, kjer se je povprečna ocena zvišala za 0,75. 
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Preglednica 11: Mnenje zaposlenih o delu in delovnih nalogah 

Trditev Povprečna ocena 

Zaposleni imajo jasno predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje pri opravljanju 
dela. 4,36 

Organizacija zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljanje dela. 4,36 

Zaposleni se čutimo odgovorne za kakovost našega dela. 4,71 

V naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno delo. 4,43 

Pri delu sem samostojen/samostojna. 4,64 

Vir: Anketni vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu 

 

Tudi tu so se ocene v primerjavi s podatki iz študijskega leta 2013/14 zvišale pri vseh trditvah, 

do največjega odstopanja pri oceni strinjanja/nestrinjanja s posamezno trditvijo prihaja pri 

naslednji trditvi tega sklopa: 

- V naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno delo, kjer se je povprečna ocena zvišala 
za 0,81. 

Preglednica 12: Mnenje zaposlenih o karieri in napredovanju 

Trditev Povprečna ocena 

Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim. 4,21 

Imamo sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše 
položaje. 3,86 

Zaposleni ne bi zapustili organizacije, če bi se zaradi poslovnih težav znižala 
plača. 3,64 

Zaposleni na vseh nivojih imamo realne možnosti za napredovanje. 3,64 

Za svoje delo se želim dodatno izobraževati. 4,86 

Fakulteta me podpira pri dodatnem izobraževanju. 4,43 

Vir: Anketni vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu 

 

Prav tako so se ocene v primerjavi s podatki iz študijskega leta 2013/14 zvišale pri vseh trditvah 
tega sklopa, do največjega odstopanja pri oceni prihaja pri naslednjih trditvah tega sklopa: 

- Imamo sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše položaje, kjer se 

je povprečna ocena zvišala za 0,94. 
- Zaposleni ne bi zapustili organizacije, če bi se zaradi poslovnih težav znižala plača, kjer se 

je povprečna ocena zvišala za 0,79. 

Preglednica 13: Mnenje zaposlenih o komunikaciji in informiranosti 

Trditev Povprečna ocena 

Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način. 4,29 

Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje našega dela. 3,93 

Seznanjen/seznanjena sem z akti UM in FT. 4,64 

Informacije, ki jih potrebujem dobim zlahka.  4,43 

O dogajanju na FT sem dobro obveščen/a. 4,29 

Vir: Anketni vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu 

 

Ocene so se v primerjavi s podatki iz študijskega leta 2013/14 zvišale tudi pri vseh trditvah tega 
sklopa, do največjega odstopanja pri oceni strinjanja/nestrinjanja s posamezno trditvijo 

prihaja pri naslednjih trditvah tega sklopa: 
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- Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način, kjer se je povprečna ocena 
zvišala za 0,67. 

- Informacije, ki jih potrebujem dobim zlahka, kjer se je povprečna ocena zvišala za 0,64. 
 

V zadnjem sklopu so zaposleni izražali stopnjo zadovoljstva/nezadovoljstva s posamezno 

trditvijo, tako da so označili posamezno trditev z oceno 1-5, pri čemer torej 1 pomeni najnižje 
nezadovoljstvo posamezno trditvijo in 5 najvišje zadovoljstvo s posamezno trditvijo: 

Preglednica 14: Mnenje zaposlenih o zadovoljstvu 

Zadovoljstvo… Povprečna ocena 

… s plačo 3,86 

… s sodelavci 4,29 

… z delom 4,50 

… s statusom na fakulteti 4,36 

… z delovnim časom 4,50 

… z delovnimi pogoji (oprema, prostori) 4,21 

… z možnostmi za napredovanje 4,29 

… z možnostmi za izobraževanje 4,43 

… z vodstvom organizacije 4,50 

POVPREČJE SPLOŠNEGA ZADOVOLJSTVA 4,33 

Vir: Anketni vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu 

 

V primerjavi z lanskimi podatki se je povprečna stopnja zadovoljstva z zgoraj navedenimi 
postavkami zvišala za 0,56. Do največjega negativnega odstopanja v primerjavi s podatki iz 
študijskega leta 2013/14 prihaja pri povprečni oceni zadovoljstva: 

- … s sodelavci, ki se je znižala za 0,09. 
 

Do največjega pozitivnega odstopanja v primerjavi s podatki iz študijskega leta 2013/14 prihaja 
pri povprečni oceni zadovoljstva: 

- … z vodstvom organizacije, ki se je zvišala za 1,27; 
- … z možnostmi za napredovanje, ki se je zvišala za 0,98; 
- … s plačo, ki se je zvišala za 0,86; 
- … z možnostmi za izobraževanje, ki se je zvišala za 0,74. 

 

V celotnem postopku anketiranja je bil podan samo en predlog oziroma pripomba in sicer, da 

so novi enotni prostori nujni. 
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4 ŠTUDENTI 

Študenti Fakultete za turizem Univerze v Mariboru so aktivno vpeti v različne ravni delovanja 
fakultete. Sodelujejo v različnih organih FT UM, izvajajo sistem tutorstva in soorganizirajo 
obštudijske dogodke. V študijskem letu 2014/15 se je število študentov še povečalo, saj je 
zaživel magistrski študij, kamor je bila vpisana prva generacija študentov. Študij je prilagojen 

zaposlenim, saj se izvaja ob popoldnevih, s čimer so študenti zadovoljni. V študijskem letu 
2014/15 je svojo dodiplomsko pot zaključila tudi prva generacija študentov FT UM, tako da so 
študenti imeli možnost spremljati prvi javni zagovor diplome na FT UM. 

4.1 Sodelovanje študentov v organih fakultete 

Študenti so vpeti v naslednje organe fakultete: 

 

Senat FT UM 

Študenti pomagajo pri oblikovanju strokovnih izhodišč za oblikovanje nacionalnega programa 
visokega šolstva, sprejemajo študijske programe, skrbijo za njihovo posodabljanje, sodelujejo 

pri sooblikovanju interdisciplinarnih programov itd. Pri Senatu FT UM sodelujejo trije študenti. 
Njihovi glasovi so enakopravni z ostalimi člani senata, ravno tako pa imajo pravico izpostaviti 

svoje mnenje in zagovarjati svoja stališča. 

 

Akademski zbor FT UM 

Študenti so sodelovali pri obravnavi tistih vprašanj, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti 
študentov ter na študijske programe in tudi pri postopku izbire kandidata za dekana. V 

Akademski zbor FT UM je bilo vključenih 10 študentov; njihovo mnenje je bilo enakopravno 

upoštevano. 
 

Komisije 

V Komisijo za študijske zadeve sta bila vključena dva študenta, po potrebi se je komisiji na 

sejah pridružila tudi študentka prodekanja. Sodelujejo pri sooblikovanju študijskih zadev, 
soodločanju pri podeljevanju statusov študentov, pregledovanju študentskih anket. Študenti 
imajo pri tej komisiji zelo pomembno vlogo, saj se vsebine nanašajo na študij. Njihova mnenja 
so enako pomembna kot mnenja zaposlenih, ki so vključeni v Komisijo za študijske zadeve. 
Študenti sodelujejo tudi v Komisiji za znanstveno-raziskovalne zadeve, saj v sodelovanju s 

profesorji pišejo strokovne članke ter pomagajo pri pripravi kongresov. So tudi del Komisije za 

mednarodno sodelovanje, Komisije za ocenjevanje kakovosti (nekdaj Samoevalvacijske 

skupine), Disciplinske komisije itd.  

 

Študentski svet FT UM 

Njegove glavne naloge so: obravnavanje in dajanje mnenj v vseh splošnih, načelnih in 
posebnih vprašanjih visokošolske dejavnosti FT UM, volitve predstavnikov v Študentski svet 
Univerze v Maribor, skrb za do študentov prijazno urejene prostore (avtomati s prigrizki in 
pijačami, klopi na dvorišču …). V Študentski svet je bilo v prejšnjem letu vključenih 7 študentov. 
Njihov položaj na FT UM je pomemben, saj ti študenti ustvarjajo in prispevajo k študentskemu 

utripu in obštudijskemu življenju v Brežicah. 
 

Prodekanja za študentska vprašanja je predsednica Študentskega sveta. Enkrat mesečno skliče 
in pripravi redne seje Študentskega sveta, po potrebi tudi izredne. Je v stalnem kontaktu z 
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vodstvom FT UM, študentom posreduje pomembne podatke, ki se tičejo študijskega in 
obštudijskega procesa. Veliko pripomore pri oblikovanju in ustvarjanju obštudijskih 
dejavnosti.  

 

Poslovodni odbor FT UM 

Članica Poslovodnega odbora je ena študentka – prodekanja za študijske zadeve. 

4.2 Tutorstvo na FT UM 

Tutorski sistem v študijskem letu 2014/15 še vedno ni popolnoma zaživel. Kot tutorji so 
delovali trije študenti. Potreba po tutorjih je bila s strani študentov izražena zelo redko. 

4.3 Obštudijske dejavnosti 

Študenti FT se povezujejo tudi z drugimi organizacijami. Konec poletja 2015 je, tako kot 
prejšnje leto, potekalo sodelovanje z Občino Brežice ter Komunalo Brežice, in sicer pri 
sooblikovanju programa ob tednu mobilnosti. Študentski svet tudi med letom stalno v 

kontaktu z Občino Brežice. Sodelovanje poteka tudi s Kariernim centrom UM, vrtcem Mavrica 

Brežice, Domom upokojencev Brežice, Društvom študentov Brežice ter Mladinskim centrom 
Brežice, kjer v večini potekajo zabave ob različnih priložnostih. Ravno tako pa se študenti FT 

UM večkrat povežejo s študenti krške Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru.  

 

Študenti ravno tako sooblikujejo fakultetne dogodke, ki se odvijajo tekom študijskega leta: 
Dan Fakultete za turizem UM, Z materami v pomlad, Dan turizma na FT UM, Uvajalni dan za 

študente 1. letnikov itd. 

PREDNOSTI 

- Študenti aktivno sodelujejo v organih fakultete. 
- Obvezno praktično usposabljanje študentov.  
- Veliko možnosti za dodatno strokovno izobraževanje študentov. 

- Nagrajevanje najboljših študentov. 
- E-študij – uporaba programa Moodle.  

- Upoštevanje študentov s strani fakultete glede študijskih in obštudijskih dejavnosti.  
- Povezovanje z gospodarstvom - gostujoči predavatelji iz prakse pripomorejo k 

dodatnemu praktičnemu znanju na področju turizma. 
- Strokovne ekskurzije v sklopu učnega programa. 
- Dobro sodelovanje študentov z vodstvom fakultete in s profesorji.  

POMANJKLJIVOSTI 

- Premalo zanimanja študentov za obštudijske dejavnosti (vključevanje v raziskovalne 
in druge projekte, obisk konferenc in seminarjev.) 

- Ni skupnega prostora za druženje študentov – študenti so razpršeni po več 
predavalnicah na različnih destinacijah. 

- Kratek rok obveščanja študentov o spremembah urnika. 
- Slaba informiranost študentov o strokovnih dogodkih, seminarjih ter obštudijskih 

dejavnostih. 

- Slabo zastavljena spletna stran. 
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NAPREDEK IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 

Glede na predloge iz lanskega študijskega leta je fakulteta organizirala lastno knjižnico, ki pa 
se nahaja v prostorih Knjižnice Brežice. Seveda bi bilo veliko bolje, če bi ta knjižnica delovala v 
sklopu lastnih prostorov fakultete, ki so še vedno ena večjih želja vseh študentov. Z vpisom 

nove generacije se je nekoliko povečalo zanimanje študentov za obštudijske dejavnosti, 
vendar je to vključevanje po mnenju študentov še vedno premajhno. Nove generacije in s tem 
večje število študentov prinašajo tudi dodatne priložnosti za organiziranje obštudijskih 
dejavnosti. Obveščanje študentov o strokovnih dogodkih in seminarjih se je nekoliko 
izboljšalo, vendar še ni optimalno. Ključna pomanjkljivost študijskega leta 2013/14, 
(razpršenost študentov po več predavalnicah na različnih lokacijah) še ni bila odpravljena.  
 

Povzetek predlogov za izboljšanje: 

- Enotna stavba za predavalnice oz. prostor za druženje študentov. 
- Vzpostavitev centra za razvoj karier na FT UM. 

- Prostor namenjen delovanju študentskega sveta. 
- Boljše urejena spletna stran FT UM. 

4.4 Analiza ankete študentov o zadovoljstvu s študijem 

Študenti ob zaključku študijskega leta izpolnjujejo anketo o kakovosti predmetov, pred vpisom 
v naslednje študijsko leto morajo preko AIPS-a izpolniti tudi ankete o obremenitvi študenta pri 
posameznem predmetu ter o profesorjih in asistentih, ki so izvajali predmet. V študijskem letu 

2014/15 so študenti ocenjevali 52 predmetov in 44 izvajalcev na FT UM. Ocena se lahko giblje 

med – 2 in + 2. Tako rezultati ankete kot tudi zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo študentov so 
dejavniki, ki so pripomogli k temu, da je prišlo do nekaterih zamenjav profesorjev za naslednje 
študijsko leto.  

 

S strani UM je vodstvo FT UM prejelo rezultate anket in jih posredovalo Komisiji za ocenjevanje 

kakovosti FT UM in Študentskemu svetu FT UM, ki so rezultate obravnavali na svojih rednih 

sejah. Povprečna ocena izvajalcev FT UM je v študijskem letu 2014/15 znašala 1,25, kar je za 

0,15 točk bolje, kot leto pred tem. S tem se FT UM uvršča na 11. mesto med 17 fakultetami 
Univerze v Mariboru. Reprezentativna povprečna ocena je pri večini pedagoških delavcih 
pozitivna, najvišja ocena je kar 1,86. So bili pa trije izvajalci ocenjeni z negativno oceno, med 
katerimi je bila najnižja ocena -1,00. Študenti so ocenili, da izvajalci večinoma zelo dobro 
sodelujejo s študenti, razen nekaterih izjem, prav tako pa so z dobro oz. zelo dobro ocenili 

točnost, dostopnost in odzivnost predavateljev. Oceno zelo dobro so tudi v večini namenili 
izvajalcem pri objektivnem ocenjevanju, pravičnosti in pri postavljanju jasnih kriterijev. 
 

Vsi ocenjeni izvajalci so bili seznanjeni oz. bodo seznanjeni s svojimi ocenami v okviru rednih 

razgovorov z dekanom fakultete. Na podlagi tega in prejetih študentskih anket bo vodstvo 
sprejelo tudi ukrepe za spremembe in izboljšave pedagoškega procesa, pri čemer bo 

sodelovala tudi Komisija za kakovost FT UM in Študentski svet FT UM. 
 

Predmeti so bili večinoma ocenjeni pozitivno, razen predmetov Stroškovno računovodstvo 

(predavanja VS), Komuniciranje in etika v turizmu (predavanja VS), Welness (predavanja VS) 

ter Management prireditev (vaje UN). Najnižja ocena predmetov je bila -1, najvišja ocena pa 
1,97.  
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Glede obremenitve študentov na predavanjih in vajah so rezultati pokazali, da so študenti 
zapisali, da so večinoma ustrezno obremenjeni. Učne enote, kjer je 50 % ali več študentov 
mnenja, da je obremenitev pri kontaktnih urah ali samostojnemu delu študenta neustrezna 
(upoštevajo se učne enote s stopnjo odziva S.O. enako ali večjo od 50 %), sta dve. Pri predmetu 
Prvi tuj jezik I angleški jezik UN bi študenti želeli še več obremenitev pri predavanjih, saj so 
zapisali, da je število predvidenih ur premalo za tako pomemben jezik, kot je angleščina. Pri 
predmetu Stroškovno računovodstvo VS so zapisali, da so na predavanjih preveč obremenjeni, 
želeli pa bi več samostojnega oz. seminarskega dela. 

PREDNOSTI 

- Obravnava rezultatov študentskih anket na fakulteti. 
- Velika večina izvajalcev pedagoškega procesa je pozitivno ocenjena. 
- Skupna povprečna ocena pedagoških izvajalcev se je v primerjavi s preteklim letom 

2013/14 zvišala. 

SLABOSTI 

- Nekatere predmete je ocenilo le nekaj študentov (npr. samo eden), kar zagotovo ne 
daje relevantne slike o izvajanju predmeta.   

- Študentske ankete izpolnjujejo tudi študenti, ki so malo prisotni na predavanjih in 

vajah in takšni študenti po našem mnenju ne morejo podati relevantnih odgovorov 
na anketna vprašanja. 

