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UVOD 

 

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 2015/16. V skladu z Merili za akreditacijo in zunanjo 

evalvacijo so v nadaljevanju tega besedila predstavljeni glavni izsledki opravljene 

institucionalne samoevalvacije, ki so v zaključku vsakega poglavja ovrednoteni z vidika 
uspešnosti doseženega v preteklosti in izzivi, ki fakulteto čakajo v bodoče.  
 

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 priporočili 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 znanstveno-

raziskovalne 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 2014/2015, 

− 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. 
 

Nekaterih analiz, ki jih je v navodilih za pripravo samoevalvacijskega poročila zapisala Komisija 

za ocenjevanje kakovosti Univerze v Mariboru, ni vključenih v 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.  
− 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. 
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− Analiza ankete o zadovoljstvu s študijem – zaradi skromnega števila respondentov 
anketa ni ponudila relevantnih rezultatov. 

 

V nadaljevanju so predstavljeni izsledki in ocena stanja, do katerega je prišla Komisija za 

ocenjevanje kakovosti FT UM, ki deluje v naslednji sestavi:  

- doc. dr. Borut Vojinović, predsednik komisije, predstavnik visokošolskih učiteljev; 
- doc. dr. Marko Koščak, namestnik predsednika, predstavnik visokošolskih učiteljev; 
- pred. Boris Prevolšek, predstavnik visokošolskih učiteljev; 
- asist. Barbara Pavlakovič, predstavnica visokošolskih sodelavcev; 
- asist. Nejc Pozvek, predstavnik visokošolskih sodelavcev; 
- Darja Gabron, predstavnica strokovnih služb; 

- Katja Kokot, študentka; 
- Tomi Špindler, študent. 

 

Poročilo so člani komisije pripravili ob pomoči predstavnikov strokovnih služb, pedagoških 
delavcev in študentov fakultete. 
 

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

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. 
- 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. 

1.1 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 2015/16 so na FT UM predavali strokovnjaki iz različnih 
turističnih podjetij: Terme Krka d. d., Terme Čatež d. d., Radisson Hotel Plaza Ljubljana, HIT d. 

d., še več pa je bilo sodelovanja z organizacijami, ki se jih dotika turistična dejavnost: Upravna 

enota Brežice, Občina Brežice, Policijska postaja Brežice, Javni sklad za kulturne dejavnosti 

Brežice, Kulturni dom Krško, Mednarodni inštitut za turizem, MGRT – Direktorat za turizem in 

internacionalizacijo, Slovenska turistična organizacija, Turistična zveza Slovenije, GIZ – 

pohodništvo in kolesarjenje, Zavod Otok, Kulturni center Primoža Trubarja, Zavod Turizem 
Podčetrtek, Zayed University iz Združenih arabskih emiratov itn. Terenske vaje so se izvajale 

pri posameznih turističnih ponudnikih s področja gostinskih obratov, turističnih kmetij, 
nastanitvenih obratov in posameznih vsebin s področja turizma, kot so animacija, velnes, 
prireditve idr., ter na številnih organizacijah iz javnega in civilnega sektorja turistične sfere, 
tako v Sloveniji kot v tujini. 

 

S turističnimi podjetji in organizacijami je imela 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 v študijskem letu 2015/16 dvakrat 

več kot leto pred tem – kar 49. Na ta način FT UM uresničuje eno od svojih osnovnih idej 
»Turizem z dobro prakso« in spodbuja pridobivanje praktičnih znanj in veščin. Študenti 
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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 in 

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 njihove predstavnike 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. Dobro pa sodeluje tudi s posameznimi 

medijskimi hišami iz Posavja in Dolenjske kakor tudi z nacionalnimi mediji, ki spremljajo 

vsebine dogajanja na FT UM. 

 

Eden večjih izvedenih projektov, ki se je začel v študijskem letu 2015/2016 (in nadaljeval tudi 
naslednje leto) in deloval mrežno ter povezovalno v lokalnem okolju, je bila priprava Strategije 

razvoja turizma občine Brežice 2017–2021, ki jo je naročila Občina Brežice. V sklopu priprave 
strategije smo na več usklajevanjih povezovali in povezali predstavnike vseh treh sektorjev v 

turizmu, izvedli več delavnic in predstavitev, se pogovarjali z različnimi deležniki in tako 
postavili dobre temelje za večjo povezanost turistične dejavnosti v občini, kjer fakulteta tudi 
deluje. Odziv javnosti in deležnikov na opravljeno delo je bil dober. 
 

FT UM nadgrajuje uspešno sodelovanje s tujimi partnerskimi fakultetami. S Fakulteto za šport 
in turizem iz Novega Sada in Visoko poslovno šolo Libertas iz Zagreba smo v študijskem letu 
2015/16 soorganizirali drugo mednarodno konferenco »Turizem in razvoj« (TAD – Tourism 

and development), ki je potekala novembra 2015 v Termah Čatež. V okviru Erasmus+ 

programa in CEEPUS programa ima FT UM podpisane pogodbe o sodelovanju z 21 oz. 13 tujimi 

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

1.2 Dogodki in projekti v študijskem letu 2015/16 

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 2015 

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 Občino Brežice in se prehodili po glavni brežiški ulici.  

- Sejem štipendij in visokega šolstva 

Na sejmu v Zagrebu smo predstavljali Fakulteto za turizem in študentski projekt 
»Produkti podpore promocije trajnostnega turizma v Logarski dolini« v sodelovanju z 

Logarsko dolino d.o.o. 

- Udeležba na sejmu POK 2015 
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FT UM se je skupaj s študenti predstavila lokalnemu okolju na sejmu POK (Podjetniško-

obrtni in kmetijski sejem Brežice). Na stojnici so študenti predstavljali fakulteto ter 
skupaj z dekanom sodelovali pri kuhanju dekanovega golaža. 

- Organizacija konference TAD 2015 

V Termah Čatež smo pripravili mednarodno konferenco Tourism and Development, ki 

je gostila domače in tuje predavatelje s področja turizma. Konferenca se je začela z 
okroglo mizo »Velnes in umetnost zdrave prehrane«. 

- Prva podelitev diplom Fakultete za turizem 

Prva generacija diplomantov je prejela diplomske listine iz rok rektorja Univerze v 

Mariboru prof. dr. Igorja Tičarja in sicer v torek, 1. 12. 2015, ob 11. uri na brežiškem 
gradu. 

- Tržnica z namenom 2015 

Študenti so se prvič udeležili dobrodelne tržnice, ki poteka na brežiškem gradu. Z lastno 

izdelanimi okraski so okrasili smrečico ter zbirali prostovoljne prispevke. Spekli so 

pecivo, delili čaj in prodajali peresnice, voščilnice, glinaste pujske, piškote in svečnike. 

Zbrana sredstva so namenili brežiškemu zavetišču za male živali.  

- Dan Fakultete za turizem 2015 

Dekan fakultete je ob obletnici ustanovitve fakultete podelil priznanja najboljšim 
študentom FT UM. Še pred tem so študenti obiskali vrtec Mavrica ter Dom 
upokojencev Brežice, kjer so pripravili program za otroke oziroma stanovalce ter jih 

tudi obdarili z majhnimi pozornostmi. 

- Tradicionalno brucovanje 

Študenti so pri predmetu Slovenska kulturna dediščina in turizem pripravili brucovanje 
po tradicionalnih lokalnih šegah in navadah.  

- Podjetniški dan na FT 

Podjetniški dan je postregel s tremi dogodki: o razvijanju startup podjetja, sledil je 

pogovor s podjetnikom ter  brezplačna podjetniška svetovanja.  
- Dnevi podjetniških priložnosti 2016 

Na dogodku, ki ga organizira ZPTM Brežice, je sodeloval naš predavatelj doc. dr. Borut 

Vojinović, kjer je na delavnici predstavil podjetniške izzive v turizmu. 
- Sejem Natour Alpe Adria 

Na okrogli mizi »Vloga turističnih vodnikov v turizmu in novi zakon o pospeševanju 
turizma« je sodelovala naša docentka dr. Maja Turnšek Hančič.  

- Dan turističnih vodnikov 

Gostja dogodka je bila naša docentka dr. Maja Turnšek Hančič, ki je predavala na temo 
Zgodbe v interpretaciji turističnih vodnikov.  

- Delavnica "Pripravljen na trg dela!" 

Na delavnici so se udeleženci učili pisati življenjepis in kako iskati delo.  

- 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 Maja Kozmus, Majda Arh, Ana Nuša Somrak ter 
Elka Zevnik. 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. Pri tem pogovoru je sodeloval tudi olimpijec Primož 
Kozmus. 
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- Pristop k projektu Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe 

Direktor Javnega podjetja Komunala Brežice Aleksander Zupančič in dekan brežiške 
Fakultete za turizem izr. prof. dr. Boštjan Brumen sta podpisala dogovor o sodelovanju 
v projektu Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe. 

- Teden zdravja na Fakulteti za turizem 

Študentski svet FT UM je pripravil celotedenske dogodke: rekreacijo v športni dvorani, 
pohod na Šentvid ter zdrav zajtrk v avli fakultete ter filmski smoothie večer. 

- Predstavitev monografije: »Priročnik za načrtovanje kriznega upravljanja v turizmu« 

Študenti 2. letnika MAG so napisali strokovno monografijo »Priročnik za načrtovanje 
kriznega upravljanja v turizmu«, ki so jo predstavili na posebnem dogodku. Gost 

dogodka je bil prof. dr. Iztok Podbregar, urednik monografije, ki je spregovoril o 

aktualnih varnostnih razmerah v turizmu. 

- Dan odprtih vrat 

V tednu, ko smo obeležili dan Zemlje, je FT odprla svoja vrata in povabila na obisk 

otroke iz brežiškega vrtca Mavrica, ki so v avli fakultete razstavili svoje umetniške 
izdelke. Izvedli smo tudi predavanje o vodi ter o prednostih vode iz pipe, ki je v Brežicah 
izjemno dobre kakovosti. Predaval je g. Darko Ferlan iz Komunale Brežice. Zbrane so 

pozdravili tudi prodekanja Fakultete za turizem dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, župan 
Brežic g. Ivan Molan ter direktor Javnega podjetja Komunala Brežice g. Aleksander 
Zupančič. Na dogodku se je fakulteta s plaketami zahvalila vsem javnim ustanovam, s 

katerimi sodeluje v Brežicah. 
- Sejem kontinentalnega turizma na Hrvaškem - Wellcome  

FT se je ta konec tedna udeležila prvega sejma kontinentalnega turizma na Hrvaškem 
- Wellcone v Krapini. Predstavljali smo se na stojnicah, doc. dr. Marko Koščak pa je 

sodeloval tudi pri okrogli mizi. 