- Študenti izpolnjujejo anketo šele ob vpisu v višji letnik, kar pomeni, da je od 
obiskovanja predmetov v zimskem semestru minilo vsaj 7 mesecev, kar po našem 
mnenju zagotovo vpliva na ocenjevanje izvajalcev. 

- Končna ocena predmeta vpliva na mnenje študenta, kar bi lahko preprečili tako, da bi 
ankete izvajali pred izpitnim obdobjem oz. takoj po zaključku posameznega 
predmeta.  

NAPREDEK IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 

Menimo, da bilo potrebno izvajati tudi vmesene ankete – takrat, ko študenti zaključijo s 
predmetom, saj bi na ta način zagotovili bolj objektivne informacije o oceni posameznega 
izvajalca. Namreč, kot smo že omenili, se ankete izvajajo ob vpisu v višji letnik, ko preteče 
veliko časa od takrat, ko so določen predmet študenti poslušali (sploh v članicah, kjer imajo 
modularni sistem predavanj/vaj). Med tem časom lahko študenti opravljajo izpit iz predmeta 

v različnih rokih in študenti, ki pristopijo k izpitu večkrat oz. dosegajo slabše ali celo negativne 

ocene pri opravljanju izpitu, lahko posledično slabše ocenijo izvajalca. Potrebno bi bilo 

izvajanje ankete takoj po koncu predavanj/vaj, ko lahko študenti najbolj realno ocenijo 

posameznega izvajalca z vidika sodelovanja s študenti, točnosti, dostopnosti, odzivnosti in 
splošne ocene pedagoškega dela. Ocenjevanje učnih izidov in kompetenc študentov ter 
objektivnost ocenjevanja, pravičnost ocenjevanja in jasnost kriterijev, pa bi študenti opravili 

ob vpisu v višji letnik.  
 

Menimo, da poimenski rezultati študentskih anket (razen povprečij fakultet) niso stvar širše 
javnosti, kjer si posamezniki (ki niso del akademske stroke) rezultate interpretirajo po svoje. 
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Menimo, da bi rezultati študentskih anket morali biti dostopni zaposlenim na UM in tistim, za 

katere so ti podatki pomembni; nikakor pa ne vsej javnosti. 

4.5 Anketa diplomantov o zadovoljstvu s študijem 

Konec študijskega leta 2014/15 je FT UM dobila prve diplomante, ki še niso bili vključeni v 
analizo o zadovoljstvu diplomantov s študijem, ki jo je UM letos prvič izvajala. Analizo bomo 

lahko predstavili v naslednjem študijskem letu 2015/16. 
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5 MATERIALNI POGOJI 

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je v študijskem letu 2014/15 večinoma izvajala 

predavanja v sodobnih predavalnicah Gimnazije Brežice, ki je v neposredni bližini sedeža 

fakultete. FT UM ima svojo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, s pomočjo katere izvaja 
študijski proces. Novost v letu 2015 je bila vzpostavitev lastne visokošolske knjižnice.  

5.1 Prostor 

Fakulteta je izvajala predavanja v študijskem letu 2014/15 na treh lokacijah in sicer v avli 
fakultete, v prostorih Gimnazije Brežice ter v prostorih Doma kulture Brežice. Obe lokaciji, ki 
jih ima FT UM v najemu, sta v neposredni bližini fakultete. 
 

FT UM ima v upravljanju upravno zgradbo, ki je umeščena v staro mestno jedro, na Cesti prvih 

borcev 36, v Brežicah. Upravna zgradba ima skupaj 530,6 m2. Stavba ima pritličje in 1. 

nadstropje. V pritličju sta avla, referat za študentske zadeve in sanitarije. Avla služi za 
pedagoško dejavnost, za izvajanje predavanj in seminarskih vaj ter za izvajanje okroglih miz in 

konferenc. Avla (119 m2) je opremljena z 10 mizami in 60 stoli z nastavljivimi policami. V avli 

se nahaja avtomat s toplo-hladnimi napitki, ki je namenjen predvsem študentom. Avla je 
opremljena s projektorjem in projekcijskim platnom. Na voljo sta dva računalnika z dostopom 
do interneta. Referat za študentske zadeve je poleg računalniške opreme za vsakega 
zaposlenega opremljen s tiskalnikom in skenerjem. 

 

V 1. nadstropju so: 

- pisarna dekana, tajnika in poslovne sekretarke, 

- sejna soba, opremljena s projektorjem, 

- 3 kabineti,  

- IKT prostor, prostor za arhiv, čajna kuhinja in sanitarije. 

 

V zgornjem nadstropju je nameščena multifunkcijska barvna laserska naprava, ki omogoča 
tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje. V IKT prostoru je nameščena omara z 
informacijskim vozliščem.  
 

Vsa delovna mesta strokovnih sodelavcev so opremljena z računalniško opremo (fiksni 
računalnik, zaslon, tipkovnica), pedagoški delavci pa pretežno uporabljajo prenosne 
računalnike, ki so last fakultete. 
 

Za opravljanje pedagoškega dela ima FT UM poleg lastne avle v pritličju upravne zgradbe v 
najemu še: 

- dve predavalnici s kabinetoma v Domu kulture Brežice (oddaljeno cca 200 m od 
upravne zgradbe), v izmeri 62 in 75 m2, vsaka za cca 40 oseb; 

- 1 veliko predavalnico v izmeri 121 m2 za 100 oseb, 1 majhno predavalnico (v izmeri 

cca 82 m2) za 35 oseb in 1 računalniško učilnico (52 m2) v Gimnaziji Brežice 
(oddaljeno cca 100 m od upravne zgradbe). V Gimnaziji Brežice sta najeti tudi dve 
pisarni za asistente v izmeri 31 in 84 m2. 

 

Vse predavalnice so opremljene s projektorji in računalniki ter imajo dostop do interneta. V 
računalniški učilnici je nameščenih 15 fiksnih računalnikov.  
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Lastni in najeti prostori, ki so v neposredni bližini fakultete, zadoščajo za nemoten potek 

pedagoškega procesa. 
 

Za fakulteto se nahaja parkirišče, ki je bilo že v študijskem letu 2013/2014 urejeno z dodatnimi 
parkirišči ter zapornico. 

5.2 Oprema 

Fakulteta ima za izvedbo svojih dejavnosti v lasti naslednjo opremo: 

 

- 15 stacionarnih računalnikov, ki so namenjeni študentski uporabi in se nahajajo v 
računalniški učilnici na Gimnaziji Brežice. 

- 11 stacionarnih računalnikov za potrebe strokovnih služb 

- 21 prenosnih računalnikov 

- 3 projektorje 

- 6 tabličnih računalnikov 

- 2 tiskalnika 

- 2 fotokopirno-tiskalna stroja 

- 1 digitalni fotoaparat 

5.3 Vrednotenje okoljskega vpliva 

Preglednico s kazalniki okoljskega vpliva smo posodobili in v njej primerjali študijski leti 
2013/14 in 2014/15. 

Preglednica 15: Primerjava števila zaposlenih in študentov v študijskih letih 2013/14 in 2014/15 

Leto število zaposlenih v FTE število študentov 

 B B1 

2013/2014 12,7 162,0 

2014/2015 16,7 225,0 

Razlika (%) 31,57% 38,89% 

Vir: Referat za splošne zadeve FT UM 

 

Podatke za izračun kazalnikov smo pridobili s strani Komunale Brežice (voda, odpadki) in 
Elektra Celje (električna energija). Podatki za obnovljive vire energije niso na voljo, pri 
odpadkih pa se podatek nanaša na mešane komunalne odpadke – gre za ocenjeno vrednost 

na podlagi ugotovljene povprečne količine zbranih odpadkov iz tovrstnih poslovnih prostorov. 
 

Glede na opravljeno analizo lahko ugotovimo, da smo pri vseh kazalnikih uspeli v študijskem 
letu 2014/15 doseči boljše rezultate kot v letu 2013/14. To je posledica bolj gospodarnega 

ravnanja z energijo in vodo, prav tako pa na fakulteti spodbujamo odgovorno ravnanje z 

odpadki (ustvarjanje čim manj odpadkov ter ločevanje že ustvarjenih). Natančni podatki so 
prikazani v preglednici 16. 
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Preglednica 16: Kazalniki spremljanja okoljskega vpliva EMAS za štud. leto 2013/14 in 2014/15 

Področje Kazalniki Leto vrednost 

vre-

dnost /  

vre-

dnost /  

št. za-
posl. 

FTE 

št.  
štud.  
FTE 

    
  A R = A/B 

R1 = 

A/B1 

I. Energetska učinkovitost       

K_EMAS_Ia 
a. skupna poraba energije 

v kWh 

2013/2014 21.897 1.724,17 135,17 

2014/2015 27.482 1.644,64 122,14 

  Razlika (%) 25,51% -4,61% -9,64% 

K_EMAS_Ib 
b. skupna poraba energije 

iz obnovljivih virov v kWh 

2013/2014 ni podatka 0,00 0,00 

2014/2015 ni podatka 0,00 0,00 

  Razlika (%) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! 

            

Delež energije iz obnovljivih virov (K_EMAS_Ib) v primerjavi s 
skupno porabo (K_EMAS_Ia) (%)  

2013/2014 0,00%     

2014/2015 0,00%     

  Razlika (%) #DEL/0!     

Če članica nima podatkov o porabi energije iz obnovljivih virov 

(K_EMAS_Ib), lahko vnese oceno deleža (%) 
2013/2014 ni ocene     

2014/2015 ni ocene     

  Razlika (%) #DEL/0!     

            

III. Voda       

K_EMAS_IIIa 
a. skupna letna poraba 

vode v m³ 

2013/2014 35 2,756 0,216 

2014/2015 44 2,633 0,196 

  Razlika (%) 25,71% -4,45% -9,49% 

IV. Odpadki       

K_EMAS_IVa 
a. skupna letna količina 
odpadkov v tonah 

2013/2014 2,59 0,2039 0,0160 

2014/2015 2,59 0,1550 0,0115 

  Razlika (%) 0,00% -24,00% -28,00% 

K_EMAS_IVb 

b. skupna letna količina 
nevarnih odpadkov v to-

nah 

2013/2014 0,00 0,0000 0,0000 

2014/2015 0,00 0,0000 0,0000 

  Razlika (%) 0,00% -24,00% -28,00% 

V. Biotska raznovrstnost       

K_EMAS_Va 
a. uporaba zemljišč v str-
njenih naseljih v m² 

2013/2014 530,39 41,7630 3,2740 

2014/2015 530,39 31,7409 2,3573 

  Razlika (%) 0,00% -24,00% -28,00% 

Vir: Referat za računovodske in finančne zadeve FT UM 
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5.4 Knjižnično-informacijska dejavnost 

FT UM v letu 2014/15 še ni imela vzpostavljene lastne visokošolske knjižnice, ki bi delovala kot 
samostojna enota, vendar je imela zagotovljen samostojen oddelek v Splošni knjižnici Brežice, 
kjer je ponujala študentom 537 enot gradiva (218 naslovov). Porast novega gradiva je od 

preteklega leta znašal 25 odstotkov. Knjižnica se nahaja v neposredni bližini fakultete, zato je 
bila dostopnost do študijskega gradiva in obvezne literature enostavna. Obenem je knjižnica 
študentom ponujala tudi druge storitve (izposoja druge literature, medknjižnična izposoja, 
študijski prostor, računalniška učilnica, pomoč pri iskanju itd.). Vsi študenti imajo prav tako 
omogočen tudi e-dostop do elektronskih virov, ki so na voljo preko Univerzitetne knjižnice 
Maribor. 

 

S 19. 3. 2015 pa je bila ustanovljena lastna visokošolska knjižnica FT UM, ki je prevzela vse 

naštete enote gradiva. Knjižnica fakultete deluje v prostorih Splošne knjižnice Brežice, kjer 
njihovi zaposleni skrbijo za izposojo gradiva in druge storitve. Tako so študentom še vedno na 

razpolago vse storitve, katere so lahko koristili pred ustanovitvijo lastne fakultetne knjižnice, 
prav tako pa imajo še vedno omogočen dostop do elektronskih virov preko Univerzitetne 
knjižnice Maribor. 
 

FT UM je šele na sredini leta 2014/15 dobila lastno visokošolsko knjižnico, ki pa deluje v 

prostorih Splošne knjižnice Brežice. Tako se bodo enotne preglednice za vrednotenje 

knjižnične dejavnosti pripravljale za naslednje študijsko leto. 

PREDNOSTI 

- Ustanovitev lastne visokošolske knjižnice. 
- Povečevanje knjižničnega fonda. 
- Družbena odgovornost in trajnostna naravnanost fakultete. 

POMANJKLJIVOSTI 

- Fakulteta nima svojih lastnih predavalnic. 

- Visokošolska knjižnica FT UM deluje v prostorih Splošne Knjižnice Brežice. 

NAPREDEK IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 

Pozitivni premiki glede na preteklo študijsko leto so bili predvsem ustanovitev lastne 
visokošolske knjižnice in pridobitev večjega prostora s knjižnimi policami v Splošni knjižnici 
Brežice. Poleg tega pa smo izboljšali tudi kazalnike okoljskega vpliva. Kot predlog za izboljšanje 
pa ostaja:  

- Možnost pridobitve prostora za druženje študentov pred in po predavanjih. 
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6 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI, INOVATIVNOSTI IN RAZVOJNE NARAVNANOSTI 

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru ima vzpostavljen sistem kakovosti, ki je primeren in 

učinkovit ter primerljiv v evropskem visokošolskem prostoru. Kakovost je na FT UM prioriteta 
pri samem delovanju zavoda in pri izvajanju študijskih programov. Pomena kakovosti se 
zaveda tako vodstvo kot vsi zaposleni FT UM, ki skupaj usmerjajo in razvijajo kulturo kakovosti. 

 

Vodstvo, strokovni sodelavci, ostali zaposleni in študenti funkcionarji skupaj načrtujejo 
dejavnost fakultete. Doseganje zastavljenih ciljev in načrtov se redno spremlja na komisijah in 
sestankih zaposlenih, kjer se analizira doseženo, ugotavlja pomanjkljivosti in komentira 
obstoječe stanje. Skrb z kakovost je v rednem planu Komisije za študijske zadeve in 
Študentskega sveta FT UM, kjer študenti preko predstavnikov izražajo svoja mnenja. 
 

FT UM je imela v študijskem letu 2014/15 5-člansko Samoevalvacijsko skupino FT UM, ki je 

skrbela za kakovost dela na fakulteti. Skupina je ocenjevala vse dejavnosti (izobraževalne, 
znanstveno-raziskovalne in strokovno delo), ki potekajo znotraj fakultete in dejavnosti 

sodelovanja fakultete z zunanjim (lokalnim, nacionalnim in mednarodnim) okoljem.  

 

Senat FT UM je dne 21. 10. 2015 sprejel sklep, s katerim se Samoevalvacijska skupina 

preimenuje v Komisijo za ocenjevanje kakovosti FT UM, potrdil pa je tudi nove člane komisije. 
Novi člani so od predhodnikov prevzeli naloge, se seznanili z delom komisije ter začeli s 
pripravo aktualnega letnega samoevalvacijskega poročila. Poročilo, ki zajema pomanjkljivosti, 

napake, napredek in priložnosti za izboljšave, se posreduje Komisiji za ocenjevanje kakovosti 

UM, s katero fakultetna komisija redno sodeluje. 

 

Tako kot v preteklih letih je tudi letos Komisija za ocenjevanje kakovosti FT UM sestavila 

samoevalvacijsko poročilo na podlagi predlogov in podatkov, ki so jih podali pedagoški in 

nepedagoški sodelavci ter študenti predstavniki fakultete. V samem poročilu je poudarek na 

analizi stanja iz predhodnih samoevalvacijskih poročil, oceni realizacije predlogov in 

identificiranju prednosti, slabosti in priložnosti za prihodnji razvoj FT UM. Poročilo obravnava 
vodstvo fakultete, Senat FT UM in Študentski svet FT UM. Po odobritvi samoevalvacijskega 
poročila s strani UM bo Komisija za ocenjevanje kakovosti FT UM poročilo objavila v skupni 

podatkovni bazi FT UM ter na spletni strani fakultete. Njegov povzetek bo predstavila tudi na 

eni izmed rednih sej kolegija FT UM.  

 

FT UM ima ustrezno delujoč sistem vodenja evidenc in obveščanja svojih deležnikov o 

delovanju fakultete, saj tudi s tem skrbi za nenehno izboljševanje kakovosti. V okviru referata 

za študijske zadeve je nadrobno vodena evidenca o študentih, o njihovih učnih dosežkih in 

prehodnosti, izvaja pa se tudi nadzor nad opravljanjem obveznega praktičnega usposabljanja 
v 2. in 3. letniku. Fakulteta sistematično zbira informacije o zanimanju kandidatov (tudi iz 

tujine) za vpis v razpisane študijske programe in v okviru referata za študijske zadeve skrbi za 
ustrezno informiranje vseh potencialnih kandidatov ter za sprotno obveščanje vseh vpisanih 
študentov. Zaposleni so v nenehnem kontaktu z vodstvom in ostalimi sodelavci preko 

elektronske pošte ali osebno, v dnevnih pogovorih ali na dogovorjenih sestankih. Obveščanje 
študentov in zaposlenih se izvaja tudi preko spletne strani in Facebook spletne strani, splošno 
javnost pa fakulteta informira z objavami v različnih medijih. 
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Na FT UM je poskrbljeno tudi za kakovost učnih načrtov in študijskih programov, saj ima vsak 

zaposleni možnost podati predloge za spremembe obstoječih učnih načrtov ali oblikovanje 

novih. Enako velja tudi za študijske programe. Predloge za možne spremembe fakulteta zbira 

tudi s pomočjo predstavnikov iz prakse, saj se na fakulteti teži k čim večjemu sodelovanju z 
gospodarstvom.  

 

V študijskem letu 2014/15 se je vzpostavil tudi Alumni klub fakultete, ki bo skrbel za 

vzpostavitev povezav med študenti različnih generacij, strokovnjakov s področja turizma in 
seveda s FT UM. Zavedamo se, da lahko h kakovosti doprinese tudi ohranjanje stikov z bivšimi 
študenti, saj so tisti, ki s svojim znanjem soustvarjajo prihodnost turizma in lahko na ta način 
pomagajo prispevati k razvoju fakultete in študijskih programov ter sodelovanju med njihovimi 
delodajalci in akademsko sfero.  

 

Za kakovost na fakulteti je poskrbljeno tudi v okviru mednarodnega sodelovanja in izmenjav 

pedagoškega kadra s tujino, saj uspešno povezovanje, sodelovanje in prenos dobrih praks 

pripomorejo k večji kakovosti pedagoškega in raziskovalnega procesa na fakulteti.  

6.1 Analiza akcijskega načrta iz samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2013/2014  

Komisija za ocenjevanje kakovosti FT UM je opravila analizo akcijskega načrta iz 
Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2013/2014. Analiza zajema tiste aktivnosti, ki so 
bile uspešno izvršene do konca študijskega leta 2014/15. Realizacija v tabeli se nanaša na 
stanje zadnjega dne v letu 2015. 

Preglednica 17: Analiza stanja in izvedbe ukrepov iz akcijskega načrta 

Pomanjkljivost Realizacija 

Nepopolno razvit obseg kadrovske 

strukture (veliko število pogodbenih 
izvajalcev). 

Na FT UM so se v š. l. 2014/15 zaposlili novi sodelavci; predvideni 

in odobreni sta še dve zaposlitvi (DOC). 
Habilitacijski pogoji so ustrezni 

Izvajanje pedagoškega procesa v 
prostorih druge institucije. 

FT UM razpolaga z gradbenimi načrti in gradbenim dovoljenjem 
(sicer poteklo), v proračunu Občine Brežice so v 2016 in 2017 
zagotovljena sredstva za sofinanciranje, čaka se na državna oz. 
EU sredstva 

Lastna študijska knjižnica je v fazi 
organiziranja. 

FT UM ima svojo siglo. Študijska knjižnica vzpostavljena v okviru 
Knjižnice Brežice, v začetku 2016 predvideni podpisi pogodb z 
UKM in Splošno knjižnico Brežice o zagotavljanju storitev.  
Lastna knjižnica vezana na nove prostore. 

Znanstveno raziskovalno uveljavljanje 

institucije. 

Konferenca TAD uspešno realizirana. 
Vodstvo se je preusmerilo iz lastne znanstvene revije k 

sodelovanju z obstoječimi revijami (Academica Turistica) 

Krepitev internacionalizacije FT UM. 

Število mobilnosti se je povečalo (pedagoško osebje, študenti),  
Strokovno osebje je bilo pozvano k mobilnosti v okviru rednih 

letnih razgovorov. 

Vir: Komisija za ocenjevanje kakovosti FT UM 

PREDNOSTI 

- Skrb za kakovost vseh dejavnosti FT UM. 

- Redno spremljanje in dokumentiranje kakovosti. 

- Vključenost študentov pri načrtovanju kakovosti. 
- Vključenost vseh zaposlenih pri načrtovanju kakovosti. 
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POMANJKLJIVOSTI 

- Nezadostna inovativna naravnanost. 

- Nezadostna razvojna naravnanost. 

NAPREDEK IN PREDLOGI IZBOLJŠANJA 

Predlogov iz lanskega leta v tem času nismo uresničili, tako da tudi za naprej predlagamo 
naslednje izboljšave:  

- Uvesti interno anketo glede zadovoljstva študentov na FT UM. 
- Imenovanje prodekana za kakovost. 

- Še več povezovanja z institucijami, ki spodbujajo inovativnost in razvojno naravnanost. 

6.2 Notranja institucionalna evalvacija Fakultete za turizem 

Na FT UM je 26. in 27. novembra 2015 potekala notranja institucionalna evalvacija, ki jo je 

izvajala Komisija za ocenjevanje kakovosti UM. Fakulteto je obiskalo pet članov komisije, ki so 
izvedli sestanke in pogovore z zaposlenimi in študenti fakultete. V postopku institucionalne 

evalvacije je komisija analizirala šest področij kakovosti visokošolskega zavoda, ki so določena 
po Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov 

Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. To so: Vpetost v okolje, 
Delovanje visokošolskega zavoda, Kadri, Študenti, Materialni pogoji, Zagotavljanje kakovosti, 
inovativnosti in razvojne naravnanosti.  

 

Komisija za ocenjevanje kakovosti UM je oblikovala ključne poudarke v obliki prednosti in 
pomanjkljivosti ter podala predloge za izboljšanje. Na FT UM smo predloge že preučili in jih v 

študijskem letu 2015/16 vključili v akcijski načrt. Naš cilj je uresničiti predloge v čim večji meri. 
Med njimi so:  

 

- Intenziviranje sodelovanja FT UM z gospodarstvom na osnovi identificiranja skupnih 

razvojnih (in raziskovalnih) projektov na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni 

ravni (relevantni EU-razpisi), vključno z razpisom prioritetnih tem za vključevanje 
študentov z diplomskimi nalogami in magistrskimi deli.  

- Pridobitev lastnih prostorov za pedagoške, raziskovalne in strokovne dejavnosti ter 
vzpostavitev lastne študijske knjižnice s prostorom za druženje, kar bo povečalo 
prepoznavnost v lokalnem okolju, pa tudi v širšem prostoru. 

- Nadaljnji razvoj sodelovanja z Občino Brežice, vključno preko koordinacijske vloge UM 
na področju družbeno odgovornega in trajnostnega razvoja občin s ciljem vpeljati 
inovativno okolje v okviru razvojne perspektive Evropske unije 2014-2020 (aktualni 

sporazumi UM). 

- Povečanje privlačnosti izmenjav v mednarodnem okolju, zlasti mobilnosti študentov, 
pedagoškega in strokovnega osebja na izmenjavah s tujino (Erasmus, Erasmus +, 
CREEPUS itd.). 

- Aktiviranje vloge Strateškega sveta FT, proučiti možnosti vključevanja predstavnikov 
podjetij in organizacij ter združenj s področja turizma v aktivnosti FT na različnih 
področjih uresničevanja razvojnih ciljev.  

- Proučitev možnosti vključevanja gospodarskih in drugih deležnikov na področju 
posodabljanja študijskih programov, zlasti z vidika zaposljivosti in s tem povezane večje 
vpetosti v okolje.  
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- Postopen razvoj bolj specialnih temeljnih in uporabnih znanstvenih disciplin, tako 

preko kadrovske krepitve kot preko novih projektov, predvsem z močnimi domačimi in 
tujimi partnerskimi institucijami.  

- Postopno organiziranje visokošolskih učiteljev in sodelavcev v katedre, ki bi morale 

postati osnovne celice organiziranja strokovnega, znanstvenoraziskovalnega in 

pedagoškega dela.  
- Razširitev možnosti opravljanja prakse na druga podjetja v državi.  
- Organizacija aktivnosti (metodološki seminarji, izobraževanja za prijave na projekte v 

okviru Evropske unije, iskanje partnerstev za tovrstne projekte) bi povečala možnost 
uspešnejše prijave na raziskovalne ter strokovno-raziskovalne projekte.  

- Načrtovanje izobraževanj in usposabljanj za nepedagoške delavce.  
- Študentske funkcionarje je treba bolje vključiti v delovanje fakultete; odločitve o 

spremembah, ki zadevajo študente, naj posredujejo v uradno presojo študentskemu 
svetu (npr. poziv). 

- Prodekanjo za študentska vprašanja je potrebno vabiti na razgovore dekana s 
pedagoškimi sodelavci. 

- Obravnava predlogov za vpeljavo sprememb študijskih predmetov, vsebin pravilnikov 

tudi s strani študentskega sveta.  
- Vključevanje študentskega mnenja v pripravo samoevalvacijskega poročila preko 

poziva in aktivne vloge članov študentskega sveta.  
- Razpis raziskovalnih projektov za študente (npr. po vzoru dekanovih nagrad na drugih 

članicah UM), ki bodo omogočale najbolj motiviranim študentom dodatno kaljenje v 
metodologijah raziskovanja (poleg rednega študijskega procesa).  

- Razširiti in omogočiti večji obseg obštudijskih dejavnosti študentov (npr. dodatni 

jezikovni tečaji, dodatna izobraževanja, družabne aktivnosti). 
- Zaposlitev večjega števila pedagoških delavcev v rednem razmerju za zagotovitev bolj 

na študenta usmerjenega študija.  
- Aktivnejša vključitev študentov v evalvacijske procese na fakulteti.  
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7 ZAKLJUČEK  

Postopek izdelave samoevalvacijskega poročila Fakultete za turizem Univerze v Mariboru za 
študijsko leto 2014/15 je potekal skladno z navodili Komisije za ocenjevanje kakovosti UM in 

upoštevanjem Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih 
programov Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Ur. l. RS, 
št. 95/2010).  
 

Komisija za ocenjevanje kakovosti FT UM je v času od 27. 11. 2015 do 8. 1. 2016 pripravljala 

poročilo glede na predhodno določen plan dela. V tem času so člani komisije preučili ustrezno 
dokumentacijo, potrebno za pripravo poročila, pripravili kazalo vsebine poročila, izdelali in 
izvedli anketo zadovoljstva zaposlenih FT UM, analizirali ocene študentskih anket, sodelovali 

in se dogovarjali v namene oblikovanja poročila ter izdelali končno samoevalvacijsko poročilo. 
 

Samoevalvacijsko poročilo FT UM za študijsko leto 2014/15 je bilo 13. 1. 2015 obravnavano in 

sprejeto na Senatu FT UM. 

 

V samoevalvacijskem poročilu FT UM so člani Komisije za ocenjevanje kakovosti FT UM 

izpostavili prednosti, predloge za izboljšave in nekatere pomanjkljivosti, kar je bilo 
posredovano in predstavljeno vodstvu fakultete. Povzetek samoevalvacijskega poročila bodo 
člani Komisije za ocenjevanje kakovosti na FT UM predstavili zaposlenim na FT UM na eni 

izmed sej rednega kolegija, samo poročilo pa bo po sprejetju objavljeno tudi na spletni strani 
fakultete ter poslano Študentskemu svetu FT UM. 

 

Izboljšave v študijskem letu 2014/15 glede na študijsko leto 2013/14: 

- Ustanovitev lastne visokošolske knjižnice in povečanje lastnega knjižničnega gradiva. 
- Naraščanje novih habilitacijskih postopkov ter ponovne izvolitve v nazive. 
- Soorganizacija prve mednarodne konference.  

- Večja promocija fakultete doma in na Hrvaškem. 

- Korak k večji raziskovalni dejavnosti; udeležbe na mednarodnih konferencah s 
prispevki pedagoškega kadra, raziskovalni projekti s sodelovanjem institucij iz okolja. 

- Sodelovanje fakultete na lokalnih dogodkih. 

- Nadaljevanje mednarodnih izmenjav študentov (»outgoing in ingoing«). 
- Večja vključenost fakultete v lokalne dogodke. 
- Več sodelovanja in izvajanje projektov z institucijami iz gospodarstva.  

7.1 Akcijski načrt korektivnih ukrepov Fakultete za turizem Univerze v Mariboru za 

študijsko leto 2015/16  

Akcijski načrt korektivnih ukrepov FT UM je izdelan na osnovi ugotovitev Samoevalvacijskega 

poročila FT UM za študijsko leto 2014/15, v katerem je Komisija za ocenjevanje kakovosti FT 

UM odkrila nekatere pomanjkljivosti in podala predloge za izboljšave. Prav tako so v akcijskem 

načrtu navedeni predlogi, ki so oblikovani na osnovi poročila notranje institucionalne 
evalvacije FT UM, ki jo je izvedla Komisija za ocenjevanje kakovosti UM. Zaznane 

pomanjkljivosti in ukrepi izboljšav so predmet Akcijskega načrta korektivnih ukrepov FT UM in 
jih bo vodstvo fakultete skušalo odpraviti v obdobju enega leta oz. najkrajšem možnem času. 
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Preglednica 18: Akcijski načrt korektivnih ukrepov FT UM za študijsko leto 2015/16 

Pomanjkljivost Aktivnosti za odpravo pomanjkljivosti 
Izvajalci oz. 

odgovorna oseba 

Datum zaključka 
aktivnosti 

Nezadostna razvojna 

naravnanost. 

- Aktiviranje vloge Strateškega sveta 
FT UM. 

- Priprava dolgoročnega strateškega 
načrta razvoja sodelovanja FT UM z 
okoljem.  

- Posodabljanje študijskih 
programov. 

Vodstvo FT UM  september 2016 

Nepopolno razvit obseg 

kadrovske strukture 

(veliko število 
pogodbenih izvajalcev). 

- Zaposlovanje visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev. 

- Zagotavljanje ustreznih pogojev za 

habilitacije zaposlenih 

visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev. 

- Usposabljanje zaposlenih. 

Vodstvo FT UM, 

rektor UM 

predvideni 

zaključek 2018 

Izvajanje pedagoškega 
procesa v prostorih 

druge institucije. 

- Nadaljevanje postopkov za 

izgradnjo novih lastnih prostorov 

Fakultete za turizem UM v 

Brežicah. 

Vodstvo FT UM, 

rektor UM, 

Občina Brežice 

predvideni 

zaključek 2018 

Katedre znotraj FT UM 

še niso ustanovljene. - Preoblikovanje in zagon kateder. Vodstvo FT UM 
predvideni 

zaključek 2017 

Premajhna aktivacija 

študentov na različnih 
področjih. 

- Večje vključevanje študentov v vse 
procese (evalvacija, organi 

fakultete …). 
- Razpis raziskovalnih projektov za 

študente. 

- Večati obseg in ponudbo 
obštudijskih dejavnosti (jezikovni 
tečaji). 

Vodstvo FT UM, 

Prodekan za 

študijske zadeve, 

študentski svet 

oktober 2016 

Znanstveno 

raziskovalno 

uveljavljanje institucije. 

- Novi raziskovalni projekti na 

lokalni, regionalni, nacionalni in 

mednarodni ravni. 

- Organizacija seminarjev in 

izobraževanj glede raziskovalne 
dejavnosti. 

- Sodelovanje z obstoječimi revijami 
s področja turizma 

Prodekan za 

znanstveno 

raziskovalno delo 

in vsi zaposleni 

september 2016 

Krepitev 

internacionalizacije FT 

UM. 

- Povečanje števila mobilnosti 
(pedagoškega osebja, strokovnega 
osebja in študentov). 

- Vzpostavitev mednarodnega 

sodelovanja s podobnimi 

fakultetami (tako s seznama že 
obstoječih partnerstev UM kot 
novih) 

Prodekan za 

mednarodno 

sodelovanje 

oktober 2016 

Krepitev sodelovanja z 

okoljem. 