- Dan mladosti 

Pred Mestno hišo Brežice so naši študenti predstavili svoje delo in projekte, tudi novo 
knjigo - kuharico tradicionalnih posavskih jedi, ki so jih tudi pripravili za pokušino 
(šmoren s klobaso ter vinski trijed). 

- Bogračijada 

Naši pomurski študenti so pripravljali čisto pravi bograč na Bogračijadi v Murski Soboti 
ter tam zastopali FT. 

- Slovenska turistična borza 

Sodelovali smo na Slovenski turistični borzi (Slovenian Incoming Workshop – SIW), ki 

je potekala junija 2016 v Termah Čatež.  
- TEDx Maribor 

Sodelovali smo na TEDx Maribor, ki je potekal v Slovenskem narodnem gledališču 
Maribor. Na spremljevalnih stojnicah smo predstavili FT in Pomurske dneve. 

- Kuhna na ulci 

Sodelovali smo na prireditvi Kuna na ulci v Brežicah, kjer smo skupaj z dekanom 
pripravljali lignjev golaž. 

- Podpis sporazuma z Občino Brežice 

Univerza v Mariboru je v četrtek, 7. julija 2016, podpisala Sporazum o sodelovanju na 
področju gospodarskega, trajnostnega in družbeno odgovornega razvoja z Občino 
Krško in z Občino Brežice. Sporazum sta podpisala rektor Univerze v Mariboru prof. dr. 
Igor Tičar in župan Občine Brežice gospod Ivan Molan. 
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- Global Green Destinations Day 

Sodelovali smo na Global Green Destinations Day, osrednjem zelenem destinacijskem 

dogodku na globalni ravni, ki je potekal v Grand hotelu Union v Ljubljani. Partner 

dogodka je bila tudi Fakulteta za turizem, doc. dr. Marko Koščak pa je sodeloval pri 
okrogli mizi. 

- Zagreb tourfilm festival  

Naši študenti Željka Balja, Nataša Kočić, Tomi Špindler, Bruno Božičnik in Maja Žibert 
so bili člani žirije na ZAGREB TOURFILM FESTIVALU, ki je potekal v Zagrebu.  

- Predstavitev Varne točke na FT 

Na Fakulteti za turizem smo odprli in predstavili varno točko, kamor lahko pridejo vsi 

otroci in mladostniki po nasvet, pomoč ali zaščito. Varna točka je projekt UNICEF-a 

Slovenija. 

- Teden mobilnosti 2016 

Študenti so se v okviru projekta Teden mobilnosti 2016 predstavili na stojnici s 

promocijskim gradivom, programi in aktivnostmi.  

- Svetovni dan turizma  

Ob svetovnem dnevu turizma smo sodelovali pri dogodku Zeleno okno Občine Brežice 
(postavljeno je bilo na Mostecu), kjer smo na novinarski konferenci predstavili stanje 

turizma v občini ter delovanje fakultete. 
- Evropska noč raziskovalcev 

Na fakulteti smo izvedli projekt Evropska noč raziskovalcev. V sklopu dogodka smo 
gostili razstavo otrok iz Vrtca Mavrica, ki so z glinenimi skulpturami upodobili center 

Brežic. Na okrogli mizi so fakultetni raziskovalci spregovorili o svojem delu in zavrteli 

posnetke svojega dela. Vseslovenski dogodek je na fakulteti organizirala doc. dr. Jasna 

Potočnik Topler. 
 

Konkretno delo na področju vpetosti v okolje dokazuje tudi vključenost v številne projekte in 
intenzivno povezovanje z občinami. V letu 2015/16 smo ostali partnerji v že tekočih 
nacionalnih in evropskih raziskovalnih projektih: 

 Medijatizacija javnega življenja: protislovja v sferi politike in vsakdanjega življenja 
(ARRS temeljni projekt, partner, kontaktna oseba dr. Maja Turnšek Hančič, 1. 7. 2014 
– 1. 7. 2017) 

 Ekološka hrana v gastronomiji – stanje, potenciali in koncept (model) za dobavo lo-

kalnih ekoloških pridelkov oz. živil, akronim: EKO-GASTRO (ciljni raziskovalni pro-

jekt, partner, kontaktna oseba dr. Maja Turnšek Hančič, 1. 10. 2015 – 31. 10. 2017) 

 The EU Aquaponics Hub - Realising Sustainable Integrated Fish and Vegetable Pro-

duction for the EU (COST, partner, kontaktna oseba dr. Maja Turnšek Hančič, 14. 4. 
2014 – 13. 4. 2018) 

 

V letu 2015 smo uspešno zaključili tri projekte Po kreativni poti do znanja: 

 Mala šola etnologije (koordinator dr. Marjetka Rangus, 1. 3. 2015 – 31. 7. 2015) 

 Kulinarične mojstrovine Posavja (koordinator dr. Marjetka Rangus, 1. 3. 2015 – 31. 7. 

2015) 

 Produkti podpore promocije trajnostnega turizma Logarske doline (koordinator dr. 

Maja Turnšek Hančič, 1. 3. 2015 – 31. 7. 2015) 
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V letu 2016 je FT v skladu z načeli trajnostne in družbeno odgovorne naravnanosti Univerze 
izrazito povečala svoje napore v povezovanje z lokalnimi skupnostmi in turističnim 

gospodarstvom ter s tem pripomogla k učinkovitejšemu prenos svojega znanja v prakso. To 
izkazujejo pridobljeni tržni projekti in pogodbe o sodelovanju, sklenjene v letu 2016: 
 

 Izdelava dokumenta ‘Strategija razvoja turizma v občini Brežice za obdobje 2017-

2021’ (naročnik Občina Brežice, pogodba 2016) 
 Izvajanje projektne aktivnosti Informiranje in obveščanje javnosti/ Information and 

publicity ter projektne aktivnosti Občina po meri invalidov/Action plan: The Muni-
cipality of Brežice costum to Persons with Disabilities v sklopu projekta Občuti svo-
bodo vode/ Feel the freedom of the water (naročnik Občina Brežice, pogodba 2016) 

 Pomoč pri izgradnji strategije komuniciranja Občine Sevnica in izdelavi spletne 
strani (naročnik Občina Sevnica, pogodba 2016)  

 Svetovanje pri izobraževanju delavcev v turizmu (izobraževalna delavnica za de-
lavce v turizmu o komuniciranju z gosti in o odnostu do turizma) (naročnik Občina 
Radlje ob Dravi, javni zavod ŠKTM Radlje, 2016) 

 
V prihodnje želimo krepiti tovrstna povezovanja in projektna sodelovanja z deležniki v regiji in 
širše. 
 

Predstavniki FT so v preteklem letu opravili sestanke tudi s predstavniki Mestne občine 
Maribor, Občine Ruše in Mestne občine Murska Sobota, Šmarješke Toplice in Ljutomer s 
pobudo, da Občine fakulteti posredujejo konkretne probleme (predloge za sodelovanje glede 

na njihove obstoječe potrebe) ter s predlogom za sodelovanje na diplomskih nalogah. 
 

Hkrati si intenzivno prizadevamo za vključevanje študentov v tekoče raziskovalne, razvojne in 
tržne projekte. V letu 2015 je bilo tako v projektno delo vključenih 40 študentov (PKP projekti 
in 1 tržni projekt), v letu 2016 8 študentov pri raziskovalnih projektih, 3 pri tržnih in 28 
študentov predmeta Turistična promocija v študentski projekt Revitalizacija zreške grajske 
dediščine: Grad Freundenberg - zasnove novega turističnega produkta in marketinški načrti, 
ki je bil izpeljan v sodelovanju z Občino Zreče in FGPA UM. 
 

Krepitev raziskovalne mreže in raziskovalnih obiskov: med letoma 2015 in 2016 smo povečali 
število raziskovalcev, ki so odšli na visokošolski/raziskovalni zavod v tujino; prav tako število 
tujih gostujočih raziskovalcev na naši instituciji. 

DOSEŽKI DELOVANJA V LETU 2015/16 NA PODROČJU »VPETOST V OKOLJE« 

- vključeno večje število gostujočih predavateljev, 
- obiskane številne inštitucije in ogledi dobrih praks na terenskih vajah, 
- dvakratno povečanje sklenjenih sporazumov za praktično izobraževanje študentov, 
- 31 organiziranih dogodkov v lokalnem okolju, 

- vključevanje lokalnih deležnikov pri različnih projektih in zaključnih delih, 
- uspešno projektno povezovanje z občinami 
- razširitev mreže s tujimi institucijami (univerzami) 
- redno medijsko poročanje o dogajanju na fakulteti 
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NAČRT AKTIVNOSTI V LETU 2016/17 NA PODROČJU »VPETOST V OKOLJE« 

Aktivnosti v letu 2016/17 bodo usmerjene k doseganju še boljše vpetosti v okolje ter k 
uresničevanju zadanih ciljev. Želimo: 

- krepiti povezovanje z okoljem in projektna sodelovanja z deležniki (gospodarstvom in 
drugimi uporabniki znanja) ne samo v regiji, pač pa tudi širše; 

- vztrajnejše načrtovanje in prijave projektnih predlogov na nacionalne in evropske raz-
pise – pridobivanje sredstev za širitev raziskovalnega dela; 

- nadaljevanje organizacije znanstvenih sestankov oz. raziskovalnih seminarjev na fakul-

teti s povabili k sodelovanju raziskovalcem z drugih institucij; 

- krepitev mednarodne mreže in raziskovalnega povezovanja v mednarodnem prostoru; 

- dobro strokovno delovanje nadgraditi še s povečanjem obsega znanstvenega dela in 
znanstvenih objav raziskovalne skupine. 
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2 DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 

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. 
 

Poslanstvo FT UM 

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. 

 

Vizija FT UM 

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. 