- Večje število vključenih gostujočih 
predavateljev v pedagoški proces. 

- Okrepitev sodelovanja lokalnih 

turističnih ponudnikov s FT UM pri 

konkretnih uporabnih tematikah 

diplomskih in magistrskih del. 

Prodekanja za 

sodelovanje z 

okoljem  

september 2016 

(redno) 
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Vir: Komisija za ocenjevanje kakovosti FT UM 

 

  

Razširitev mreže 
organizaciji v okviru 

obveznega praktičnega 
usposabljanja 

študentov. 

- Sklenitev novih sporazumov in s 

tem razširitev mreže podjetij in 
organizacij v Sloveniji za opravljanje 

obveznega praktičnega usposablja-
nja.  

- Vzpostavitev širše mreže sodelova-
nja s tujimi univerzami in večja mož-
nost opravljanja delovne prakse v 

tujini.  

Koordinatorja za 

praktično 
usposabljanje 

študentov, 

prodekan za 

mednarodno 

sodelovanje in 

sodelovanje z 

okoljem 

september 2016 

(redno) 
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PRILOGE 

 

Vse priloge samoevalvacijskega poročila so priložene kot .pdf priponke. 
 

Priloga 1: Kazalniki kakovosti za spremljanje izobraževalne dejavnosti 
Priloga 2: Kazalniki kakovosti za spremljanje znanstvenoraziskovalne in umetniške dejavnosti 

na UM 

Priloga 3: Analiza uresničevanja dokumenta Načrt izboljšav delovanja Univerze v Mariboru do 

leta 2020 

Priloga 4: Anketa o zadovoljstvu zaposlenih FT UM na delovnem mestu 

 



Priloga 1: Kazalniki kakovosti za spremljanje izobraževalne dejavnosti

1. INTERES ZA ŠTUDIJ
2014/2015 podatki na dan 30.09.2015

slo tujci slo tujci slo tujci

Vpisna mesta 70 7 40 4 30 3

št. prijavljenih v 1. roku na prvo željo 27 4 18 1 vpisan v 1. roku

sprejeti kandidati 56 0 15 0 22 1

slo tujci slo tujci slo tujci

št. prijavljenih v 1. roku na prvo željo
razpisana mesta

št. sprejetih
razpisana mesta

2. RAZMERJE MED ŠTUDENTI IN VISOKOŠOLSKIMI UČITELJI

Razmerje visokošolskih učiteljev, sodelavcev in študentov (upošteva se FTE)

Št. študentov na visokošolskega 
učitelja 13,42

3. PREHODNOST ŠTUDENTOV iz 1. v 2. letnik V š.l. 2014/2015 je 67,78 %

2013 1. LETNIK 2014 2. LETNIK PREHODNOST

90 61 67,78%

4. USPEŠNOST ZAKLJUČKA ŠTUDIJA
1. stopnja 11 diplomantov OPOMBA: 2012/2013 vpisanih 70 študentov, 3 leta od prvega vpisa (študijski program traja 3 leta)
Indeks uspešnosti zaključka študija 0,16

POVPREČNO ŠT. LET TRAJANJA ŠTUDIJA NA ŠTUDENTA V ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH (11*3)/11 = 3 LETA

5. ZADOVOLJSTVO ŠTUDENTOV
Študentska anketa UM za študijsko leto 2014/15 še ni zajela diplomantov Fakultete za turizem.

6. POVEZAVA Z DELOVNIM OKOLJEM

VS 33%

UN 63%

skupaj 55%

Stopnje nezaposlenosti ni mogoče izmeriti, saj je FT UM dobila prve diplomante šele ob koncu študijskega leta 2014/15.

8. VKLJUČENOST VSEBIN TDOU V ŠTUDIJSKI PROGRAM
PROGRAM DELEŽ

VS 28

UN 38

MAG 46

9. INTERNACIONALIZACIJA

2014/2015

UN - diplomanti tuji državljani: 2 od 7 diplomantov, delež 28,57%
Tuji državljani vpisani na študijske programe: 8, delež 3,56%

število delež
Število outgoing študentov, Erasmus + študij v tujini: UN 3 4,11%

VS 0 0

Število outgoing študentov, Erasmus + praksa v tujini: število delež
UN 2 2,74%

VS 1 0,79%

Tuji študenti na FT 2014/2015: 
Erasmus Izmenjave: 2

CEEPUS izmenjave: 2

1. VS 1. UN 1. MAG

0,39 0,1 0,6 0,33

1. VS 1. UN 1. MAG

0,8 0,375 0,73 0,33

INDEKS 1

INDEKS 2

7. STOPNJA NEZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV PO ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH 9 MESECEV PO DIPLOMI

število gostujočih predavateljev v študijskem letu 2014/15

delež diplom v sodelovanju z okoljem 2014/2015

* natančnega števila ne beležimo (podrobnosti v poglavju 1.4)

2014/2015
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Priloga 2: Kazalniki kakovosti za spremljanje znanstvenoraziskovalne in umetniške dejavnosti na UM 

 

Zap. št. Področje Kazalniki Opis kazalnika, opombe 

I.) ČLOVEŠKI VIRI V RAZISKOVANJU 

1 RAZISKOVALCI 
Število zaposlenih raziskovalcev, registriranih pri 

ARRS (število in FTE) 
13 

2 
TUJI GOSTUJOČI 
RAZISKOVALCI 

Delež tujih gostujočih 

raziskovalcev, vključenih v raziskovalni proces, glede na 

vse zaposlene raziskovalce, registrirane pri ARRS 

(izraženo v %) 

/ 

3 RAZISKOVALCI V TUJINI 

Delež raziskovalcev, ki so odšli na visokošolski 

/raziskovalni zavod v tujino, in so vključeni v raziskovalni 

proces, glede na vse zaposlene raziskovalce, registrirane 

pri ARRS (izraženo v %) 

/ 

4 MLADI RAZISKOVALCI 

Število aktivnih mladih 

raziskovalcev 

 

Delež mladih raziskovalcev, ki se usposabljajo, glede 

na vse zaposlene raziskovalce, ki so registrirani pri 

ARRS (izraženo v %) 

/ 

II.) MEDNARODNO RAZISKOVANJE 

5 
MEDNARODNI 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Število pogodbenih 

partnerstev v OP EU 

/ 
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III.) SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM IN PRENOS TEHNOLOGIJ 

6 PRENOS TEHNOLOGIJ 
Število vloženih patentnih prijav na patentni urad, ki so 

opravili popolni preizkus patentne prijave 
/ 

IV.) ZNANSTVENO, RAZISKOVALNO IN UMETNIŠKO DELO (BIBLIOMETRIČNI KAZALCI) 

7 
ZNANSTVENO IN 

RAZISKOVALNO DELO 

Število objav v revijah, ki so 

indeksirane v podatkovnih 

zbirkah SCI, SSCI, AHCI 
 

Povprečno število citatov na 

zaposlenega raziskovalca 

12 

 

 

 

 

12,46 

8 

NAGRADE IN PRIZNANJA ZA 

PEDAGOŠKO, ZNANSTVENO-

RAZISKOVALNO IN UMETNIŠKO DELO 

Število in vrsta nagrad in 

priznanj za pedagoško, 

znanstvenoraziskovalno in 

umetniško delo 

/ 

9 
IZVAJANJE UMETNIŠKIH IN 

PODOBNIH DEL 

Število izvedenih umetniških 

del na zaposlenega 
/ 

10 
SODELOVANJE Z 

GOSPODARSTVOM 

Število projektov z 

gospodarstvom oz. drugimi uporabniki znanja na 

zaposlenega 

1 

V.) FINANČNI PODATKI 

11 
PRIHODKI IZ 

RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 

Delež raziskovalnih sredstev, pridobljenih na trgu, v 

primerjavi s celotnimi prihodki (po denarnem toku 

izraženo v %) 

/ 
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12 

RAZISKOVALNA SREDSTVA 

NAMENJENA ZA RAZISKOVANJE NA 

PODROČJIH TRAJNOSTNEGA 

RAZVOJA IN DRUŽEBENE 
ODGOVORNOSTI 

Vrednost raziskovalnih sredstev, namenjenih za 

raziskovanje na področju trajnostnega razvoja in 

družbene odgovornosti (v EUR) 

41.046,00 

 

(ARRS projekt - Medijatizacija javnega življenja v turizmu; 
PKP projekti: Kulinarične mojstrovine Posavja, Mala šola 

etnologije, Produkti podpore promocije trajnostnega 

turizma Logarske doline) 

 



Priloga 3: Načrt za izboljšanje delovanja Univerze v Mariboru 

NAČRT ZA IZBOLJŠANJE DELOVANJA UNIVERZE V MARIBORU, PRIPRAVLJEN NA OSNOVI PRIPOROČIL NAKVISA, EUA IN STRATEGIJE RAZVOJA UM 2013-2020 

1 
Priporočila za izboljšanje na 

področju VPETOSTI V OKOLJE 
Predlagane aktivnosti 

Predviden 

začetek 
izvajanja 

aktivnosti 

Predviden 

zaključek 
izvajanja 

aktivnosti 

Kazalniki 
Odgovorni za 

izvedbo 
Status na FT 

Strateški cilji na področju vpetosti v okolje so: 
- upoštevanje načel družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja pri vseh aktivnostih univerze, 

- izboljšanje sodelovanje univerze z okoljem in vključevanje zunanjih deležnikov v oblikovanje strateških odločitev univerze in članic, 
- vplivanje na razvojne potenciale mest in regij, v katerih delujejo članice univerze, 

- sooblikovanje regionalnega dogajanja na družbenem, kulturnem in športnem področju, 
- okrepitev delovanja kariernega centra in alumni klubov na univerzi, 

- vključevanje Univerzitetne knjižnice Maribor v razvoj dolgoročnih in dinamičnih odnosov z uporabniki in širšo lokalno in regionalno skupnostjo. 
 

1.1 

Uresničevanje strategije in 
politike trajnostne in družbeno 

odgovorne univerze pri vseh 

aktivnostih univerze. 

1.1.1. Seznanjanje članov 
organov, zaposlenih in 

študentov z načeli 
trajnostnega in družbeno 

odgovornega razvoja 

univerze. 

marec 2014 
december 

2020 
 

vodstvo UM, 

vodstva članic, 
strokovne 

službe rektorata 
in članic 

2015: 

Posredovano 

zaposlenim in 

študentom po el. 
pošti; v trajnem 

izvajanju 

1.1.2. UM bo upravljala in 

vodila svoje delovanje in 

poslovanje tako, da bo 

izboljševala svoje družbeno 
odgovorno ravnanje. 

januar 2014 
december 

2020 
 

vodstvo UM, 

vodstva članic 

2015: V trajnem 

izvajanju 

1.1.3. Univerza bo spremljala 

in poročala o rezultatih 
izgradnje TDOU notranjim in 

zunanjih deležnikom z 
vključevanjem v mednarodne 

lestvice razvrščanja in 
pripravo formalnih poročil o 

trajnostnem in družbeno 
odgovornem ravnanju na 

UM. 

januar 2014 
december 

2020 
 

vodstvo UM, 

vodstva članic, 
strokovne 

službe rektorata 
in članic 

2015: V trajnem 

izvajanju 

1.2 

Izboljšanje sodelovanja 
univerze in njenih članic z 

okoljem in doseganjem večje 
prepoznavnosti v regiji. 

1.2.1. Vodstvo UM bo 

spodbujalo sodelovanje in 

mreženje vseh članic s 
podjetji in drugimi javnimi 

institucijami na področju 
znanstvenih, raziskovalnih in 

izobraževalnih aktivnosti. 

januar 2015 
december 

2020 
 

vodstvo UM, 

vodstva članic 

2015: V trajnem 

izvajanju. UM FT 

ima za to 

zadolženo 
prodekanjo. 

1.2.2. Povečati obseg 
povezovanja na prioritetnih 

področjih raziskovanja znotraj 
UM s spodbujanjem 

interdisciplinarnosti, 

prenosom dobrih praks, itd. v 

sodelovanju z 

gospodarstvom/okoljem. 

marec 2014 
december 

2020 

Število 
interdisciplinarnih 

raziskovalnih 

projektov, v katerih 

sodeluje več članic 
UM, 

Število projektov z 
gospodarstvom in/ali 

drugimi uporabniki 

znanja 

vodstvo UM, 

vodstva članic 

2015: V trajnem 

izvajanju. UM FT 

ima za to 

zadolženo 
prodekanjo in 

koordinatorja 

praks. 

1.3 

Vplivanje na razvojne 

potenciale mest in regij, v 

katerih delujejo članice UM. 

1.3.1. Poiskati priložnosti za 
sodelovanje z regionalnimi in 

mednarodnimi partnerji na 

vseh področjih delovanja UM, 
ki lahko vplivajo na razvojne 

potenciale lokalnega okolja. 

marec 2014 
december 

2020 
 

vodstvo UM, 

vodstva članic 

V trajnem 

izvajanju. 

2015: izvedba 

sestankov z občino 
Brežice in Zreče, 

koordinacija 

sestankov z občino 
Maribor, Ruše, 

Sevnica 

1.3.2. Razvoj programov 

usposabljanj za potrebe 

lokalnih skupnosti (npr. v 

obliki centra za vseživljenjsko 
usposabljanje). 

november 

2014 

december 

2020 
 

vodstvo UM, 

vodstva članic 

2015: izvedba 

posameznih 

predavanj (POK v 

Brežicah) 

1.5 
Spodbuditi delovanje alumni 

kluba UM. 

1.5.1. Alumni klub univerze 

sodeluje z alumni klubi članic 
in skupaj z njimi načrtuje in 

izvaja aktivnosti. 

marec 2014 
december 

2020 

Število izvedenih 
dogodkov za 

diplomante v okviru 

Alumni UM in članic 

vodstvo UM, 

vodstva članic 

2015: alumni klub 

komaj ustanovljen 

1.5.2. Okrepiti stike z alumni-

nekdanjimi študenti z 
namenom, da ti pomagajo 

študentom pri iskanju 
pripravništva in profesorjem 
pri pridobivanju projektov. 

oktober 

2014 

december 

2020 

Število diplomantov, 
vključenih v Alumni 

UM 

vodstvo UM, 

vodstva članic 

2015: alumni klub 

komaj ustanovljen 



1.6 Permanentna skrb za zdravje. 

1.6.1. Razvoj športa in 
rekreacije v okviru letnega 

programa univerze. 

marec 2014 
december 

2020 
 

vodstvo UM, 

vodstva članic 

2015: se še ni 
pričelo 

1.6.2. Spodbujanje zdrave 

prehrane. 

marec 2014 decembra 

2020 

 vodstvo UM, 

vodstva članic 

2015: UM FT 

sodeluje na CRP-u 

na temo eko 

prehranske verige 

1.8 

Boljše povezovanje študentov 
z delodajalci, več vključevanja 

v strokovno in raziskovalno 

delo - predvsem na članicah, ki 
v svojih študijskih programih 
ne predvidevajo praktičnega 

usposabljanja. 

1.8.1. Ustanovitev 

programskih svetov za 

študijska področja/programe 
ali fakultete preko katerih 

bodo zunanji deležniki 
sodelovali pri oblikovanju, 

spreminjanju in izvedbi 

študijskih programov. 

oktober 

2014 

oktober 

2015 
 vodstva članic 

2015: se še ni 
pričelo 

1.8.2. Zagotavljanje možnosti 
vključevanja študentov na 

vseh stopnjah v strokovno in 

raziskovalno delo preko 

projektov na univerzitetnem 

nivoju (npr. Demola). 

marec 2014 
december 

2020 
 

vodstva članic, 
RAZUM, ŠS UM, 

KC 

2015: se še ni 
pričelo 

1.8.3. Spodbujanje 

sodelovanje strokovnjakov iz 

prakse v študijskem procesu, 
tudi kot zunanji delovni 

mentorji pri zaključnih delih 
na vseh stopnjah študija. 

oktober 

2014 

oktober 

2015 
 

vodstva članic, 
mentorji 

2015: V trajnem 

izvajanju. UM FT 

ima za to 

zadolženo 
prodekanjo in 

koordinatorja 

praks. 

1.9 

Razviti dober model 

(uveljavljen na nekaterih 

področjih univerze) 
oblikovanja/ponovnega 

oblikovanja učnih 
izidov/kompetenc glede na 

potrebe trga in delodajalce. 

1.9.2. Vključevanje 
programskih svetov in 

rezultatov anket pri 

oblikovanju in preverjanju 

ustreznosti kompetenc, ki jih 

pridobijo diplomanti. 

oktober 

2015 

september 

2017 
 

resorni 

prorektor, 

vodstva članic, 
ki teh 

kompetenc še 
ne preverjajo 

2015: se še ni 
pričelo 

1.10 
Redno objektivno obveščanje 
okolja o delovanju univerze. 

1.10.1. Oblikovanje sistema 

sporočanja vseh informacij 
notranji in zunanji javnosti o: 

študijskih programih, ki jih 
izvajamo, načrtovanih učnih 
učinkih, kvalifikacijah, ki jih 

podeljujemo, postopkih 

poučevanja, učenja in 
ocenjevanja, ter učnih 

možnostih, ki so na voljo 
našim študentom. 

september 

2014 

december 

2020 
 

vodstvo UM, 

vodstva članic 

2015: se še ni 
pričelo; pričakuje 

se oblikovanje 

enotnega sistema 

na ravni UM 

1.10.2. Objavljene informacije 

bodo vključevale tudi profil 
trenutne študentske 

populacije. Te informacije 

bodo natančne in zlahka 
dostopne. 

januar 2015 
december 

2020 
 

vodstvo UM, 

vodstva članica 

2015: se še ni 
pričelo; pričakuje 

se oblikovanje 

enotnega sistema 

na ravni UM 

 

  



2 

Priporočila za izboljšanje na 
področju DELOVANJA 

VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 

Predlagane aktivnosti 

Predviden 

začetek 
izvajanja 

aktivnosti 

Predviden 

zaključek 
izvajanja 

aktivnosti 

Kazalniki 
Odgovorni za 

izvedbo 
Status na FT 

Strateške cilje na področju organizacije in povezljivosti bo univerza dosegla z/s: 

- večjo stopnjo povezanosti univerzitetnega sistema, 
- optimizacijo organiziranosti univerze, 

- učinkovitim sistemom odločanja, 
- zagotovljenim stabilnim financiranjem univerze in določitvijo stimulativnega sistema delitve sredstev. 

2.1 

Uskladitev poslanstva in 

strategije univerze s članicami 
in zaveza k istim ciljem. 

2.1.2. Uskladitev strategij, 

poslanstev in vizij članic s 
strateškimi dokumenti UM. 

april 2014 
december 

2015 
 

vodstvo UM, 

vodstva članic, 
organi UM 

2015: usklajeno 

2.1.3. Oblikovanje strateških 
svetov UM za spremljanje in 

posodabljanje strateških 
načrtov UM. V strateške 
svete bomo vključili tudi 

zunanje deležnike. 

april 2014 
december 

2014 
 

vodstvo UM, 

vodstva članic 

2015: se še ni 
pričelo 

2.2 

Konkretizacija ukrepov za 

doseganje ciljev (predlogi za 

izboljšanje delovanja 
univerze). 

2.2.2. Poenostavitev in 

poenotenje procesov za večjo 
učinkovitost in kakovost 

delovanja UM. 

april 2014 
februar 

2015 
 

rektor s 

prorektorji, 

glavna tajnica, 

vodstva članic 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

2.2.4. Optimizacija temeljnih 

procesov na način, da se 
bodo ustrezne aktivnosti 

izvajale skupno za vse članice. 

december 

2015 

december 

2017 
 

vodstvo UM, 

vodstva članic, 
organi UM 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

2.3 

Oblikovanje strategije za 

diferenciacijo 

univerze/članic/programov od 
konkurenčnih. 

2.3.1. Identifikacija področij 
prepoznavnosti UM v 

primerjavi s konkurenčnimi 
institucijami. 

marec 2014 
oktober 

2014 
 

vodstvo UM, 

vodstva članic 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

2.3.2. Pri razvoju novih 

študijskih programov bo 
diferenciacija znotraj UM in 

navzven, eden od pogojev za 

uvedbo novega študijskega 
programa. Diferenciacija se 

bo uvajala znotraj obstoječih 
študijskih programov z 

diferenciacijo vsebin, načinov 
izvedbe praktičnim 

usposabljanjem, projektnim 

delom in drugimi oblikami 

aktivnega vključevanja 
študentov. 

februar 

2014 

oktober 

2014 
 

vodstvo UM, 

vodstva članic 

2015: v teku so 

priprave na nov 

doktorski študij s 
področja 

trajnostnega 

turizma, ki ga ni na 

voljo ne na UM ne 

znotraj SLO 

2.4 

Razviti sistem, ki bo vodstvu 

omogočal boljše delegiranje 
nalog kot tudi pospešil procese 

sprememb in inovacij pri 

samem delovanju univerze. 

2.4.1. Dodatno usposabljanje 

pedagoških in nepedagoških 
delavcev na vodilnih delovnih 

mestih. 

maj 2014 
december 

2014 
 

vodstvo UM, 

vodstva članic 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

2.4.3. Večja hitrost pri 
uvajanju sprememb s strani 

vodstva univerze. 

april 2014 
december 

2014 
 

vodstvo UM, 

vodstva članic 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

2.4.4. Vodstvo UM naj v 

prihodnje še tesneje sodeluje 

z vodstvi članic. 
januar 2014 

december 

2020 
 

vodstvo UM, 

vodstva članic 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

2.7 

Pridobivanje večjega deleža 
(raziskovalnih) sredstev na 

trgu. 

2.7.1. Usposabljanje 

zaposlenih za učinkovito 

prijavo in vodenje projektov. 

marec 2014 
oktober 

2016 
 

resorni 

prorektor, 

strokovne 

službe UM in 
članic 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

2.7.2. Spodbujanje 

interdisciplinarnega 

povezovanja znotraj UM. 

marec 2014 
oktober 

2017 

Število raziskovalnih 
interdisciplinarnih 

projektov, v katerih 

sodeluje več članic 
UM 

strokovne 

službe UM in 
članic 

2015: prijava na 

projekte z drugimi 

članicami (FKBV, 
FGPA) 

2.9 
Racionalizacija organizacije 

UM. 

2.9.1. Priprava reorganizacije 

UM v skladu s strategijo 

razvoja UM. 

marec 2014 
december 

2015 
 

organi UM, 

organi fakultet 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

2.9.2. Družbeno odgovorno 

načrtovanje vpisa. 
februar 

2014 

oktober 

2014 
 

prodekani, 

vodstva članic, 
organi UM 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

2.10 
Racionalizacija in zmanjševanje 

števila študijskih programov. 

2.10.1. Opredelitev ključnih 
študijskih programov 

potrebnih za razvoj UM in 

ustvarjanje sinergij in 

interdisciplinarnosti na 

njihovi osnovi ter 

identifikacija relevantnih 

marec 2015 
oktober 

2015 
 

resorni 

prorektor, 

prodekani, 

vodstva članic, 
organi UM 

2015: čakamo na 
pripravo osnutka 



študijskih programov za 
potrebe razvojnih prioritet 

širšega okolja. 
2.10.2. Optimizacija izvedbe 

študijskega procesa z 
odpravljanjem podvajanj 

vsebin. 

februar 

2014 

oktober 

2014 
 

prodekani, 

vodstva članic, 
organi UM 

Znotraj študijskih 
programov FT ni 

podvajanja vsebin 

2.11 

Poenotenje organizacijske 

strukture podpornih služb na 
vseh članicah UM in integracija 

skupnih storitev. 

2.11.1. Poenotenje 

organizacijske strukture, 

optimizacija in postopna 

združitev služb na nivoju UM, 
kjer je to vsebinsko in 

organizacijsko primerno. 

marec 2014 
december 

2016 
 

vodstvo UM in 

organi UM, 

vodstva članic, 
glavna tajnica 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

2.11.4. Vzpostavitev 

mehanizmov za pretok 

informacij med fakultetami in 

za pretok med univerzitetno 

upravo in fakultetami. 

marec 2014 
december 

2015 
 

vodstvo UM in 

vodstva članic, 
glavna tajnica 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

 

  



3 
Priporočila za izboljšanje na 

področju KADROV 
Predlagane aktivnosti 

Predviden 

začetek 
izvajanja 

aktivnosti 

Predviden 

zaključek 
izvajanja 

aktivnosti 

Kazalniki 
Odgovorni za 

izvedbo 
Status na FT 

Strateški cilji na področju razvoja človeških virov so: 
- spodbujanje akademskih vrednot ter razvijanje profesionalnih in etičnih praks, 
- razvoj človeških virov univerze, 

- vodenje aktivne politike zaposlovanja, 

- zagotavljanje ustreznejših delovnih pogojev in socialne varnosti. 
- razvoj univerzitetne kulture. 

3.1 

Karierno svetovanje za 

pedagoške in nepedagoške 
delavce. 

3.3.1. Analiza potreb in 

identifikacija vsebin, ter 

potencialnih predavateljev 

znotraj UM. 

marec 2014 
december 

2015 
Izdelana analiza 

resorni 

prorektor, 

prodekani, 

Oddelek za 

izobraževanje, 
CRK 

/ 

3.1.2. Nudenje strokovne 

podpore nepedagoškemu, 
raziskovalnemu in 

pedagoškemu kadru pri 
kariernem razvoju in 

pridobivanju kompetenc. 

marec 2014 
december 

2015 
 

resorni 

prorektor, 

prodekani, 

Oddelek za 

izobraževanje, 
CRK 

2015: izvedeni 

letni razgovori z 

zaposlenimi, 

ponujena / 

pričakovana 
udeležba na 
strokovnih 

izobraževanjih in 
izmenjavah v tujini 

3.1.3. Omogočanje strokovne 
podpore zaposlenim za 

izvajanje e-učenja in učenja 
na daljavo (v okviru 

načrtovanega centra za razvoj 
kadrov na UM). 

maj 2014 
oktober 

2020 
 

resorni 

prorektor, 

prodekani, 

Oddelek za 

izobraževanje, 
CRK 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

3.2 

Pedagoška razbremenitev 
ambicioznih uspešnih 

raziskovalcev. 

3.2.1. Na osnovi znanstvenih 

referenc se omogoči 
zaposlitev z nižjim deležem 

pedagoške obveze. 

marec 2014 
december 

2020 
 vodstva članic 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

3.4 

Uravnoteženje pedagoških 
obremenitev znotraj 

programov in med programi. 

3.4.1. Preoblikovanje 

obstoječih študijskih 
programov v optimalneje 

zasnovane, bolje povezane, 

privlačne in prilagojene 
potrebam družbe (posredno 

znižanje in uravnoteženje 
pedagoških obremenitev 

zaposlenih). 

marec 2014 
oktober 

2016 
 

vodstvo UM, 

vodstva članic 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

3.5 

Uravnoteženje in optimiranje 
razmerja učitelj/študent po 

članicah. 

3.5.1. Dolgoročnejše 
načrtovanje kadrovske in 

vpisne politike. 

marec 2014 
oktober 

2016 
 

vodstvo UM, 

vodstva članic 

2015: čakamo na 
urejeno 

financiranje članic, 
ki bo omogočalo 

dosego tega cilja 

3.6 

Uvajanje anket in drugih 

aktivnosti za izboljšanje 
pedagoškega dela. 

3.6.1. Letna evalvacija in 

izboljšave ankete v smislu 
metodologije, vsebine in 

izvajanja ukrepov na podlagi 

rezultatov. 

marec 2014 
oktober 

2014 
 

resorni 

prorektor, 

prodekani, 

oddelek za 

izobraževanje, 
CRK 

/ 

3.6.2. Vključitev obravnave 
rezultatov in izvajanja 

ukrepov ankete o 

pedagoškem delu v 
samoevalvacijska poročila 

vseh članic. 

marec 2014 
december 

2014 
 

resorni 

prorektor, 

prodekani, 

Oddelek za 

izobraževanje, 
CRK 

/ 

3.7 

Povečanje mobilnosti 
pedagoških in nepedagoških 

delavcev. 

3.7.3. Fakultete nadgradijo 

obstoječe študijske programe 
/projekte /poletne šole s 
tujimi kadri in razvijejo v 

medfakultetnem in 

meduniverzitetnem 

sodelovanju nove. 

marec 2015 
oktober 

2015 
 

vodstvo UM, 

vodstva članic 

2015: izvedeni 

letni razgovori z 

zaposlenimi, 

ponujena / 

pričakovana 
udeležba na 

izmenjavah v tujini 

3.8 

Kadrovsko načrtovanje 
(zasedba delovnih mest, 

napredovanja in habilitacije) 

vsaj za obdobje petih let na 

vsaki članici. 

3.8.1. Razvoj sistema za 

upravljanje s kadri z jasno 

kadrovsko politiko. 

marec 2014 
december 

2016 
 

vodstvo UM, 

vodstva članic 

2015: čakamo na 

navodila vodstva 

UM 

 

  



4 
Priporočila za izboljšanje na 
področju IZOBRAŽEVANJE 

Predlagane aktivnosti 

Predviden 

začetek 
izvajanja 

aktivnosti 

Predviden 

zaključek 
izvajanja 

aktivnosti 

Kazalniki 
Odgovorni za 

izvedbo 
Status na FT 

Strateški cilji na področju izobraževalne dejavnosti so: 

- dolgoročni razvoj študijskih programov, 
- družbeno odgovorno načrtovanje vpisa, 
- uporaba inovativnih metod poučevanja in sodobnih učnih okolij ter vzpostavitev pogojev za učenje, osredotočeno na študenta, 
- izboljšanje kakovosti doktorskega študija in ustanovitev doktorske šole, 
- vzpostavitev sistema vseživljenjskega učenja. 

4.1 

Vsem študentom UM 
zagotoviti enake pogoje za 

študij. 

4.1.1. Odpraviti neenako 

obravnavanje študentov na 
področjih, kjer so ugotovljena 

odstopanja. 

marec 2013 
december 

2020 
 

vodstva članic , 
organi UM in 

vodstvo UM 

2015: ni 

ugotovljenih 

odstopanj 

4.2 

Razviti celovit model 

vseživljenjskega učenja, ki bo 
odprt, fleksibilen, prilagojen 

individualnim učnim ciljem, 
posameznikovim potrebam in 

interesom. 

4.2.1. Nadomestitev dela 

študijskih programov s 
krajšimi, atraktivnimi in 
relevantnimi vsebinami 

vseživljenjskega učenja. 

marec 2015 
december 

2020 

Število opuščenih in 
novih programov 

vodstva članic , 
organi UM in 

vodstvo UM 

2015: ne 

planiramo 

opustitve nobenih 

študijskih 
programov 

4.2.2. Izdelava enotnega 

elektronskega kataloga s 

ponudbo krajših izobraževanj. 
marec 2015 

september 

2015 
Izdelan katalog 

vodstva članic , 
organi UM in 

vodstvo UM 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

4.2.3. Razvoj kulture 

vseživljenjskega učenja. marec 2013 
december 

2020 
Število vključenih 

vodstva članic , 
organi UM in 

vodstvo UM 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

4.3 

Vključitev inovativnih metod 
poučevanja in sodobnih učnih 
okolij ter vzpostavitev pogojev 

za učenje, osredotočeno na 
študenta na vseh študijskih 

programih univerze. 

4.3.1. Usposabljanja 

zaposlenih za uporabo 

različnih metod poučevanja in 
učnih okolij. 

marec 2013 
december 

2020 

Število vključenih v 
usposabljanja 

vodstva članic , 
organi UM in 

vodstvo UM, 

CRK, OIŠZ 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 

4.3.2. Implementacija učenja, 
ki je osredotočena na 
študente kot aktivne 

udeležence. 

marec 2013 
december 

2020 

Število vključenih v 
usposabljanja 

vodstva članic , 
organi UM in 

vodstvo UM, 

CRK, OIŠZ 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 

4.3.3. Prepoznavanje in razvoj 

talentov. 

oktober 

2015 

december 

2020 
Število usposobljenih 

vodstva članic , 
organi UM in 

vodstvo UM, 

CRK, OIŠZ 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 

4.4 

Medsebojno povezovanje in 

izmenjava znanj pri 

vključevanju raziskovalnih 

vsebin v izobraževalni proces. 

4.4.1. Vključevanje vsebin 
vezanih na inovacije in 

upravljanje intelektualne 

lastnine v korist sodobne 

družbe in bodočih generacij 
ter podjetništva v študijske 

programe. 

oktober 

2016 

december 

2020 

Število študentov, ki 

izberejo ponujene 

vsebine 

vodstva članic , 
organi UM in 

vodstvo UM, 

OIŠZ 

2015: predvideno 

v prenovi MAG 

programa 

4.6 

Jasna opredelitev in 

razlikovanje med 

univerzitetnim in 

visokošolskim študijem. 