2.1 Organiziranost 

Organi FT UM v sestavi v študijskem letu 2015/2016: 
 

Vodstvo: 

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

Prodekani: 

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

2. doc. dr. Marjetka Rangus, prodekanka za izobraževalno dejavnost (od. 3. 11. 2015) 

3. doc. dr. Mitja Gorenak, prodekan za mednarodno sodelovanje (od. 3. 11. 2015) 

4. pred. dr. Lea Marija Colarič Jakše, prodekanka za sodelovanje z okoljem (do 4. 5. 2016) 

5. Jerneja Smole, prodekanka za študentska vprašanja (od 29. 10. 2015) 

 

Senat FT UM:  

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

2. red. prof. dr. Ivan Rozman 

3. doc. dr. Vlasta Kučiš  
4. doc. dr. Marjetka Rangus (od 24. 6. 2016) 

5. doc. dr. Maja Turnšek Hančič 
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6. doc. dr. Mitja Gorenak 

7. doc. dr. Marko Koščak 

8. doc. dr. Borut Vojinović (od 1. 12. 2015). 

9. doc. dr. Jasna Potočnik Topler (od 1. 12. 2015) 

10. Nataša Kočič, študentka 

11. Petra Grujič, študentka 

12. Jerneja Smole, 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).  
 

Komisija za študijske zadeve FT UM: 
1. doc. dr. Marjetka Rangus, prodekanja za študijske zadeve (od 3. 11. 2015) 

2. doc. dr. Mitja Gorenak, prodekan za mednarodno dejavnost, 

3. doc. dr. Maja Turnšek Hančič,  
4. doc. dr. Marko Koščak, 
5. pred. Boris Prevolšek (od 1. 6. 2016), 

6. pred. dr. Lea Marija Colarič Jakše (do 20. 8. 2016), 

7. Larisa Žibert, študentka 

8. Nataša Kočić, študentka 

 

Komisija za ocenjevanje kakovosti FT UM: 

1. doc. dr. Borut Vojinović – predsednik  

2. doc. dr. Marko Koščak – namestnik predsednika 

3. doc. dr. Jasna Potočnik Topler (do 13. 1. 2016) 

4. pred. Boris Prevolšek 

5. Barbara Pavlakovič (od 13. 1. 2016) 

6. Nejc Pozvek (od 13. 1. 2016) 

7. Darja Gabron (od 13. 1. 2016) 

8. Tomi Špindler, predstavnik študentov 

9. Katja Kokot, predstavnica študentov (od 24. 6. 2016) 

 

Poslovodni odbor FT UM: 

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

2. mag. Jožica Kranjc, tajnik FT UM 

3. doc. dr. Jasna Potočnik Topler (od 1. 12. 2015) 

4. Jožica Cirnski Zofič (od 1. 12. 2015) 

5. Jerneja Smole, prodekanja za študentska vprašanja 

 

Akademski zbor FT UM: 

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, sodelavci zaposleni na FT UM, 1/5 članov 
pa (glede na Statut FT UM) predstavljajo študenti. Predsednik akademskega zbora FT UM je 

bil v študijskem letu 2015/16 do 1. 12. 2015 red. prof. dr. Dušan Radonjič, od 1. 12. 2015 pa 

izr. prof. dr. Mladen Knežević. 
 

Tajnik: mag. Jožica Kranjc, tajnica FT UM  
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2.2  Izobraževalni proces 

2.2.1 Organizacija in izvedba študijskih programov 

FT UM je v študijskem letu 2015/2016 prvič izvajala vse tri letnike akreditiranega 
visokošolskega strokovnega in univerzitetnega študijskega programa Turizem ter 1. in 2. letnik 

akreditiranega magistrskega programa Turizem, imela je tudi prvič vpisane študente v leto 

absolventskega staža. Vpisanih je bilo 247 študentov, od tega 202 študenta na 1. stopnji in 45 

študentov na 2. stopnji. 
 

Vodenje študijskih programov je v pristojnosti prodekanje za študijske zadeve doc. dr. 

Marjetke Rangus in dekana fakultete izr. prof. dr. Boštjana Brumna. 

2.2.2 Vrednotenje študijske dejavnosti za univerzitetni študijski program (UN) 
V spodnji preglednicah so podani podatki vpisanih študentov na dan 30. 9. 2016.  

Preglednica 1: Razpis, prijave in vpis v 1. letnik rednega/izrednega študija (UN) 

Študijsko 

leto 

Redni študij Izredni študij 
Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2011/2012 / / / / / / 

2012/2013 69 28 / 62 / / 

2013/2014 46 39 / 31 / / 

2014/2015 44 15 / 31 / 10 

2015/2016 44 14 / 31 / 10 

Vir: AIPS, Novi izpisi, Študentska evidenca, Študenti – vpisi (V1, letnik 1) 

Vpis študentov na univerzitetni študijski program je bil za 2 % manjši kot v študijskem letu prej. 
Vpisa na izredni študij nismo imeli. 

Preglednica 2: Struktura študentov 1. letnika UN glede na vrsto zaključene srednje šole (v %) 

Zaključena 
srednja šola 

Redni študij v % Izredni študij v % 

2015/ 

2016 

2014/ 

2015 

2013/ 

2014 

2012/ 

2013 

2011/ 

2012 

2015/ 

2016 

2014/ 

2015 

2013/ 

2014 

2012/ 

2013 

2011/ 

2012 

Gimnazija 100 57 90 72  / / / / / / 

Druga srednja 

strokovna šola 
/ 43 10 28  / / / / / / 

Srednja 

strokovna šola 
(3 + 2) 

/  / / / / / / / / 

Skupaj 100 100 100  100  / / / / / / 

Vir: AIPS, Novi izpisi, Študentska evidenca, Študenti – vpisi (V1, letnik 1, Srednja šola) 

V študijskem letu 2015/2016 so vsi študenti, vpisani na univerzitetni program, zaključili 
gimnazijo. 
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Preglednica 3: Struktura študentov 1. letnika UN glede na način zaključka srednje šole (v %) 

Študijsko 

leto 

Redni študij Izredni študij 
Matura PI/ZI* Skupaj Matura PI/ZI* Skupaj 

2011/2012 / / / / / / 

2012/2013 82 18 100 / / / 

2013/2014 90 10 100 / / / 

2014/2015 100 / 100 / / / 

2015/2016 100 / 100 / / / 

Vir: AIPS, Novi izpisi, Študentska evidenca, Študenti – vpisi (V1, letnik 1, Opis načina končanja SS) 

Vsi vpisani študenti univerzitetnega programa v študijskem letu 2015/2016 imajo opravljeno 
maturo, ker so tudi vsi zaključili gimnazijo. V prvi letnik univerzitetnega programa je bila 
vpisana tudi prva naša zlata maturantka. 

Preglednica 4: Struktura študentov po spolu (v %) UN program 

Študijsko leto Načina študija Moški Ženske 

2011/2012 
Redni / / 

Izredni / / 

2012/2013 
Redni 24 % 76 % 

Izredni / / 

2013/2014 
Redni 45 % 55 % 

Izredni / / 

2014/2015 
Redni 46 % 54 % 

Izredni / / 

2015/2016 
Redni 35 % 65 % 

Izredni / / 

Vir: AIPS, Novi izpisi, Študentska evidenca, Študenti – vpisi (vsi vpisani: V1 + V2 + vpisani po merilih za prehode) 

V študijskem letu 2015/2016 je odstotek vpisa žensk znatno višji kot vpis moških.  

Preglednica 5: Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija UN programa 

Študijsko 

leto 

Povprečna ocena 

Redni Izredni 

2011/2012 / / 

2012/2013 7,92 / 

2013/2014 7,54 / 

2014/2015 7,78 / 

2015/2016 8,03 / 

Vir: AIPS, Novi izpisi, Statistike, Skupna povprečna ocena 

V študijskem letu 2015/2016 so študenti univerzitetnega programa imeli najvišjo povprečno 
oceno do sedaj. 
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Preglednica 6: Primerjava gibanja števila študentov po letnikih in letih UN programa 

Študijsko 

leto 

Načina 
študija 

1. letnik 2. letnik 3. letnik Absolventi Skupaj 

2011/2012 
Redni / / / / / 

Izredni / / / / / 

2012/2013 
Redni 25 / / / / 

Izredni / / / / / 

2013/2014 
Redni 39 21 / / / 

Izredni / / / / / 

2014/2015 
Redni 16 30 12 / 46 

Izredni / / / / / 

2015/2016 
Redni 15 13 20 7 55 

Izredni / / / / / 

Vir: AIPS, Novi izpisi, Študentska evidenca, Študenti – vpisi (vsi vpisani: V1 + V2 + vpisani po merilih za prehode) 

Preglednica 7: Analiza napredovanja rednih študentov (v %) UN progama 

Študijsko 

leto 

% 

prehodnosti 

iz 1. v 2. 

letnik 

% 

prehodnosti 

iz 2. v 3. 

letnik 

% 

prehodnosti 

iz zadnjega 

letnika v 

absolvent. 

staž 

% skupaj 

2011/2012 / / / / 

2012/2013 / / / / 

2013/2014 75 % / / / 

2014/2015 44 % 95 % / / 

2015/2016 56 % 93 % 35 % / 

Vir: AIPS, Študenti, Podatki, Izpis seznama 

V študijskem letu 2015/2016 lahko prvič izračunamo prehodnost za vse letnike, do vpisa v 
absolvenstki staž. Kot je razvidno iz zgornje tabele, je prehodnost iz prvega v drugi letnik zadnji 

dve leti okoli 50 %. Nato pa napredovanje iz drugega letnika v tretji letnik naraste nad 90 %. Iz 

navedenega lahko sklepamo, da redno napredujejo študenti, ki na fakulteti tudi resno 
študirajo. 

2.2.3 Vrednotenje študijske dejavnosti za visokošolski strokovni študijski program (VS)  
V spodnji preglednicah so podani podatki vpisanih študentov na dan 30. 9. 2016.  