4.6.1. Diferenciacija se bo 

uvajala znotraj obstoječih 
študijskih programov z 
diferenciacijo vpisnih 

pogojev, vsebin, načinov 
izvedbe, praktičnim 

usposabljanjem, projektnim 

delom in drugimi oblikami 

aktivnega vključevanja 
študentov. 

september 

2014 

december 

2020 
 

vodstva članic , 
organi UM in 

vodstvo UM, 

OIŠZ 

2015: med VS in 

UNI programom je 

na FT jasna 

razmejitev, tudi 

glede vpisnih 

pogojev 

4.8 Razvoj skupnih programov 

4.8.1. Razvoj mednarodnih 

skupnih študijskih 
programov, predvsem 

podiplomskih, ki jih v tem 

regionalnem okolju ni in so 

prilagojeni potrebam in 

zahtevam trga. 

september 

2015 

december 

2020 

Število mednarodnih 

skupnih študijskih 
programov 

vodstva članic , 
organi UM in 

vodstvo UM, 

OIŠZ, SMMS 

2015: potekajo 

pogovori s TIMS in 

LIBERTAS 

4.8.2. Povečati število 
poletnih (zimskih) šol z 

namenom testiranja 

mednarodnih elementov 

posameznih študijskih 
programov, razvoj novih 

partnerstev, pridobivanje 

sredstev in študentov ter 
večje prepoznavnosti 
Univerze v Mariboru. 

marec 2014 
december 

2020 

Število poletnih 
(zimskih) šol 

vodstva članic , 

organi UM in 

vodstvo UM, 

OIŠZ, SMMS 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti zaradi 

nefinanciranja s 

strani UM 

4.9 

Seznanitev vseh visokošolskih 
učiteljev s smernicami razvoja 

študija. 

4.9.1. Izvedba delavnic o 

smernicah razvoja študija. marec 2014 
december 

2020 
Število udeležencev 

resorni 

prorektor, 

prodekani 

članic, izvajalci 
izobraževalne 

dejavnosti, CRK 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 



4.9.2. Poenotenje sistema 

izvajanja bolonjskega procesa 

na področjih, kjer so 

ugotovljena večja odstopanja. 

marec 2014 
december 

2020 
 

resorni 

prorektor, 

prodekani 

članice, izvajalci 
izobraževalne 

dejavnosti, OIZŠ 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

4.10 
Razvoj e-učenja in učenja na 

daljavo. 

4.10.1. Omogočanje 
strokovne podpore 

zaposlenim za izvajanje e-

učenja in učenja na daljavo (v 
okviru načrtovanega centra 

za razvoj kadrov na UM). 

marec 2014 
oktober 

2015 

Število zaposlenih 

vključenih v 
usposabljanja 

resorni 

prorektor, 

prodekani 

članice, izvajalci 

izobraževalne 
dejavnosti, 

RCUM 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 

4.10.2. Razvoj predmetov in e 

gradiv v tujem jeziku. 

oktober 

2015 

december 

2020 
Število predmetov 

vodstva članic , 
organi UM in 

vodstvo UM, 

OIŠZ, SMMS 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 

4.11 

Vključitev večjega deleža 
praktičnega usposabljanja v 

študijske programe. 

4.11.1. Sprememba študijskih 
programov - povečanje 

deleža praktičnega 
usposabljanja, kjer 

programski sveti, evalvatorji 

oz. diplomanti menijo, da je 

to potrebno. 

marec 2014 
oktober 

2015 

Število realiziranih 
pobud 

resorni 

prorektor, 

prodekani 

članice, izvajalci 
izobraževalne 

dejavnosti 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 

4.12 

Vzpostaviti sistem za 

spremljanje zadovoljstva s 

študijem, zaposljivosti in 
zaposlenosti diplomantov UM. 

4.12.1. Izvajanje ankete o 

zadovoljstvu s študijem na 
UM v skladu z Navodilom o 

izvajanju anket o zadovoljstvu 

s študijem in o zaposljivosti in 
zaposlenosti diplomantov UM 

(N7/2013-41 AG). 

marec 2014 junij 2020 Delež zadovoljstva 

resorni 

prorektor, 

prodekani 

članice, izvajalci 
izobraževalne 

dejavnosti, 

RCUM 

2015: tekoče delo, 
analiza ankete 

 

  



5 
Priporočila za izboljšanje na 

področju RAZISKOVANJA 
Predlagane aktivnosti 

Predviden 

začetek 
izvajanja 

aktivnosti 

Predviden 

zaključek 
izvajanja 

aktivnosti 

Kazalniki 
Odgovorni za 

izvedbo 
Status na FT 

Strateški cilji na področju znanstvene in umetniške dejavnosti so: 
- doseganje znanstvene in umetniške odličnosti ter trajnostnega, družbeno odgovornega in kakovostnega razvoja znanstvenih ved, področij in podpodročij univerze ob 

upoštevanju principa pametne specializacije, 
- vzpostavitev in razvoj Raziskovalnega, razvojnega in umetniškega središča Univerze v Mariboru (RAZ:UM) za učinkovit prenos znanstvenih in umetniških rezultatov v 
okolje, 

- razvoj in izgradnja sodobnega infrastrukturnega centra Univerze v Mariboru Inovativne odprte tehnologije (IOT) - LAB:UM, 

- uveljavitev odprtega dostopa do znanstvenih dokumentov, podatkov in rezultatov raziskav. 

5.2 

Spodbujanje raziskovalne 

odličnosti, še posebej na 
nekaterih raziskovalno manj 

aktivnih fakultetah. 

5.2.1. Spodbujati 

povezovanje na prioritetnih 

področjih raziskovanja UM 
med raziskovalno aktivnimi in 

raziskovalno manj aktivnimi 

članicami znotraj UM s 
spodbujanjem 

interdisciplinarnosti, 

prenosom dobrih praks, 

ustanavljanjem 

interdisciplinarnih 

raziskovalnih skupin in/ali 

vključevanjem v že obstoječe. 

marec 2014 
december 

2020 

Število 
interdisciplinarnih 

raziskovalnih 

projektov, v katerih 

sodeluje več članic 
UM 

vodstva članic, 
vodstvo UM 

2015: prijava na 2 

medfakultetna 

projekta (CRP), ena 

prijava uspešna 

5.2.2. Spodbujati aplikativno 

raziskovanje, še posebej na 
fakultetah, ki se manj 

ukvarjajo s temeljnim 

raziskovalnim delom, se 

spodbudi v aplikativno 

raziskovanje – nadgradnja 

projektno usmerjene 

aktivnosti in spodbujanje 

aplikativnih raziskav. 

marec 2014 
december 

2020 

Število aplikativnih 
projektov 

Število projektov z 

gospodarstvom 

vodstva članic, 
vodstvo UM 

2015: uspešna 
prijava na 1 CRP 

5.2.3. Prilagoditev aktov, ki 

določajo merila in postopek 
habilitacije s ciljem 

spodbujanja znanstvene 

odličnosti. 

marec 2014 
oktober 

2015 

Sprejete spremembe 

aktov 

vodstva članic, 
vodstvo UM, 

2015: aktivnosti na 

tem področju se 
ne planira 

5.3 
Spodbujanje aplikativnega 

raziskovanja. 

5.3.1. Upoštevanje 
aplikativnega raziskovanja v 

merilih za izvolitve v nazive in 

drugih oblikah vrednotenja. 

november 

2013 

december 

2020 

Število aplikativnih 
projektov, 

Število projektov z 

gospodarstvom 

vodstva članic, 
vodstvo UM, 

organi UM 

2015: aktivnosti na 

tem področju se 
ne planira 

5.4 

Zmanjšanje velikih razlik pri 

številu in kakovosti objavljenih 
raziskovalnih publikacij med 

fakultetami. 

5.4.1. Spodbuditi fakultete k 

bolj kakovostnemu 

(interdisciplinarnemu) 

raziskovalnemu delu. 

oktober 

2014 

december 

2020 
Izdelani kriteriji 

vodstva članic, 
vodstvo UM, 

organi UM 

2015: čakamo na 
navodila (kriterije) 

vodstva UM 

5.4.3. Koordinacija 

znanstvenoraziskovalnega 

dela, da različne fakultete ne 
bodo uporabljale sredstev za 

ista raziskovanja (centralna 

koordinacija skupnih prijav na 

ravni UM, kjer razpisi to 

dopuščajo). 

marec 2014 
december 

2020 

Število 
interdisciplinarnih 

raziskovalnih 

projektov, v katerih 

sodeluje več članic 
UM, 

Število raziskovalcev, 
ki sodelujejo v 

raziskovalnih 

projektih, v katerih 

sodeluje več članic 
UM 

vodstva članic, 
vodstvo UM 

2015: prijava na 2 

medfakultetna 

projekta (CRP), ena 

prijava uspešna 

5.7 

Uveljavitev odprtega dostopa 

do znanstvenih dokumentov, 

podatkov in rezultatov 

raziskav. 

5.7.1. Uveljavitev Berlinske 

deklaracije za odprt dostop 

do znanosti. 

februar 

2014 
maj 2015 

Sprejetje deklaracije 

na senatu UM 

UKM, vodstva 

UM in članic 
/ 

5.7.2. Oblikovanje politike 

odprtega dostopa na UM z 

opredelitvijo delovne 

skupine/komisije za odprti 

dostop, izobraževanjem 
uporabnikov o publiciranju v 

odprtem dostopu, podpori 

raziskovalcem pri 

izpolnjevanju zahtev 

financerjev glede odprtega 

dostopa do objav znanstvenih 

dosežkov, vzpostavitvijo 
pravnih podlag za podporo 

objavljanju in deponiranju 

znanstvenih dosežkov v 
odprtem dostopu v DKUM ter 

februar 

2014 
maj 2015 

Oblikovanje 

dokumenta politike 

odprtega dostopa na 

UM 

UKM, vodstva 

UM in članic 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 



procesa oddaje znanstvenih 

dosežkov v odprtem dostopu 
v DKUM. 

5.8 
Spodbujanje skupne rabe 

raziskovalne opreme. 

5.8.1. Določiti pravila za 
skupno rabo storitev in 

opreme med posameznimi 

fakultetami in 

organizacijskimi enotami. 

september 

2014 

december 

2015 

Število skupnih 

storitev in uporabe 

opreme 

vodstva članic, 
vodstvo UM, 

organi UM 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

5.8.2. Izdelava evidence 

prostih kapacitet in ponudbe 

storitev, ki jih bodo lahko 

uporabljale tudi druge 

članice. 

oktober 

2014 

december 

2015 

Izdelana evidenca % 

prostih kapacitet 

uporabe posamezne 

raziskovalne opreme 

vodstva članic, 
vodstvo UM, 

organi UM 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

5.9 

Sistematično spodbujanje 
vključevanja študentov v 

znanstvenoraziskovalno delo. 

5.9.1. Zagotavljanje možnosti 
vključevanja študentov na 

vseh stopnjah v strokovno in 

raziskovalno delo preko 

projektov (npr. Demola). 

marec 2014 
oktober 

2015 

Število aplikativnih 
projektov (Demola), v 

katere so vključeni 
študenti, 

Število študentov, 
vključenih v 

aplikativne projekte 

(Demola) 

vodstva članic, 
RAZUM, ŠS UM, 

KC 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

5.9.2. Spodbujanje 

vključevanja študentov v 
raziskovalno delo. 

marec 2014 
december 

2020 

Število raziskovalnih 
projektov, v katere so 

vključeni študenti, 
Število študentov, 

vključenih v 
raziskovalne projekte 

vodstva članic, 
RAZUM, ŠS UM, 

KC 

2015: študenti se 
vključujejo v RD 

(npr. Lipica) 

 

  



6 

Priporočila za izboljšanje na 
področju ZAGOTAVLJANJA 

KAKOVOSTI 

Predlagane aktivnosti 

Predviden 

začetek 
izvajanja 

aktivnosti 

Predviden 

zaključek 
izvajanja 

aktivnosti 

Kazalniki 
Odgovorni za 

izvedbo 
Status na FT 

Strateški cilji na področju zagotavljanja kakovosti so: 
- oblikovanje celovitega sistema notranjega institucionalnega spremljanja in zagotavljanja kakovosti, ki bo sledil doseganju strateških ciljev, 
- izvajanje stalnih nacionalnih in mednarodnih institucionalnih in programskih evalvacij ter akreditacij, ki bodo omogočili večjo mednarodno prepoznavnost univerze, 

- krepiti Center za razvoj kakovosti, ki bo z razvojnim in analitskim področjem dela skrbel za delovanje tako notranjega kot zunanjega institucionalnega in programskega 

sistema kakovosti ter z vzpostavitvijo sistema stalnega usposabljanja skrbel za spremljanje in zagotavljanje kakovosti vseh zaposlenih in študentov pri razumevanju razvoja 
kulture kakovosti in družbene odgovornosti ter trajnostnega razvoja, 
- krepiti komisije za ocenjevanje kakovosti na članicah in Komisijo za ocenjevanje kakovosti Senata Univerze v Mariboru (KOKU) v smeri večje prepoznavnosti, vključenosti in 
aktivnejše vloge. 

6.1 

Oblikovanje celovitega sistema 

notranjega institucionalnega 

spremljanja in zagotavljanja 

kakovosti. 

6.1.1. Razvoj institucionalnih 

kazalnikov kakovosti in orodja 

za spremljanje in analizo teh 

procesov. 

april 2014 
september 

2016 

Število skupnih 
univerzitetnih 

kazalnikov (trendi, 

analize) 

vodstvo UM in 

članic, KOKU, 
CRK 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

6.1.2. Vzpostavitev 

poenotenih standardov na 

več ravneh delovanja zavoda 

in odprava razlik med zavodi 

v procesu implementacije 

sistema zagotavljanja 

kakovosti. 

april 2014 
december 

2014 

Število enotnih 
standardov 

vodstvo UM in 

članic, KOKU, 
CRK 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

6.1.3. Poenotenje navodil na 

vseh članicah in orodij za 
spremljanje in zagotavljanje 

kakovosti za oblikovanje 

poročil, analiz na 
institucionalnem nivoju. 

oktober 

2014 

december 

2015 

Število enotnih 
navodil 

strokovne 

službe članic, 
KOKU, CRK 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

6.1.4. Vodstvo UM periodično 
(3x letno) preverja realizacijo 

akcijskega načrta članic in 
ukrepa. 

marec 2014 
december 

2020 

% načrtovanih 
ukrepov, ki niso bili 

realizirani 

vodstvo UM, 

vodstva članic, 
KOKU, CRK 

/ 

6.2 

Izvajanje stalnih nacionalnih in 

mednarodnih institucionalnih 

in programskih evalvacij ter 

akreditacij. 

6.2.1. Vzpostavitev enotne 

baze za spremljanje procesov 

institucionalnih in 

programskih evalvacij in 

akreditacij. 

april 2014 julij 2014 

Število informacij 
(podatkov), ki so bile 

dodane v enotno 

podatkovno bazo; 

strokovne 

službe članic, 
CRK 

/ 

6.2.2. Redna usposabljanja 

zaposlenih in študentov iz 

področja procesov kakovosti. 
marec 2014 

december 

2020 

Število ur in trendi 
usposabljanja na 

enega študenta in ali 
zaposlenega, 

strokovne 

službe, 
ŠSUM, KOKU, 

CRK 

/ 

6.5 
Krepitev Centra za razvoj 

kakovosti. 

6.5.2. Povezovanje vseh 

procesov kakovosti na 

članicah v enovit proces 
spremljanja in razvoja 

kakovosti. 

marec 2014 
december 

2020 

Število ur potrebnih 
za pripravo skupnega 

poročila o delu KOK 

vodstvo UM , 

vodstvo članic, 
KOKU, CRK 

/ 

6.5.3. Opredeliti prioritetna 

področja za spremljanje 
kazalnikov kakovosti na letni, 

srednjeročni in dolgoročni 
rok. 

april 2014 
september 

2014 

Število kazalnikov, 
trendi spreminjanja 

števila kazalnikov; 
Število prioritetnih 

področij 

vodstvo UM in 

članic 
/ 

6.6 

Vpeljava rednih 

institucionalnih raziskav in 

analiz. 

6.6.1. Vzpostaviti enoten 

sistem zajemanja in 

spremljanja verodostojnih in 

konsistentnih podatkov, ki bo 

omogočal izvajanje 
samoevalvacijskih procesov in 

spremljanje uresničevanja 
strateških ciljev. 

februar 

2014 

december 

2015 

% podatkov / 

odgovorov na 

posamezna vprašanja 

strokovne 

službe rektorata 
in članic, RCUM, 

CRK 

/ 

6.6.2. Poenotenje aktivnosti 

izvajanja analiz za pomoč 
vodstvu pri načrtovanju 
razvojnih aktivnosti in 

upravljanju institucije. 

februar 

2014 

december 

2020 

% in število 
»nepotrebnih« analiz 

vodstvo UM , 

vodstvo članic, 
KOKU, CRK 

/ 

6.7 
Redno spremljanje kakovosti 

učenja in poučevanja. 

6.7.1. Spodbujanje 

visokošolskih učiteljev za 
aktivno vključevanje v 

programe usposabljanj iz 

področja učenja in 
poučevanja, prenova sistema 

evalvacije učenj in 
poučevanja. 

marec 2014 
december 

2020 

Število in % 
profesorjev, ki so bili 

vključeni v programe 
usposabljanja / trendi 

vodstvo UM , 

vodstvo članic, 
KOKU, CRK 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

6.7.2. Vpeljava rednih »peer 
review« aktivnosti znotraj 

oddelka, fakultet in univerze. 

april 2014 
december 

2020 

Število in % 
profesorjev, ki so jih 

presojali kolegi / 

prikaz 3-5 letnih 

trendov 

vodstvo UM , 

vodstvo članic, 
KOKU, CRK 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 



6.7.3. Nagrajevanje najboljših 
primerov dobrih praks 

poučevanja, novitet, 
inovativnih pristopov, novih 

učnih metod … 

marec 2014 
december 

2020 

%, koliko profesorjev 

je dobilo priznanje za 

odlično pedagoško 
delo 

 

vodstvo UM , 

vodstvo članic, 
KOKU, CRK 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 

6.8 

Vpeljati sistem evalvacije 

spremljanja učnih izidov kot 
tudi kompetenc in zaposljivosti 

diplomantov. 

6.8.1. Izvajanje ankete o 

zadovoljstvu s študijem na 

UM v skladu z Navodilom o 

izvajanju anket o zadovoljstvu 

s študijem in o zaposljivosti in 
zaposlenosti diplomantov UM 

(N7/2013-41 AG). 

junij 2014 
december 

2020 

% nekdanjih 

študentov - 
diplomantov, ki so 

odgovorili na 

vprašanja, Število 
ukrepov in izboljšav 

resorni 

prorektor, 

prodekani 

članice, izvajalci 
izobraževalne 

dejavnosti, 

RCUM 

2015: izvedeno 

6.8.2. Izvajanje ankete o 

zaposljivosti in zaposlenosti 

diplomantov UM v skladu z 

Navodilom o izvajanju anket 

o zadovoljstvu s študijem in o 
zaposljivosti in zaposlenosti 

diplomantov UM (N7/2013-

41 AG). 

junij 2016 
december 

2017 

% študentov, ki so v 
določenih časovnih 

intervalih našli službo 

resorni 

prorektor, 

prodekani 

članice, izvajalci 
izobraževalne 

dejavnosti, 

RCUM 

2015: še ni bilo 
diplomantov 

6.10 

Krepiti komisije za ocenjevanje 

kakovosti na članicah in 
Komisijo za ocenjevanje 

kakovosti Senata Univerze v 

Mariboru (KOKU) v smeri večje 
prepoznavnosti, vključenosti in 

aktivnejše vloge. 

6.10.1. Organi UM in članic 
naj upoštevajo priporočila 

KOK-ov in KOKU. 

marec 2014 
december 

2020 

Delež upoštevanih 
priporočil na 

posamezni članici 
univerzi 

vodstva članic, 
vodstvo UM 

2015: kolegiji 

dekanov 

namenjeni 

tematiki KOK in 

KOKU 

6.10.2. Predsedniki KOK-ov in 

KOKU so vabljeni na seje 

organov članic in UM. 

februar 

2014 

december 

2020 

Delež članov KOK na 
univerzi, ki se 

udeležujejo sej vseh 
organov na članici 

vodstvo članic 
2015: na kolegij 

dekanov 

6.10.3. Dosledno spremljanje 

uresničevanja akcijskih 
načrtov in načrtov izboljšav 
na članicah in univerzi kot 

celoti – vsaj 3 krat letno. 

marec 2014 
december 

2020 

Kakšni so finančni 
rezultati v EUR 

uresničenih 

predlogov KOK za 

izboljšanje 

vodstvo UM, 

vodstva članic, 
KOKU, CRK 

/ 
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Priporočila za izboljšanje na 
področju 

INTERNACIONALIZACIJE 

Predlagane aktivnosti 

Predviden 

začetek 
izvajanja 

aktivnosti 

Predviden 

zaključek 
izvajanja 

aktivnosti 

Kazalniki 
Odgovorni za 

izvedbo 
Status na FT 

Strateški cilji na področju internacionalizacije so: 
- krepitev mednarodne prepoznavnosti univerze, 

- razvoj skupnih študijskih programov in drugih oblik izobraževanja v tujem jeziku, 
- aktivno vključevanje univerze v mednarodne bilateralne in regionalne mreže ter združenja, 
- spodbujanje mednarodne mobilnosti zaposlenih in študentov, 
- izvajanje študijskih programov v tujini. 

7.2 

Uskladitev strategij z 

aktivnostmi 

internacionalizacije. 

7.2.1. Vključitev aktivnosti 
internacionalizacije v 

strateške cilje izobraževanja, 
raziskovanja in upravljanja 

univerze. 

oktober 

2014 

december 

2020 

Delež aktivnosti 
internacionalizacije v 

programu dela UM, 

Gibanje števila 
mobilnosti, 

programov v tujem 

jeziku, Zaposlovanja 

tujcev 

UO UM, 

Senat UM, 

vodstvo UM, 

SMPM, članice 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 

7.2.2. Redno periodično 
spremljanje uresničevanja 

strategije internacionalizacije 

na institucionalni ravni in 

ravni članic. 

november 

2014 

december 

2020 

Letno 

samoevalvacijsko 

poročilo, Poročila za 
MIZS, CMEPIUS, Sklad 

RS za razvoj kadrov in 

štipendije 

vodstvo UM, 

SMPM, članice 

2015: 

internacionalizacija 

preko izvedbe 

konference TAD, 

izvedba 

mednarodnih 

izmenjav 

7.2.3. Izvedba mednarodne 

institucionalne evalvacije kot 

del uresničevanja strategije in 
doseganja zastavljenih ciljev 

internacionalizacije 

(Internationalization 

Strategies Advisory Service - 

ISAS). 

januar 2016 
december 

2020 

Predlogi izboljšav, 
Odstopanje o 

postavljenih ciljev 

UO UM, Senat 

UM, 

vodstvo UM, 

SMPM, članice 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 

7.3 

Krepitev bilateralnega 

sodelovanja in vključevanja v 
regionalne mreže ter 

združenja. 

7.3.1. Opredelitev prioritetnih 

partnerstev in članstev 

skladno s cilji strategije. 

marec 2014 
december 

2020 

Število novih 
sporazumov o 

sodelovanju, število 
obnovljenih starih 

sporazumov o 

sodelovanju, Število 
partnerstev v 

univerzitetnih mrežah 

Senat UM, 

SMPM, članice 

2015: nadaljevanje 

in poglabljanje 

povezav z 

LIBERTAS in TIMS, 

vzpostavljen 

kontakt z 

University of 

Lapland, predlog 

za vzpostavitev 

kontaktov s 3 

inštitucijami v VB 

7.3.3. Poenotenje in 

uskladitev mednarodnih 

aktivnosti na članicah za 
doseganje skupnih ciljev 

internacionalizacije posebej 

na področjih izobraževanja in 
raziskovanja. 

november 

2013 

december 

2020 

Število sestankov 
koordinatorjev članic, 

Število 
interdisciplinarnih 

študijskih programov, 
Število študentov, ki 

opravlja študijske 
obveznosti na več 

članicah 

Senat UM, 

vodstvo UM, 

vodstva članic, 
SMPM 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

7.4 

Povečanje aktivnosti 
internacionalizacije s ciljem 

izboljšanja kakovosti. 

7.4.2. Spodbujanje večje 
mobilnosti zaposlenih in 

študentov z vpeljavo večje 
prepoznavnosti tovrstnih 

aktivnosti (nagrajevanje, 

habilitacijska merila, priloga k 

diplomi,…). 

 
december 

2020 

Gibanje števila 
mobilnosti zaposlenih 

in študentov, 
Delež sredstev UM 

namenjenih za 

spodbujanje 

mobilnosti 

Senat UM, UO 

UM, vodstvo 

UM, vodstva 

članic, 
SMPM in druge 

strokovne 

službe UM 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

7.5 

Usmeritev UM v povezovanje z 

vodilnimi ameriškimi in 
azijskimi univerzami za 

povečanje mobilnosti 
študentov (poleg Erasmus in 

CEEPUS programov). 

7.5.1. V posameznih regijah 

bomo poiskali strateške 
partnerje in realizirali 

mobilnost v skladu z 

razpoložljivimi viri. 

april 2014 
decembra 

2014 
Glej 7.3.1 

resorni 

prorektor, 

prodekani, 

vodstva članic, 
SMS 

/ 

7.6 

Preverjanje znanja tujih jezikov 

pri zaposlovanju učiteljev, 
administrativnega osebja in 

študentov. 

7.6.1. Zaposlenim omogočiti 
dodatno usposabljanje na 

področju znanja tujih jezikov. 
maj 2014 

december 

2020 

Število jezikovnih 
tečajev v organizaciji 

UM, Število 
udeležencev 

jezikovnih tečajev 

vodstvo UM, 

vodstva članic, 
SMPM 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 

7.7 

Povečati število predmetov in 
študijskih programov, ki se 

izvajajo v tujem jeziku. 

7.7.2. V skladu z Izhodišči za 
internacionalizacijo 

(sprejetimi 19. 6. 2012 na seji 

Santa UM) bo vsaka fakulteta 

ponujala učne enote tudi v 
tujem jeziku do leta 2020. 

marec 2014 
oktober 

2016 
 

resorni 

prorektor, 

prodekani 

članice, izvajalci 
izobraževalne 

dejavnosti, 

RCUM 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 



7.8 

Motivirati slovenske študente, 
da se udeležujejo predavanj v 

tujem jeziku. 

7.8.1. Ponuditi študentom 
različne oblike usposabljanja 

za uporabo tujih jezikov 

(Karierni center UM, FF). 

oktober 

2014 

se izvaja 

vsak 

semester od 

leta 2000 

september 

2020 

Število udeležencev 
jezikovnih tečajev, 
Število jezikovnih 

tečajev v organizaciji 
UM 

vodstvo UM, 

vodstva članic, 
ŠS UM 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 

7.8.2. Nadalje bomo 

spodbujali organizacijo 

predavanj v tujem jeziku. 

maj 2014 
oktober 

2020 

Število predavanj v 

tujem jeziku 

vodstvo UM, 

vodstva članic, 
ŠS UM, KC 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 

7.9 
Izvajanje študijskih programov 

v tujini. 

7.9.3. Izvajanje študijskih 
programov ali delov 

programov v tujini. 

odvisno od 

uspeha 

7.9.2. 

december 

2020 

Število študijskih 

programov v tujini 

Senat UM, UO 

UM, 

vodstvo UM, 

članice 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 

7.9.4. Postopek akreditacije 

dislocirane enote in 

promocija. 

odvisno od 

7.9.2. 

december 

2020 

Število vlog za 
akreditacijo 

dislociranih enot 

Senat UM, UO 

UM, vodstvo 

UM, članice 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 

 

  



8 
Priporočila za izboljšanje na 

področju ŠTUDENTOV 
Predlagane aktivnosti 

Predviden 

začetek 
izvajanja 

aktivnosti 

Predviden 

zaključek 
izvajanja 

aktivnosti 

Kazalniki 
Odgovorni za 

izvedbo 
Status na FT 

Strateški cilji na področju študentske dejavnosti so: 
- celovit osebnostni razvoj študentov, 
- vključenost v spremljanje kakovosti na vseh področjih delovanja univerze, 
- zagotavljanje mobilnosti študentov, 
- aktivno sooblikovanje in sodelovanje v izobraževalnih, znanstvenoraziskovalnih ter umetniških dejavnostih, 
- sodelovanje v pestri ponudbi obštudijskih dejavnostih. 

8.1 

Spodbujanje aktivnosti za 

celovit osebnostni razvoj 

študentov tako v procesu 
izobraževanja, raziskovanja kot 

tudi v obštudijske dejavnosti 
na vseh fakultetah. 

8.1.1. Aktivnosti za večanje 

skupne pripadnosti 

študentov. 
april 2014 

december 

2020 

Anketa o zadovoljstvu 

s študijem 

vodstva 

fakultet, ŠSUM 
2015: izvedeno 

8.1.2. Načrtovanje poklicne 

poti in spoznavanje poklicev. 
april 2014 

december 

2020 

Število svetovanj, 
Število delovnih 

obiskov v delovno 

okolje 

Karierni center, 

vodstva 

fakultet, ŠSUM 

2015: čakamo na 
navodila 

kariernega centra 

UM 

8.4 
Spodbujanje študentov za 

večjo mobilnost. 

8.4.1. Promocija pomena 

mobilnosti študentov pri 
oblikovanju profila 

diplomanta (priloga k 

diplomi) kot pomembne 

reference pri nadaljnji karieri 

ter že ob vstopu na univerzo 

(uvajalni teden za bruce), 

med študijem in preko 
organizacij, ki delujejo na 

področju mobilnosti. 

september 

2014 

december 

2020 

Število mobilnih 

študentov 

SMS, ŠS UM, 
resorni 

prorektor, 

prodekani, 

vodstva fakultet 

2015: čakamo na 
navodila 

kariernega centra 

UM 

8.8 

Zagotovitev pogojev in 

promocija sodelovanja 

študentov v pestri ponudbi 
obštudijskih dejavnostih. 

8.8.2. Formalno vrednotenje 

aktivnega sodelovanja 

študentov pri obštudijskih 
aktivnostih in soupravljanju 

univerze (ECTS). 

december 

2014 

december 

2020 

Št. podeljenih ECTS za 

navedeno dejavnost 

ŠS UM, organi 
UM, organi 

fakultet 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 
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Priporočila za izboljšanje na 
področju MATERIALNIH 

POGOJEV 

Predlagane aktivnosti 

Predviden 

začetek 
izvajanja 

aktivnosti 

Predviden 

zaključek 
izvajanja 

aktivnosti 

Kazalniki 
Odgovorni za 

izvedbo 
Status na FT 

Strateški cilji na področju materialnih pogojev so: 
- Vzpostavitev stabilnega modela financiranja delovanja univerze 

- Enakovredno zagotavljanje razmer za študij za vse študijske programe 

- Prostorska integracija univerze, razvoj in trajnostno preurejanje infrastrukture. 

9.1 

Razvoj modela delovanja 

univerze v danih nestabilnih 

pogojih financiranja. 

9.1.2. Racionalizacija 

študijskih programov, kar 
pomeni tudi racionalizacijo 

poslovanja. 

januar 2014 januar 2016 

Število 
racionaliziranih štud. 

programov 

senati članic, 
Senat UM 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 

9.3 

Spodbujanje pridobivanja 

dodatnih sredstev na trgu in 

uporabe teh sredstev za 

izboljšanje razmer za delo. 

9.3.2. Prenos dobrih praks 

članic, ki so uspešne pri 
pridobivanju sredstev na trgu, 

na ostale članice. 

september 

2014 

september 

2015 
Pripravljen predlog 

vodstva članic, 
Oddelek za 

gospodarske in 

finančne zadeve 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

9.4 

Uveljavitev novih meril za 

razporejanje sredstev za 

študijsko dejavnost, ki se bodo 
lahko prilagajala spremembam 

sistema financiranja VŠ in 
zagotavljala primerljive pogoje 

za delovanje in razvoj fakultet. 