Preglednica 8: Razpis, prijave in vpis v 1. letnik rednega/izrednega študija VS programa 

Študijsko 

leto 

Redni študij Izredni študij 
Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2011/2012 / / / / / / 

2012/2013 69 61 / 62 / / 

2013/2014 81 58 / 52 / / 

2014/2015 77 56 / 52 / 10 

2015/2016 77 44 / 52 / 10 

Vir: AIPS, Novi izpisi, Študentska evidenca, Študenti – vpisi (V1, letnik 1) 

V študijskem letu 2015/2016 je bilo število vpisanih študentov na visokošolski strokovni 
študijski program najnižje do sedaj. 
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Preglednica 9: Struktura študentov 1. letnika VS glede na vrsto zaključene srednje šole (v %) 

Zaključena 
srednja šola 

Redni študij v % Izredni študij v % 

2015/ 

2016 

2014/ 

2015 

2013/ 

2014 

2012/ 

2013 

2011/ 

2012 

2015/ 

2016 

2014/ 

2015 

2013/ 

2014 

2012/ 

2013 

2011/ 

2012 

Gimnazija 11 8 3 4,9 / / / / / / 

Druga srednja 

strokovna šola 
89 92 97 95,1 / / / / / / 

Srednja 

strokovna šola 
(3 + 2) 

/ / / / / / / / / / 

Skupaj 100 100 100  100  / / / / / / 

Vir: AIPS, Novi izpisi, Študentska evidenca, Študenti – vpisi (V1, letnik 1, Srednja šola) 

Na VS program je bilo v prvem razpisanem študijskem letu 2015/2016 vpisanih za 3 % več 
študentov z opravljeno splošno maturo kot v letu 2014/2015, skupaj 11 %, kar je tudi največ 
do sedaj.  

Preglednica 10: Struktura študentov 1. letnika VS glede na način zaključka srednje šole (v %) 

Študijsko 

leto 

Redni študij Izredni študij 
Matura PI/ZI* Skupaj Matura PI/ZI* Skupaj 

2011/2012 / / / / / / 

2012/2013 1 99 100 / / / 

2013/2014 11 89 100 / / / 

2014/2015 16 84 100 / / / 

2015/2016 11 89 100 / / / 

Vir: AIPS, Novi izpisi, Študentska evidenca, Študenti – vpisi (V1, letnik 1, Opis načina končanja SS) 

V študijskem letu 2015/2016 je bilo na visokošolski strokovni študijski program vpisanih 89 % 

z opravljeno poklicno maturo, ter 11 % z splošno maturo. Glede na prejšnje generaciji, večjega 
odstopanja od prejšnjih let ni. 

Preglednica 11: Struktura študentov VS po spolu (v %) 

Študijsko leto Načina študija Moški Ženske 

2011/2012 
Redni / / 

Izredni / / 

2012/2013 
Redni 24 % 76 % 

Izredni / / 

2013/2014 
Redni 45 % 55 % 

Izredni / / 

2014/2015 
Redni 34 % 66 % 

Izredni / / 

2015/2016 
Redni 34 % 66 % 

Izredni / / 

Vir: AIPS, Novi izpisi, Študentska evidenca, Študenti – vpisi (vsi vpisani: V1 + V2 + vpisani po merilih za prehode) 

Kot tudi vsa leta prej, je vpis žensk tudi v letu 2015/2016 občutno višji od vpisa moških. Večjega 
odstopanja od prejšnjih let ni. 
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Preglednica 12: Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija VS programa 

Študijsko 

leto 

Povprečna ocena 

Redni Izredni 

2011/2012 / / 

2012/2013 7,92 / 

2013/2014 7,54 / 

2014/2015 7,83 / 

2015/2016 7,57 / 

Vir: AIPS, Novi izpisi, Statistike, Skupna povprečna ocena 

Povprečna ocena študija visokošolskega strokovnega študijskega programa se vsa leta giblje 
nad 7,50. 

Preglednica 13: Primerjava gibanja števila študentov VS po letnikih in letih 

Študijsko 

leto 

Načina 
študija 

1. letnik 2. letnik 3. letnik Absolventi Skupaj 

2011/2012 
Redni / / / / / 

Izredni / / / / / 

2012/2013 
Redni 55 / / / 55 

Izredni / / / / / 

2013/2014 
Redni 58 30 / / 88 

Izredni / / / / / 

2014/2015 
Redni 58 32 25 / 115 

Izredni / / / / / 

2015/2016 
Redni 45 39 29 18 131 

Izredni / / / / / 

Vir: AIPS, Novi izpisi, Študentska evidenca, Študenti – vpisi (vsi vpisani: V1 + V2 + vpisani po merilih za prehode) 

Preglednica 14: Analiza napredovanja rednih študentov VS programa (v %) 

Študijsko 

leto 

% 

prehodnosti 

iz 1. v 2. 

letnik 

% 

prehodnosti 

iz 2. v 3. 

letnik 

% 

prehodnosti 

iz zadnjega 

letnika v 

absolvent. 

staž 

% skupaj 

2011/2012 / / / / 

2012/2013 / / / / 

2013/2014 48 / / / 

2014/2015 44  93 / / 

2015/2016 57 90 68 / 

Vir: AIPS, Študenti, Podatki, Izpis seznama 

Kot je razvidno iz zgornje tabele, je prehodnost iz prvega v drugi letnik vsa leta okoli 50 %. 

Nato pa napredovanje iz drugega letnika, v tretji letnik naraste nad 90 %. Iz navedenega lahko 

sklepamo, da redno napredujejo študenti, ki na fakulteti tudi resno študirajo. 
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2.2.4 Vrednotenje študijske dejavnosti za magistrski študijski program (MAG) 
V spodnji preglednicah so podani podatki vpisanih študentov na dan 30. 9. 2016.  

 

Na magistrskem študijskem programu smo v študijskem letu 2015/2016 prvič izvajali prvi in 
drugi letnik. Skupaj smo imeli vpisanih 45 študentov, od tega je bilo v prvi letnik vpisanih 27 
študentov, kar pomeni, da je bil vpis za 8 % višji kot leto prej. 

Preglednica 15: Razpis, prijave in vpis v 1. letnik rednega/izrednega študija MAG programa 

Študijsko 

leto 

Redni študij Izredni študij 
Razpis Vpisani Min* Razpis Vpisani Min* 

2014/2015 33 23 / 15 / 10 

2015/2016 33 27 / 15 / 10 

Vir: AIPS - Študentska evidenca, Študenti – vpisi (stanja študija »vsa«) in VPIS - 
https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/2--stopnja.aspx 

Preglednica 16: Vpis diplomantov 1. stopnje Fakultete za turizem na študijski program 2. stopnje 

Fakultete za turizem 

Študijsko 

leto 

Redni študij 

vsi 
Diplomanti 

FT 

2014/2015 23 0 

2015/2016 27 8 

Vir: AIPS, Novi izpisi, Študentska evidenca, Študenti – vpisi 

Ker smo v koledarskem letu 2015 dobili prve naše diplomante, so se ti tudi lahko vpisali v 
študijskem letu 2015/2016 na naš magistrski program, kot druga vpisana generacija 
magistrskih študentov. 8 naših diplomantov je študij nadaljevalo na naši drugi stopnji. 

Preglednica 17: Struktura MAG študentov po spolu (v %) 

Študijsko leto Načina študija Moški Ženske 

2014/2015 
Redni 22 78 

Izredni / / 

2015/2016 
Redni 28 72 

Izredni / / 

Vir: AIPS, Novi izpisi, Študentska evidenca, Študenti – vpisi (vsi vpisani: V1 + V2) 

Tudi na magistrski stopnji je vpis žensk bistveno višji kot vpis moških. 

Preglednica 18: Povprečna ocena izpitov rednega in izrednega študija MAG programa 

Študijsko 

leto 

Povprečna ocena 

Redni Izredni 

2014/2015 8,80 / 

2015/2016 8,70 / 

Vir: AIPS, Novi izpisi, Statistike, Skupna povprečna ocena 

Povprečna ocena je v letu 2015/2016 malenkost nižja, kot v prvem študijskem letu. 
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Preglednica 19: Primerjava gibanja števila študentov MAG programa po letnikih in letih 

Študijsko 

leto 

Načina 
študija 

1. letnik 2. letnik Absolventi Skupaj 

2014/2015 
Redni 23 / / 23 

Izredni / / / / 

2015/2016 
Redni 27 16 / 43 

Izredni / / / / 

Vir: AIPS, Novi izpisi, Študentska evidenca, Študenti – vpisi (vsi vpisani: V1 + V2) 

Preglednica 20: Analiza napredovanja rednih študentov MAG programa (v %) 

Študijsko 

leto 

% 

prehodnosti 

iz 1. v 2. 

letnik 

% 

prehodnosti 

iz zadnjega 

letnika v 

absolvent. 

staž 

% skupaj 

2014/2015 / / / 

2015/2016 69 / 69 

Vir: AIPS, Študenti, Podatki, Izpis seznama 

Prvič lahko za magistrski študijski program izračunamo prehodnost in sicer je bila ta 69 

odstotna (18 od 26 študentov). 

2.2.5 Vrednotenje študijske dejavnosti za vse študijske programe 

Preglednica 21: Študenti s tujim državljanstvom na fakulteti (na dan 30. 9. 2016) 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Delež tujih 
študentov 

12,2 % 3,4 % 2 % 4,4 % 

Struktura tujcev 

 Dodipl. Podipl. Dodipl. Podipl. Dodipl. Podipl. Dodipl. Podipl. 

Hrvaška 10 / 5 / 3 1 7 2 

BiH / / / / / / / / 

Makedonija / / / / / / 1 / 

Srbija / / / / / / / 1 

SKUPAJ:  10 / 5 / 3 1 8 3 

Vir: AIPS, Študenti, Podatki, Izpis seznama, Seznam tujih državljanov 

V študijskem letu 2015/2016 se je vpis študentov s tujim državljanstvom za 2 % povečal. 
Občutno višji vpis tujih študentov je možno pričakovati v prihodnjem študijskem letu, ker je 
bila promocija fakultete tudi v Bosni, kjer je veliko zanimanja za naš brezplačni študij. Zaenkrat 
je še vedno več zanimanja tujih kandidatov za vpis na prvo stopnjo, kar je razvidno iz zgornje 

tabele. 
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2.2.6 Diplomanti  

Preglednica 22: Število diplomantov in povprečna ocena diplom na 1. stopnji 

Študijsko 

leto 
Program 

Število 
diplomantov 

Povprečna 
ocena diplom 

2014/2015 
UN 8 8,75 

VS 3 8,33 

2015/2016 
UN 10 9,3 

VS 2 8 

Vir: AIPS, Novi izpisi, Evidenca diplomantov in statistike 

V študijskem letu 2015/2016 imamo že drugo generacijo diplomantov prve stopnje, vendar pa 

bolj primerljive rezultate pričakujemo v prihodnjih letih. 