9.4.2. Priprava predloga za 

razdelitev sredstev z 

upoštevanjem sprememb 

sistema financiranja VŠ, 
kadrovske strukture 

posamezne fakultete in 

dosedanjih ukrepov za 

racionalizacijo poslovanja 

posameznih članic. (Potrebno 
je upoštevati kadrovsko 

strukturo posamezne 

fakultete in dosedanje ukrepe 

za racionalizacijo dela 

posamezne članice. ) 

januar 2015 januar 2016 Pripravljen predlog 

UO UM, 

delovna 

skupina, 

vodstva članic 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

9.4.3. Dopolnitev predloga z 

ostalimi mehanizmi, ki so v 

pripravi. 

januar 2015 januar 2016 
Pripravljena 

dopolnitev predloga 

UO UM, 

delovna 

skupina, 

vodstva članic 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

9.4.4. Potrditev novih meril za 

razporejanje sredstev 

študijske dejavnosti. 

september 

2015 
januar 2016 

Potrditev predloga na 

UO UM 

UO UM, 

delovna 

skupina, 

vodstva članic 

2015: čakamo na 
navodila vodstva 

UM 

9.5 

Uvedba mehanizma za 

reševanje slabega finančnega 
stanja članic in vzpostavitev 

večje solidarnosti med 
članicami na ravni univerze. 

9.5.1. Analiza poslovanja 

fakultet (univerze), ki imajo 

zaradi nedorečenega 
državnega sistema 

financiranja negativno stanje. 

junij 2014 januar 2015 Pripravljene analize 

vodstvo članic, 
vodstvo UM, 

UO UM 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 

9.5.2. Priprava mehanizmov 

(skupaj s predstavniki vodstva 

UM, fakultet in vlade) za 

pridobitev dodatnih 

proračunskih sredstev za 
delovanje univerze / fakultet. 

januar 2015 junij 2015 
Pripravljen 

mehanizem 

vodstvo članic, 
vodstvo UM, 

UO UM 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 

9.5.3. Priprava mehanizmov 

za pridobivanje dodatnih 

sredstev za delovanje 

univerze / fakultet. 

junij 2014 junij 2015 
Pripravljen 

mehanizem 

vodstvo članic, 
vodstvo UM, 

UO UM 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 

9.5.4. Oblikovanje enotnih 

standardov: - za realno 

načrtovanje stroškov 
delovanja fakultet - za 

prikazovanje finančnih 
rezultatov delovanja fakultet, 

ki omogoča ugotavljanje 
dejanskih stroškov izvedbe 

pedagoškega procesa. 

september 

2014 
januar 2015 Oblikovani standardi 

vodstvo UM, 

organi UM, 

organi članic 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 

9.6 

Inštitucije zagotavljajo, da so 
razmere za študij, ki podpirajo 
učenje študentov, ustrezne in 
primerne v vseh programih. 

9.6.1. Analiza razpoložljivih 
virov, ki jih uporabljajo 

študenti pri učenju (knjižnice, 
računalniška oprema, pomoč 
v obliki lektorjev, konzultanti 

in drugi svetovalci, …) in 
drugih podpornih 

mehanizmov za njihovo delo 

in življenje na univerzi, ki 
morajo biti zlahka dostopni, 

zasnovani glede na njihove 

potrebe in odprti za povratne 

informacije od tistih, ki 

uporabljajo ponujene 

storitve. 

junij 2014 junij 2015 Izvedena analiza vodstva članic 
2015: ni izvedenih 

aktivnosti 



9.6.2. Priprava in izvedba 

korektivnih ukrepov za 

izboljšanje učinkovitost 
podpornih storitev na vseh 

fakultetah. Poseben 

poudarek je namenjen tistim 

fakultetam, ki ne dosegajo 

povprečne ravni teh storitev 
na univerzi. 

junij 2015 junij 2016 Izvedeni ukrepi vodstva članic 
2015: ni izvedenih 

aktivnosti 

9.7 
Uresničevanje strateški cilji na 
področju prostorskega razvoja. 

9.7.1. Usklajevanje 

razpoložljivih prostorskih 
zmogljivostmi s potrebami 

fakultet. 

september 

2015 

september 

2016 
Pripravljen predlog 

vodstva članic, 
univerzitetni 

arhitekt, 

Oddelek za 

gospodarske in 

finančne zadeve 

2015: posredovan 

predlog na UM, FT 

ima pripravljene 

načrte in gradbeno 
dovoljenje 

9.7.3. Energetska sanacija 

stavb. 
januar 2014 

december 

2020 

Število dokončanih 
energetskih sanacij 

vodstva članic, 
univerzitetni 

arhitekt, 

Oddelek za 

gospodarske in 

finančne zadeve 

2015: ni potrebe 

9.7.4. Trajnostno preurejanje 

infrastrukture UM - Prenove 

objektov UM in novogradnje 

na območjih univerzitetnih 

con se bodo izvajale s 

kvalitetno integracijo 

trajnostnih con univerze v 

urbano tkivo naselij in z 

vzpostavljanjem funkcionalno 

ter urbano prepoznavnih 

prostorskih potez. 

januar 2014 
december 

2020 

Število prenov 
objektov UM 

vodstva članic, 
univerzitetni 

arhitekt, 

Oddelek za 

gospodarske in 

finančne zadeve 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 

9.8. 

Na univerzitetni ravni 

zagotoviti boljše upravljanje z 
razpoložljivimi prostorskimi 

zmogljivostmi. 

9.8.1. Analiza načrta ravnanja 
s stvarnim premoženjem – 

ločeno za pedagoške in 
raziskovalne dejavnosti 

september 

2014 

september 

2015 

Opravljeno število 
analiz 

vodstva članic, 
Oddelek za 

gospodarske in 

finančne zadeve 

/ 

9.8.2. Priprava razpoložljivih 
prostorskih zmogljivosti na 

eni strani in potreb fakultet 

na drugi strani. 

september 

2015 

september 

2016 
Pripravljen predlog 

vodstva članic, 
Oddelek za 

gospodarske in 

finančne zadeve 

/ 

9.9 

Nakup dodatnih študijskih 
gradiv (več izvodov in 

aktualizacija gradiva), kjer je to 

potrebno. 

9.9.2. Prenova nabavne 

politike znanstvenih 

časopisov – prehod na e-

paradigmo. Zagotovitev 

dostopnosti celotni 

akademski skupnosti. 

januar 2015 
november 

2015 
 

UKM, vodstva 

članic, knjižnice 
članic UM 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 

9.9.4. Vzpostavitev strokovne 

podpore pri dejavnosti 

univerzitetnega 

elektronskega založništva. 

april 2015 
december 

2015 
 

resorni 

prorektor, 

vodstvo UKM, 

vodstva članic 

2015: ni izvedenih 

aktivnosti 
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Priporočila za izboljšanje na 
področju INFORMACIJSKE 

PODPORE DEJAVNOSTI 

UNIVERZE 

Predlagane aktivnosti 

Predviden 

začetek 
izvajanja 

aktivnosti 

Predviden 

zaključek 
izvajanja 

aktivnosti 

Kazalniki 
Odgovorni za 

izvedbo 
Status na FT 

Strateški cilji na področju informacijske podpore dejavnosti univerze so: 
- zagotavljanje kakovostne informacijske podpore temeljnim procesom in dejavnostim univerze, 

- zagotavljanje kakovostne informacijske podpore podpornim in vodstvenim procesom univerze, 

- vzpostavitev učinkovitega upravljanja IKT infrastrukture, 
- izboljšanje sistema neprekinjenega poslovanja. 

10.1 

Uvesti enotni informacijski 

sistem univerze za podporo 

temeljnim dejavnostim, 

podpornim procesom in 

vodstvenim procesom 

univerze. 

10.1.1. Stabilizacija 

akademskega informacijskega 

sistema ter konsolidacija in 

standardizacija 

funkcionalnosti. 

januar 2014 
december 

2016 

Stabilno delujoč 

akademski 

informacijski sistem 

vodstvo UM, 

RCUM, 

strokovne 

službe članic 

/ 

10.1.2. Nadaljnji 

razvoj/prenova akademskega 

informacijskega sistema in 

nadgradnja z novimi 

storitvami po postavljenih 

prioritetnih razredih. 

januar 2014 
december 

2016 

Stabilno delujoč 

akademski 

informacijski sistem 

vodstvo UM, 

RCUM, 

strokovne 

službe članic 

/ 

10.1.7. Uvedba celovite 

programske rešitve 
(poslovnega informacijskega 

sistema). 

december 

2015 

december 

2018 

Uvedena celovita 

informacijska rešitev 

RCUM, 

računovodske 
službe UM, 
strokovne 

službe članic 

/ 

10.4 
Rešiti težave kadrovanja na 

področju IT podpore. 

10.4.2. Spodbujanje boljšega 
pretoka informacij in 

komuniciranja znotraj in izven 

oddelka za IT. 

junij 2014 
december 

2020 

Število 

predstavitvenih 

delavnic 

RCUM, 

strokovne 

službe članic, 
zaposleni, 

študenti 

/ 
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Priloga 4: Vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu 

 

 
VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH UM FT NA DELOVNEM MESTU  

 

Spoštovana sodelavka, spoštovani sodelavec! 
 

Prosimo vas, da izpolnite anketni vprašalnik, s katerim želimo ugotoviti, ali ste zaposleni na FT v 

študijskem letu 2014/15 zadovoljni s posameznimi dejavniki, ki vplivajo na vaše delovno počutje in 
zadovoljstvo na delovnem mestu. Zajeli smo nekaj (po našem mnenju) pomembnejših dejavnikov, ki 
vplivajo na počutje posameznika na delovnem mestu. Anketni vprašalnik je razdeljen: 

- na 5 sklopov, kjer je potrebno označiti stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo; 

- na sklop, kjer je potrebno označiti stopnjo zadovoljstva s posameznim vidikom; 

- na izbirno vprašanje glede vaših predlogov in pripomb in 

- na nekaj vprašanj glede demografskih podatkov. 
 

Anketa je anonimna. Prosimo vas, da izpolnjeno anketo oddate najkasneje do 11. 12. 2015 v skrinjico, ki 

je temu namenjena in se nahaja v tajništvu FT. 

 

Vnaprej se vam zahvaljujemo za čas in trud, ki ga boste namenili za izpolnjevanje tega anketnega 

vprašalnika. 
 

Komisija za kakovost UM FT 

 

V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, za katere presodite, v kolikšni meri se z njimi strinjate. Prosimo, 
da svoj odgovor zapišete tako, da obkrožite ustrezno številko (1 – 5), ki najbolje odraža vašo stopnjo 
strinjanja pri vsaki trditvi. 

 

 O FAKULTETI 

 

 
Nikakor se 

ne strinjam  

Ne strinjam 

se 

Niti se 

strinjam, niti 

se ne 

strinjam  

Strinjam se 
Popolnoma 

se strinjam  

1 
Naša fakulteta ima velik 

ugled v okolju. 
1 2 3 4 5 

2 

Naša fakulteta ima jasno 

oblikovano poslanstvo–
dolgoročni razlog obstoja 
in delovanja. 

1 2 3 4 5 

3 
Zaposleni sprejemamo 

cilje fakultete za svoje. 
1 2 3 4 5 

4 

Ponosni smo, da smo 

zaposleni v naši 
organizaciji. 

1 2 3 4 5 

5 

Zaposleni zunaj 

organizacije pozitivno 

govorimo o njej. 

1 2 3 4 5 
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 DELOVNO OKOLJE 

 

 

Nikakor se 

ne strinjam  

Ne strinjam 

se 

Niti se 

strinjam, niti 

se ne 

strinjam  

Strinjam se 
Popolnoma 

se strinjam  

6 
Opremljenost delovnega 

mesta je dobra. 
1 2 3 4 5 

7 
Delovni prostor je 

primeren. 
1 2 3 4 5 

8 

V naši organizaciji se 
vodje in sodelavci 

pogovarjamo sproščeno, 
prijateljsko in 

enakopravno. 

1 2 3 4 5 

9 

Dober delovni rezultat se 

v naši organizaciji hitro 
opazi in je pohvaljen. 

1 2 3 4 5 

10 
Odnosi med zaposlenimi 

so dobri. 
1 2 3 4 5 

11 
Zaposleni si medsebojno 

zaupamo. 
1 2 3 4 5 

12 
Zaposleni se učimo drug 
od drugega. 

1 2 3 4 5 

 

 DELO IN DELOVNE NALOGE 

 

 
Nikakor se 

ne strinjam  

Ne strinjam 

se 

Niti se 

strinjam, niti 

se ne 

strinjam  

Strinjam se 
Popolnoma 

se strinjam  

13 

Zaposleni imajo jasno 

predstavo o tem, kaj se 

od njih pričakuje pri 
opravljanju dela. 

1 2 3 4 5 

14 

Organizacija zaposlenim 

nudi potrebno 

usposabljanje za dobro 

opravljanje dela. 

1 2 3 4 5 

15 

Zaposleni se čutimo 
odgovorne za kakovost 

našega dela. 
1 2 3 4 5 

16 

V naši organizaciji vodje 
cenijo dobro opravljeno 

delo. 

1 2 3 4 5 

17 
Pri delu sem 

samostojen/samostojna. 
1 2 3 4 5 
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 KARIERA IN NAPREDOVANJE 

 

 
Nikakor se 

ne strinjam  

Ne strinjam 

se 

Niti se 

strinjam, niti 

se ne 

strinjam  

Strinjam se 
Popolnoma 

se strinjam  

18 

Kriteriji za napredovanje 

so jasni vsem 

zaposlenim. 

1 2 3 4 5 

19 

Imamo sistem 

napredovanja, ki 

omogoča, da najboljši 
zasedejo najboljše 
položaje. 

1 2 3 4 5 

20 

Zaposleni ne bi zapustili 

organizacije, če bi se 
zaradi poslovnih težav 
znižala plača. 

1 2 3 4 5 

21 

Zaposleni na vseh nivojih 

imamo realne možnosti 
za napredovanje. 

1 2 3 4 5 

22 
Za svoje delo se želim 
dodatno izobraževati. 1 2 3 4 5 

23 

Fakulteta me podpira pri 

dodatnem 

izobraževanju. 
1 2 3 4 5 

 

 KOMUNIKACIJA IN INFORMIRANOST 

 

 
Nikakor se 

ne strinjam  

Ne strinjam 

se 

Niti se 

strinjam, niti 

se ne 

strinjam  

Strinjam se 
Popolnoma 

se strinjam  

24 

Vodstvo posreduje 

informacije zaposlenim 

na razumljiv način. 
1 2 3 4 5 

25 

Naši nadrejeni nam 
dajejo dovolj informacij 

za dobro opravljanje 

našega dela. 

1 2 3 4 5 

26 
Seznanjen/seznanjena 

sem z akti UM in FT. 
1 2 3 4 5 

27 

Informacije, ki jih 

potrebujem, dobim 

zlahka.   

1 2 3 4 5 

28 
O dogajanju na FT sem 

dobro obveščen/a. 1 2 3 4 5 
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Naslednja vprašanja se nanašajo na vaše osebno zadovoljstvo pri delu. Prosimo, da ocenite vsak vidik 

vašega zadovoljstva tako, da svoj odgovor zapišete tako, da obkrožite ustrezno številko (1 – 5), ki 

najbolje odraža vašo stopnjo zadovoljstva pri vsakem vidiku. 
 

 ZADOVOLJSTVO  

 

 PREDLOGI IN PRIPOMBE  

V kolikor imate kakšne predloge in pobude za dvig kakovosti delovnega okolja in izboljšanje delovnega 
počutja, bomo veseli, če jih delite z nami: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 PODATKI O ANKETIRANCU (obkrožite) 
Delo, ki ga opravljate:  

a) strokovni delavec/delavka 

b) pedagoški delavec/delavka 

 

Spol:     

       a) Ženski    b) Moški 
 

 

Najlepša hvala za izpolnjevanje ankete. 

 Zadovoljstvo: 
Zelo 

nezadovoljen 
Nezadovoljen 

Niti zadovoljen, niti 

nezadovoljen 
Zadovoljen 

Zelo 

zadovoljen 

29 … s plačo 1 2 3 4 5 

30 … s sodelavci 1 2 3 4 5 

31 … z delom 1 2 3 4 5 

32 
… s statusom na 

fakulteti 
1 2 3 4 5 

33 
… z delovnim 

časom 
1 2 3 4 5 

34 

… z delovnimi  

pogoji (oprema, 

prostori) 

1 2 3 4 5 

35 
… z možnostmi 
za napredovanje 

1 2 3 4 5 

36 
… z možnostmi 
za izobraževanje 

1 2 3 4 5 

37 
… z vodstvom 

organizacije 
1 2 3 4 5 
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