Preglednica 23: Število diplomantov in povprečna ocena magistrskih nalog na 2. stopnji 

Študijsko 

leto 
Program 

Število 
diplomantov 

Povprečna 
ocena diplom 

2015/2016 MAG 2 9 

Vir: AIPS, Novi izpisi, Evidenca diplomantov in statistike 

V študijskem letu 2015/2016 smo dobili prva dva diplomanta druge stopnje. Študij sta 
zaključila brez vpisa v absolventski staž, torej ob koncu drugega (zadnjega) letnika. 

2.3 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.  

2.4 Raziskovalna in razvojna dejavnost  

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. 
 

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

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

2.4.1 Projekti, mednarodne konference in druga srečanja 

- Znanstvenim sodelavcem naše fakultete je uspelo pridobiti donacijo Mednarodnega 
združenja za politično psihologijo (International Society for Political Psychology) za 
objavo znanstvene monografije na temo begunske krize. V monografiji, ki so jo uredili 

zaposleni na FT, so poleg sodelavcev na FT sodelovali kolegi s Fakultete za turistične 
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študije – Turistica v Portorožu, Inštituta za turizem v Zagrebu, Međunarodnog 

Sveučilišta Libertas v Zagrebu ter Fakultete za šport in turizem na EDUCONS na 
Univerzi v Novemu Sadu. Monografija je objavljena pri založbi Pearson (KNEŽEVIĆ, 
Mladen (urednik), BRUMEN, Boštjan (urednik), GORENAK, Mitja (urednik). Refugees 

travelling on a tourist road: Balkan refugee routes. Harlow: Pearson, cop. 2017.) 

 

- V Termah Čatež smo pripravili mednarodno konferenco Tourism and Development, ki 
je gostila domače in tuje predavatelje s področja turizma. Konferenca se je začela z 
okroglo mizo »Velnes in umetnost zdrave prehrane«. Konferenco ocenjujemo kot 

uspešen dogodek tudi na mednarodni ravni. V letu 2017 bo naša fakulteta ponovno 
gostila TAD konferenco, po dogovoru z mednarodnimi partnerji iz Novega Sada in 

Zagreba. 

 

- Na fakulteti poteka znanstveno raziskovalno delo financirano v veliki meri iz sredstev 

fakultete. Gre za majhno skupino raziskovalcev, ki ji do sedaj ni uspelo pridobiti 

sredstev iz drugih virov za raziskovalne projekte. Prijavili smo se na kar nekaj razpisov, 

a smo bili neuspešni.  
 

- Zaključene so štiri raziskave, ki so financirane iz lastnih sredstev. Napisani so članki, ki 

so v procesu  recenzije pri mednarodnih znanstvenih revijah. Pri delu na teh raziskavah 

in pisanju člankov je sodelovalo kar šest članov naše raziskovalne skupine.  
 

- V teku je ena mednarodna znanstvena raziskava, ki jo izvajamo skupaj s partnerji iz 

Avstrije, Španije, Turčije, Združenega kraljestva, Srbije in Hrvaške. Terensko delo je 
zaključeno v vseh državah razen Združenega kraljestva, kjer pričakujemo zaključek 
terenskega dela v kratkem. Po pridobivanju vseh podatkov, bo mednarodna zasedba 

te raziskave napisala znanstveni članek na temelju rezultatov raziskave. 
 

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

odbor Kulturne poti se je odločil za organizacijo raziskovanja na temelju predloga FT 
in pričakujemo poziv za formiranje raziskovalne skupine in delo na načrtu raziskave. 

2.4.2 Pregled uspešnosti raziskovalcev na Fakulteti za turizem 

Glede na priporočila Komisije za ocenjevanje kakovosti UM je v poročilo umeščen pregled 
uspešnosti raziskovalcev, ki so na FT UM delovali v študijskem letu 2015/16, in sicer na podlagi 
izpisa iz baze raziskovalcev SICRIS (vrednotenje skupine raziskovalcev glede na kategorizacijo 

po metodologiji ARRS – družboslovje). 
 

Podatki za raziskovalno skupino FT UM v preglednici 24 se nanašajo na obdobje zadnjih 5 let, 
(vključujejo podatke od leta 2012 do leta 2017, torej vključujoč 2015 in 2016), citati za zadnjih 
10 let, zajeti pa so bili na dan 27. 2. 2017. 

Preglednica 24: Pregled uspešnosti raziskovalcev na Fakulteti za turizem (kategorizacija po 
metodologiji ARRS – družboslovje, 2012-2017) 
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Vir: SICRIS 

Če zožimo pogled samo na leti 2015 in 2016, na kateri se samoevalvacijsko poročilo nanaša, je 
raziskovalna skupina FT UM zabeležila jasen porast v skupni vrednosti raziskovalnih točk, kar 
nakazuje napredek in zvišanje raziskovalne uspešnosti fakultete (preglednici spodaj). 

Preglednica 25: Pregled uspešnosti raziskovalcev na Fakulteti za turizem za leto 2015 

 
Vir: SICRIS 

Preglednica 26: Pregled uspešnosti raziskovalcev na Fakulteti za turizem za leto 2015 
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Vir: SICRIS 

2.5 Mednarodna mobilnost študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev  

V študijskem letu 2015/16 je FT UM imela bilateralne pogodbe sklenjene z 21 fakultetami v 

okviru Erasmus+ programa. FT UM je v študijskem letu 2015/16 tako gostila enega študenta iz 
Poljske, ki je opravil izmenjavo v dolžini celotnega leta, ter pet študentov za polovico leta; le-

ti so prihajali iz Belorusije, Turčije in Poljske.  
 

Tuji študenti pri nas so bili zadovoljni s študijem, pohvalili so možnost vključevanja v dejavnosti 
fakultete ter možnost sodelovanja na konferenci Tourism and development 2015, ki jo je FT 

UM organizirala v sodelovanju s partnerji v kongresnem centru Term Čatež, pogrešali pa so 
bolj živahne obštudijske dejavnosti in predvsem bolj živahno večerno življenje. 
 

Tudi študenti FT UM so v študijskem letu 2015/16 uspešno izkoristili možnost študija v tujini: 
dva študenta sta opravila izmenjavo na Nizozemskem. Pri študiju v tujini se težave niso 
pojavljale. Izpostaviti velja, da je možnost študija v tujini v tem letu izkoristila tudi študentka 
na magistrskem študijskem programu. 
 

Študentje FT UM v študijskem letu 2015/16 niso izkoristili Erasmus+ mobilnost za praktično 
usposabljanje v tujini. Izrazili so veliko interesa za praktično usposabljanje, vendar nobeno 
usposabljanje ni bilo izvedeno. 

 

V okviru Erasmus+ programa je bila »outgoing« mobilnost zaposlenih v študijskem letu 
2015/16 občutno večja, kot v preteklem obdobju. Med nepedagoškimi sodelavci sta dve 
zaposleni koristili možnost usposabljanja v tujini in opravili enotedensko izmenjavo na 
Univeristy of Jaume v Španiji.  
 

Štirje pedagoški sodelavci so prav tako opravili usposabljanje v tujini in sicer dva na University 

of Lapland na Finskem, po eden pa na University of Zadar na Hrvaškem in Libertas Business 
School na Hrvaškem. Pedagoški sodelavci so se aktivno udeleževali tudi mobilnosti z namenom 
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poučevanja, skupaj sta bili opravljeni dve mobilnosti, in sicer na University of Lapland na 

Finskem in na Univeristy of Lleida v Španiji. 
 

V okviru CEEPUS programa sodelujemo s 13 tujimi fakultetami in smo v študijskem letu 
2015/16 sprejeli enega tujega visokošolskega učitelja s Češke.  
 

V študijskem letu 2015/16 je ena visokošolska učiteljica, ki je bila pred tem sprejeta v COST 
mrežo srečanja raziskovalcev (FA COST Action FA1305), kjer je financirana mobilnost 

raziskovalcev (redna mednarodna srečanja vsakih 6 mesecev), opravila enomesečno 
mobilnost v ZDA v obdobju maj/junij 2016. 

 

V študijskem letu 2015/16 je potekala promocija Fakultete za turizem kot primerne lokacije za 
študij tujih študentov preko številnih medijev, ključni so bili promocijski sestanki s študenti, 
prav tako smo vzpostavili povezovanje z Erasmus+ koordinatorji, spletno podstran, dodatno 

objavljali na Facebook profilu FT UM ter prosili za sodelovanje visokošolske učitelje. Vse to je 
obrodilo sadove, saj se je za študijsko leto 2016/17 za študij na FT prijavilo 12 tujih študentov. 
Manj pa smo bili uspešni pri t. i. »outgoing« mobilnosti, saj so se na osnovi promocije v 
2015/16 zgolj trije študenti FT UM odločili za študij v tujini. V študijskem letu 2016/17 je tako 

potrebno še več truda vložiti v spodbujanje študentov FT UM za študij in prakso v tujini. 

DOSEŽKI DELOVANJA V LETU 2015/16 NA PODROČJU »DELOVANJE FAKULTETE« 

Na področju delovanja fakultete se je FT UM soočala z mnogo nalogami, ki so pripomogle k 

boljšemu delovanju: 
- redno delovanje organov (redni tedenski sestanki strokovnih služb, kolegiji dekana, 

mesečni zbor delavcev, dvotedenske seje Poslovodnega odbora), 
- ustrezna zastopanost študentov v vseh organih fakultete, 
- sistemski pristop k promociji fakultete (aktivna promocija fakultete na srednjih šolah 

doma in v tujini, preko medijev, spleta, na kariernih sejmih), 

- povezovanje in sodelovanje s strokovnim in akademskim okoljem na področju 
raziskovalne dejavnosti (ZTV Slovenije, številne univerze in fakultete), 

- počasno uveljavljanje majhne raziskovalne skupine v slovenski znanstveni skupnosti 
- izvedba internih raziskovalnih seminarjev, 

- 5 novih partnerskih fakultet v mreži Erasmus+, 
- večja mobilnost zaposlenih (outgoing), 

NAČRT AKTIVNOSTI V LETU 2016/17 NA PODROČJU »DELOVANJE FAKULTETE« 

Aktivnosti v letu 2016/17 bodo usmerjene k doseganju še boljšega delovanja fakultete na vseh 

področjih, v prvi vrsti pa želimo: 
- povečati vpis na vse študijske programe, 
- okrepiti delovanje raziskovalne skupine (več znanstvenih in raziskovalnih seminarjev) 
- močnejše povezovanje s strokovnim in akademskim okoljem na področju raziskovalne 

dejavnosti, 

- povečanje mreže partnerskih fakultet (s tendenco na sever in zahod celine), 
- povečati interes za mobilnost študentov FT UM, 

- vzpostaviti sistem za namestitev tujih študentov na FT UM, 
- spodbuditi pedagoge k mobilnosti z namenom poučevanja. 
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3 KADRI 

Fakulteta za turizem je kot najmlajša članica Univerze v Mariboru še vedno v procesu 
vzpostavljanja svoje polne kadrovske strukture. V tem poglavju so predstavljeni podatki o 

pedagoških in strokovnih delavcih na Fakulteti za turizem, ki kažejo na to, da se je kadrovska 
struktura zaposlenih na fakulteti v študijskem letu 2015/16 precej izboljšala, vendar pa število 
zaposlenih delavcev še vedno ni doseglo optimalnega. 

3.1 Pedagoški kader 

V Preglednici 27 je prikazano število redno zaposlenih pedagoških delavcev na dan 30. 9. 2016 
ter pedagoških delavcev, ki so v študijskem letu 2015/2016 sooblikovali pedagoški proces na 
FT UM na podlagi pogodb civilnega prva in pravil o poračunavanju. 

Preglednica 27: Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev v študijskem letu 2015/16 

NAZIV 
REDNA ZAPOSLI-

TEV 

POGODBENO DELO 

SKUPAJ POGODBE CIVIL-

NEGA PRAVA 
PORAČUN 

REDNI PROFESOR 0 6 1 7 

IZREDNI PROFESOR 2 1 1 4 

DOCENT 6 5 0 11 

LEKTOR 0 0 0 0 

VIŠJI PREDAVATELJ 0 2 0 2 

PREDAVATELJ 1 4 1 6 

ASIS.Z DOKT. 0 0 0 0 

ASISTENT 4 1 3 8 

SKUPAJ 13 19 6 38 

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 2015/16 so se 

na FT UM prvič izvajali vsi akreditirani študijski programi v celoti, saj se je prvič izvajal tudi 
drugi letnik magistrskega programa. Glede na to, da je eni visokošolski učiteljici delovno 
razmerje predčasno prenehalo v avgustu 2016, smo študijsko leto zaključili z eno visokošolsko 
učiteljico manj. 
 

Z začetkom študijskega leta 2015/2016 se je povečal odstotek zaposlenih pedagoških delavcev 
za nedoločen čas. Precej se je spremenila tudi sama razporeditev delavcev na delovnem mestu 
asistenta, saj smo s 1. 10. 2105, zaradi napredovanj in odhoda obstoječih asistentov, zaposlili 
tri nove asistente (ena asistentka z doktoratom je napredovala na delovno mesto docentke, 

en asistent na delovno mesto predavatelja, ena asistentka pa je zapustila organizacijo). 

Delavka zaposlena na delovnem mestu lektorice je bila prerazporejena na delovno mesto 

docentke. 

 

Število zaposlenih visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev (pedagoških delavcev) 
na FT UM je še vedno prenizko glede na število vseh sodelujočih visokošolskih učiteljev, 
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sodelavcev in raziskovalcev na FT UM. Kljub temu, da imamo sedaj večino visokošolskih 
učiteljev zaposlenih za nedoločen čas, pa so asistenti še vedno (3 od 4) zaposleni za določen 
čas. 
 

Zaposlovanje pedagoških delavcev za nedoločen čas na račun zmanjševanja izvajalcev preko 
avtorskih in podjemih pogodb je še naprej ena ključnih nalog FT UM na kadrovskem področju. 
Razmerje med redno zaposlenimi in pogodbeno zaposlenimi se tako počasi izboljšuje, kar 
nedvomno pozitivno vpliva na kakovost izobraževalnega kot tudi znanstveno-raziskovalnega 

procesa. FT UM si bo tudi v prihodnje prizadevala, da se to razmerje veča 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 28: Habilitacijski nazivi visokošolskih učiteljev in sodelavcev za področje Turizem 

 
Vir: Referat za splošne zadeve FT UM 

Iz Preglednice 28 je razvidno število visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki so se habilitirali v 
zadnjih treh študijskih letih ter razmerja med habilitacijskimi nazivi. V študijskem letu 2015/16 
so bili tako za področje Turizem prvič habilitirani 3 docenti, kar kaže na to, da se nadaljuje 

proces povečevanja števila visokošolskih učiteljev, ki se habilitirajo na področju Turizem. 
 

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

3.2 Nepedagoški kader 

Na dan 30. 9. 2016 je bilo na FT UM zaposlenih 8 nepedagoških delavk. Delavke so razporejene 
v tajništvo fakultete in tri referate: za študentske zadeve, za finančne in računovodske zadeve 
in za splošne zadeve. Nepedagoški kader vodi tajnica fakultete. V obravnavanem študijskem 
letu je potekala zelo obsežna reorganizacija strokovnih delavk, saj jih je večina zamenjala 
delovno mesto, pri čemer so bile delavke razporejene na delovna mesta, ki ustrezajo njihovi 
strokovni usposobljenosti ter naravi dela, ki ga opravljajo. Dodatno se je zaposlila ena delavka 

v referatu za finančne in računovodske zadeve, v referatu za študentske zadeve pa se je 
zagotovilo nadomeščanje delavke, ki je nastopila porodniški dopust. Z navedeno 

reorganizacijo sta se izboljšali tako število kot tudi struktura zaposlenih delavk. Štirim 
delavkam se je spremenila tudi pogodba o zaposlitvi iz določenega v nedoločen čas. Še vedno 

HABILITACIJSKI NAZIV ŠT. HAB. V 2013/14 ŠT. HAB. V 2014/15 ŠT. HAB. V 2015/16 SKUPAJ

REDNI PROFESOR 0 0 0 0

IZREDNI PROFESOR 0 0 0 0

DOCENT 2 1 3 6

VIŠJI PREDAVATELJ 0 0 0 0

PREDAVATELJ 2 3 0 5

ASISTENT 5 5 0 10

SKUPAJ 9 9 3 21
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pa ostaja nerealizirana zaposlitev bibliotekarja. V referatu za finančne in računovodske zadeve 
se v prihodnosti načrtuje izmed zaposlenih delavk določiti vodjo. 

3.3 Izobraževanje zaposlenih 

Zaposleni na FT UM imajo ustrezno izobrazbo za zasedbo delovnih mest. Izobrazbena 

struktura zaposlenih je razvidna iz preglednice 7. 

Preglednica 29: Število zaposlenih po stopnji izobrazbe in delovnem razmerju na dan 30. 9. 2016 

 
Vir: Referat za splošne zadeve FT UM 

FT UM spodbuja dodatna izobraževanja. Pri načrtovanju izobraževanj upošteva tudi lastne 
pobude zaposlenih. Na ravni fakultete je bilo sprejeto Organizacijsko navodilo o vzpodbujanju 

usposabljanj, izpopolnjevanj in mednarodne mobilnosti zaposlenih FT UM, ki vsem delavcem 

zagotavlja vsaj minimalen dostop do izobraževanj in usposabljanj, ki jih zaposleni potrebujejo 

v zvezi z zasedbo njihovega delovnega mesta. Zaposleni se tako redno udeležujejo tečajev, 
delavnic, so pa vključeni tudi v formalno izobraževanje za pridobivanje izobrazbe višje stopnje 
(preglednica 8). 

Preglednica 30: Število izobraževanj delavcev v letu 2015/2016 

 
Vir: Referat za splošne zadeve FT UM 

V študijskem letu 2015/2016 se je uspešno pričelo z izvajanjem mednarodne mobilnosti 
strokovnega kadra, saj sta se dve strokovni delavki udeležili izmenjave na Universidad de 
Malaga v Španiji. Strokovne delavke se tedensko srečujejo na rednih tedenskih uskladitvenih 

sestankih, z vsemi zaposlenimi pa so se izvedli tudi letni razgovori z vodjo (dekanom/tajnico 

fakultete). 

 

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 1 1 1

V 0 0 0 0 0 0

VI/1 0 0 0 0 0 0

VI/2 0 0 3 3 3 3

VII 4 4 3 3 7 7

VIII/1 0 0 1 1 1 1

VIII/2 9 8,2 0 0 9 8,2

SKUPAJ 13 12,2 8 8 21 20,2

SKUPAJ ZAPOSLENIHPedagoški delavci
St. izobrazbe

STROKOVNI DELAVCI

Število vključenih 
delavcev

Pridobivanje VII 

stopnje izobrazbe

Podiplomsko 

izobraževanje

Strokovna 

usposabljanja 

(1 dan)

Strokovna 

usposabljanja

(2 ali več dni)

Krajša 
usposabljanja in 

tečaji
Pedagoški delavci 0 2 0 0 5

Strokovni delavci 1 0 8 5 5

SKUPAJ 1 2 8 5 10
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3.4 Analiza ankete o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu  

Anketo o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu FT UM je bila izvedena februarja 2017. 

 

Anketa je bila razdeljena na 5 sklopov, kjer se je zadovoljstvo zaposlenih presojalo s pomočjo 
stopenj strinjanja ali nestrinjanja z navedenimi trditvami in na sklop, kjer so zaposleni označili 
stopnjo zadovoljstva s posameznim vidikom. Na koncu ankete je bilo izbirno vprašanje, kjer so 
zaposleni imeli možnost dodati svoje predloge in pripombe ter demografski vprašanji glede 
podatkov o anketirancih.  

 

Anketa je zajemala skupaj 43 vprašanj:  
- za 31 trditev je bila uporabljena 5-stopenjska lestvica stopnje strinjanja oz. nestrinja-

nja, kjer 1 pomeni najnižje strinjanje s posamezno trditvijo in 5 najvišje strinjanje s po-
samezno trditvijo; 

- za 9 trditev je bila uporabljena 5-stopenjska lestvica zadovoljstva oz. nezadovoljstva, 

kjer 1 pomeni najnižje zadovoljstvo s posamezno trditvijo in 5 najvišje zadovoljstvo s 
posamezno trditvijo; 

- 41. vprašanje je bilo opisno;  
- zadnji dve vprašanji sta bili izbirni, kjer so anketiranci obkrožili možnost glede dela, ki 

ga opravljajo, ter glede spola. 

 

Anketni vprašalnik je priložen dokumentu kot Priloga 4. 

 

Anketo, ki je bila anonimna, je izpolnilo 18 zaposlenih v študijskem letu 2015/16, ki so še vedno 
zaposleni na fakulteti. Med njimi je bilo 8 strokovnih sodelavcev ter 10 pedagoških sodelavcev 
oziroma 11 žensk in 6 moških (eden izmed anketirancev ni zapisal svojih demografskih 
podatkov glede spola).  

 

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 s posamezno trditvijo, tako da so označili posamezno trditev z oceno 

1–5, pri čemer torej 1 pomeni najnižje strinjanje s posamezno trditvijo in 5 najvišje strinjanje 
s posamezno trditvijo: 

 

 O FAKULTETI 

Trditev Povprečna ocena 

Naša fakulteta ima velik ugled v okolju. 3,39 

Naša fakulteta ima jasno oblikovano poslanstvo – dolgoročni razlog obstoja in 
delovanja. 4,44 

Zaposleni sprejemamo cilje fakultete za svoje. 4,39 

Ponosni smo, da smo zaposleni v naši organizaciji. 4,61 

Zaposleni zunaj organizacije pozitivno govorimo o njej. 4,50 

 

V primerjavi s preteklim študijskim letom 2014/15 so se ocene tega sklopa zvišale pri 
naslednjih trditvah:  

- Naša fakulteta ima jasno oblikovano poslanstvo – dolgoročni razlog obstoja in delova-

nja, kjer se je povprečna ocena zvišala za 0,08. 
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- Ponosni smo, da smo zaposleni v naši organizaciji, kjer se je povprečna ocena zvišala 
za 0,25. 

- Zaposleni zunaj organizacije pozitivno govorimo o njej, kjer se je povprečna ocena zvi-
šala za 0,07. 

Do negativnega odstopanja pri oceni strinjanja s posamezno trditvijo je prišlo pri trditvah: 
- Naša fakulteta ima velik ugled v okolju, kjer se je povprečna ocena znižala za 0,32. 
- Zaposleni sprejemamo cilje fakultete za svoje, kjer se je povprečna ocena znižala za 

0,04. 

 

 DELOVNO OKOLJE 

Trditev Povprečna ocena 

Opremljenost delovnega mesta je dobra. 4,33 

Delovni prostor je primeren. 4,22 

V naši organizaciji se vodje in sodelavci pogovarjamo sproščeno, prijateljsko in 
enakopravno. 4,78 

Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in je pohvaljen. 4,56 

Odnosi med zaposlenimi so dobri. 4,61 

Zaposleni si medsebojno zaupamo. 4,17 

Zaposleni se učimo drug od drugega. 4,61 

Na delovnem mestu se je nad mano izvajal mobing. 1,39 

Opazil/a sem, da se je na delovnem mestu izvajal mobing nad sodelavcem/ko. 1,67 

 

Do negativnega odstopanja v primerjavi s podatki iz študijskega leta 2014/15 pri oceni 
strinjanja s posamezno trditvijo prihaja le pri eni trditvi tega sklopa: 

- Zaposleni si medsebojno zaupamo, kjer se je povprečna ocena znižala za 0,04. 
 

Do pozitivnega odstopanja v primerjavi s podatki iz študijskega leta 2014/15 pri oceni 
strinjanja/nestrinjanja s posamezno trditvijo pa prihaja pri vseh ostalih trditvah tega sklopa, 

najbolj pa pri trditvah: 

- V naši organizaciji se vodje in sodelavci pogovarjamo sproščeno, prijateljsko in enako-
pravno, kjer se je povprečna ocena zvišala za 0,49. 

- Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in je pohvaljen, kjer se je povprečna 
ocena zvišala za 0,42. 

 

V letošnji anketi smo dodali dve novi vprašanji tega sklopa in sicer glede mobinga. Glede na 
to, da stremimo k preprečevanju tega pojava, je pozitivno, da sta bili vprašanji nizko ocenjeni.  
 

 DELO IN DELOVNE NALOGE 

Trditev Povprečna ocena 

Zaposleni imajo jasno predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje pri opravljanju 
dela. 4,33 

Organizacija zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljanje dela. 4,67 

Zaposleni se čutimo odgovorne za kakovost našega dela. 4,67 

V naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno delo. 4,72 

Pri delu sem samostojen/samostojna. 4,61 
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Pri tem vprašanju so se ocene v primerjavi s podatki iz študijskega leta 2014/15 znižale pri treh 
trditvah, vendar minimalno. Do večjega odstopanja pri oceni strinjanja s posamezno trditvijo 

v pozitivno smer pa prihaja pri naslednjih trditvah tega sklopa: 

- Organizacija zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljanje dela, kjer se je 

povprečna ocena zvišala za 0,31. 
- V naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno delo, kjer se je povprečna ocena zvišala 

za 0,29. 

 

 KARIERA IN NAPREDOVANJE 

Trditev Povprečna ocena 

Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim. 4,50 

Imamo sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše 
položaje. 3,83 

Zaposleni ne bi zapustili organizacije, če bi se zaradi poslovnih težav znižala 
plača. 3,28 

Zaposleni na vseh nivojih imamo realne možnosti za napredovanje. 3,83 

Za svoje delo se želim dodatno izobraževati. 4,56 

Fakulteta me podpira pri dodatnem izobraževanju. 4,89 

 

Prav tako so se ocene teh trditev v primerjavi s podatki iz študijskega leta 2014/15 zelo 
podobne. Najbolj so se zvišale pri trditvi: 
- Fakulteta me podpira pri dodatnem izobraževanju, kjer se je povprečna ocena zvišala za 

0,46. 

Do največjega odstopanja pri oceni strinjanja s posamezno trditvijo v negativno smer prihaja 
pri naslednjih trditvi tega sklopa: 

- Zaposleni ne bi zapustili organizacije, če bi se zaradi poslovnih težav znižala plača, kjer se 

je povprečna ocena znižala za 0,36. 
 

 KOMUNIKACIJA IN INFORMIRANOST 

Trditev Povprečna ocena 

Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način. 4,56 

Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje našega dela. 4,39 

Seznanjen/seznanjena sem z akti UM in FT. 4,50 

Seznanjen/a sem s postopki prijave mobinga na delovnem mestu. 3,83 

Informacije, ki jih potrebujem dobim zlahka.  4,33 

O dogajanju na FT sem dobro obveščen/a. 4,39 

 

Ocene teh trditev v primerjavi s podatki iz študijskega leta 2014/15 so prav tako dokaj 
podobne. Najbolj so se zvišale pri trditvi: 
- Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje našega dela, kjer se je 

povprečna ocena zvišala za 0,46. 
Do največjega odstopanja pri oceni strinjanja s posamezno trditvijo v negativno smer prihaja 

pri naslednjih trditvi tega sklopa: 

- Seznanjen/seznanjena sem z akti UM in FT, kjer se je povprečna ocena znižala za 0,14. 
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V letošnji anketi smo temu sklopu dodali eno novo vprašanje in sicer glede mobinga. Glede na 

to, da je bilo to vprašanje v sklopu najslabše ocenjeno, bi lahko v prihodnje poskrbeli za večjo 
informiranost glede postopkov prijave mobinga na delovnem mestu. 

 

 ZADOVOLJSTVO 

V zadnjem sklopu so zaposleni izražali stopnjo zadovoljstva s posamezno trditvijo, tako da so 

označili posamezno trditev z oceno 1–5, pri čemer torej 1 pomeni najnižje zadovoljstvo 
posamezno trditvijo in 5 najvišje zadovoljstvo s posamezno trditvijo: 
 

Zadovoljstvo… Povprečna ocena 

… s plačo 3,61 

… s sodelavci 4,56 

… z delom 4,39 

… s statusom na fakulteti 4,33 

… z delovnim časom 4,56 

… z delovnimi pogoji (oprema, prostori) 4,11 

… z možnostmi za napredovanje 4,17 

… z možnostmi za izobraževanje 4,50 

… z vodstvom organizacije 4,56 

POVPREČJE SPLOŠNEGA ZADOVOLJSTVA 4,31 

 

V primerjavi z lanskimi podatki se je povprečna stopnja zadovoljstva z zgoraj navedenimi 
postavkami znižala za 0,02. 

 

Do največjega negativnega odstopanja v primerjavi s podatki iz študijskega leta 2014/15 
prihaja pri povprečni oceni zadovoljstva: 

- … s plačo, ki se je znižala za 0,25. 
- … z možnostmi za napredovanje, ki se je znižala za 0,12. 

 

Do največjega pozitivnega odstopanja v primerjavi s podatki iz študijskega leta 2014/15 prihaja 
pri povprečni oceni zadovoljstva: 

- … s sodelavci, ki se je zvišala za 0,27. 

 

 PREDLOGI IN PRIPOMBE:  

Podana sta bila dva komentarja: 

- Da še naprej izvajamo zbore zaposlenih. 
- Upam, da takšno vzdušje na FT obdržimo še dolgo. 

DOSEŽKI DELOVANJA V LETU 2015/16 NA PODROČJU »KADRI« 

Na področju kadrov fakultete je FT UM sledila usmeritvam in nadgradila strukturo zaposlenih. 

Tako smo v letu 2015/16 dosegli: 

- ustrezno kadrovsko strukturo z veljavnimi izvolitvami v nazive, povečanje rednih 
zaposlitev in zaposlitev za nedoločen čas, 

- povečanje habilitacij na področju Turizem, 
- uspešno kadrovsko reorganizacijo strokovnih služb ter dodatno zaposlitev sodelavke v 

finančno-računovodski službi, 
- urejenost in ažurnost kadrovskih planov in baze podatkov, 
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- veliko zadovoljstvo zaposlenih (izpostavljeno dobro vzdušje in povezanost), 
- večjo informiranost zaposlenih. 

NAČRT AKTIVNOSTI V LETU 2016/17 NA PODROČJU »KADRI« 

Aktivnosti v letu 2016/17 bodo usmerjene k zagotavljanju ustreznih pogojev za pridobitev in 

razvoj primernih kadrov. V prvi vrsti želimo: 
- povečati delež zaposlenih za nedoločen čas in postopno zapolniti kadrovske strukture 

z rednimi zaposlitvami, 

- izvesti nove habilitacijske postopke, 

- zaposliti osebo na delovnem mestu bibliotekar, 

- ohraniti ustrezno zastopanost zaposlenih v organih fakultete, 

- zvišati skupno oceno zadovoljstva za 0,1, 
- spodbujati zdrav življenjski slog zaposlenih, 
- načrtovati in podpirati izobraževanja in usposabljanja za vse zaposlene, 
- zvišati stopnjo informiranosti o postopkih prijave mobinga na delovnem mestu. 
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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 2015/16 se je število študentov še povečalo, saj so 
prvič v zgodovini fakultete bili študenti vpisani v vseh petih letnikih. V študijskem letu 2015/16 
je svojo podiplomsko pot zaključila tudi prva generacija študentov FT UM, s tem je fakulteta 
pridobila prve magistre turizma. Študenti FT UM si pod pojmom kakovosten študij 
predstavljajo študij, ki spodbuja kreativno razmišljanje študentov, omogoča zanimiva 
predavanja preko strokovnih in izkušenih predavateljev, izkustveno učenje in postavlja 
smernice na področju turizma v Sloveniji. Kakovosten študij ustvarja dober kader, ki je 
zaposljiv in s strani delodajalcev prepoznan kot dober. Pod kakovostnim študijem si 
predstavljajo popolno študijsko dostopnost študentom, kar zajema kakovostna predavanja in 
vaje s strani profesorjev in asistentov, enotna lokacija predavanj in vaj, dostopnost študijskega 

gradiva, komunikacija profesorjev s študenti, enakopravnost profesorjev in študentov ter 
obštudijske dejavnosti, kot so študentske zabave, študijski izleti in ekskurzije. Študenti menijo, 
da Fakulteta za turizem UM stremi k tem načelom. 

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 so sodelovali 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 so bili vključeni trije študenti; 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 Disciplinske 
komisije, v katero sta bila vključena dva študenta, Komisije za mednarodno sodelovanje, 

Komisije za ocenjevanje kakovosti, kjer je bil vključen en študent (v zaključku študijskega leta 
se mu je pridružil še en član).  
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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, organizacija športnih, 
družabnih in drugih dogodkov itd. V Študentski svet je bilo v prejšnjem letu vključenih 13 
študentov. Njihov položaj na FT UM je pomemben, saj ti študentje 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 
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 študentska vprašanja. 

4.2 Tutorstvo na FT UM 

Tutorski sistem v študijskem letu 2015/16 še vedno ni popolnoma zaživel. Kot tutorji so 
delovali štirje študenti. Potreba po tutorjih je bila s strani študentov izražena zelo redko. Po 
mnenju študentov bi tutorstvo moralo biti vodeno s strani pedagogov, saj gre za dolgoročno 
kakovost študija. 

4.3 Demonstratorstvo na FT UM 

Postopek demonstratorstva vodi Študentski svet FT UM. V študijskem letu 2015/16 je pri 
demonstratorstvu sodelovalo 6 študentov v vsakem semestru. Študenti so izrazili zadovoljstvo 
s takim načinom dela in hkrati tudi motiviranost za delo demonstratorja, saj jih k temu 
spodbudi mentor. 

4.4 Obštudijske dejavnosti 

Študenti FT se povezujejo tudi z drugimi organizacijami. Študentski svet je 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 kot npr. Prvo 
tradicionalno brucovanje FT UM. Ravno tako pa se študenti FT UM večkrat povežejo s študenti 
krške Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, sploh pri organizaciji prevozov na razne 

neuradne zabave, ki se dogajajo v Mariboru, kjer je sedež univerze. 
 

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

dan za študente 1. letnikov, Tradicionalno brucovanje FT UM, Teden zdravja, tradicionalni izlet 
v Zagreb, itd.  
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4.5 Analiza ankete študentov o zadovoljstvu s študijem 

V študijskem letu 2015/16 so študentje preko sistema AIPS ocenjevali 73 predmetov in 41 

izvajalcev na Fakulteti za turizem UM. Študentje so podali ocene za izvajalce predmetov in 
ocene za posamezne predmete, pri čemer je bila ocena pri obojem izračunana na podlagi 
odgovorjenih anketnih vprašanj in se lahko giblje med –2 in +2.  

 

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 UM FT je v študijskem letu 2015/2016 znašala 1,34, kar je za 0,09 

točk bolje, kot leto pred tem. S tem se Fakulteta za turizem uvršča na 8. mesto med 17 
članicami Univerze v Mariboru, kar je za 3 mesta bolje, kot leto pred tem. Reprezentativna 

povprečna ocena vseh pedagoških delavcev je pozitivna, najvišja ocena je kar 1,82, najnižja pa 
0,25. S tem se je stanje izboljšalo, saj so bili preteklo leto trije izvajalci ocenjeni negativno, v 
tem letu pa nihče. Študenti so ocenili, da izvajalci večinoma zelo dobro sodelujejo s študenti, 
razen nekaterih izjem, prav tako pa so večinoma z 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 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 Komisija za kakovost 

FT UM in Študentski svet FT UM. 
 

Predmeti so bili večinoma ocenjeni pozitivno, razen predmeta Slovenska kulturna dediščina, 
ki je bil ocenjen z -0,63 ter predmeta Zdravstvena rehabilitacija, ki je bil ocenjen z 0,00. Najvišja 
ocena predmeta je bila 2 in sicer pri dveh predmetih: Razvoj turistične kulture ter Prvi tuji jezik 
III Angleški jezik.  
 

Glede obremenitve študentov na predavanjih in vajah so rezultati pokazali, da so študenti 
zapisali, da so večinoma ustrezno obremenjeni. Učni enoti, 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 
Nemški jezik in turizem UN ter Prvi tuj jezik III angleški jezik UN bi študenti želeli še več 
obremenitev pri seminarjih. Pri predmetu Stroškovno računovodstvo VS so zapisali, da bi želeli 
več samostojnega dela. 

4.6 Anketa diplomantov o zadovoljstvu s študijem 

Anketo o zadovoljstvu s študijem so v študijskem letu 2015/2016 izpolnili trije diplomanti. 
Zaradi nereprezentativnosti vzorca rezultati niso objavljeni.  
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DOSEŽKI DELOVANJA V LETU 2015/16 NA PODROČJU »ŠTUDENTI« 

Na področju študentov fakultete ocenjujemo, da se je FT UM trudila približati študentom kot 
prijazna fakulteta, ki pomaga in spodbuja študente k njihovemu razvoju in napredku. Dosegli 
smo: 

- aktivno študentsko sodelovanje v organih fakultete, 
- večjo raznolikost dodatnih strokovnih izobraževanj študentov (Moodle, sodelovanje s 

Knjižnico Brežice), 
- spodbuditev nagrajevanja najboljših študentov in diplomantov, 
- večjo podporo fakultete pri izvedbi študentskih projektov, 
- večje možnosti za praktično usposabljanje študentov, 
- dobro sodelovanje študentov z vodstvom, pedagoškim in nepedagoškim osebjem, 
- upoštevanje mnenja študentov pri pripravi novega predmetnika. 
- pozitivno oceno vseh izvajalcev, dvig povprečne ocene izvajalcev in napredovanje na 

lestvici fakultet univerze za 3 mesta, 

NAČRT AKTIVNOSTI V LETU 2016/17 NA PODROČJU »ŠTUDENTI« 

Aktivnosti v letu 2016/17 bodo usmerjene k zagotavljanju še boljših pogojev za uspešen študij. 
Želimo si: 

- več predavateljev iz tujine, spodbujanje aktivnega sodelovanja na konferencah in pri 
pisanju prispevkov, 

- vzpostaviti center za razvoj karier na FT UM,  

- večjo študentsko aktivnost in promocijo pri obštudijskih dogodkih, 
- več terenskih vaj in ekskurzij, večje vključevanje strokovnjakov iz turizma,  
- vzpostavitev nove spletne strani in možnosti novih načinov obveščanja, 
- uspešne izvedbe in evalvacije novo izvedenega predmetnika, 

- nadaljevati postopke za gradnjo lastnega objekta s prostori za druženje (delovanje) in 
bivanje študentov, 

- večje število izpolnjenih študentskih anket, višjo oceno pedagogov (za 0,1), pozitivno 
oceno vseh predmetov in višjo pozicijo na lestvici fakultet (za eno mesto). 
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5 MATERIALNI POGOJI 

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je v študijskem letu 2015/16 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 2016 je bila razširitev prostora v Knjižnici Brežice za namene 

fakultetne knjižnice. 

5.1 Prostor 

Fakulteta je izvajala predavanja v študijskem letu 2015/16 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 v starem mestnem jedru, 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, 

- 6 kabinetov,  

- 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 ca. 40 oseb; 

- 1 veliko predavalnico v izmeri 121 m2 za 100 oseb, 3 majhne predavalnice (eno v 

izmeri 82 m2 in dve po 78 m2) za 35 oseb in računalniško učilnico (52 m2) v Gimnaziji 

Brežice (oddaljeno ca. 100 m od upravne zgradbe). 
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Vse predavalnice so opremljene s projektorji in računalniki ter imajo dostop do interneta. V 
računalniški učilnici je nameščenih 15 stacionarnih računalnikov.  
 

Lastni in najeti prostori, ki so v neposredni bližini fakultete, zadoščajo za nemoten potek 
pedagoškega procesa. 
 

Za fakulteto se nahaja parkirišče z zapornico. 

5.2 Oprema 

Fakulteta ima za izvedbo svojih dejavnosti v lasti naslednjo opremo: 

 

- 20 stacionarnih računalnikov, ki so namenjeni študentski uporabi in se nahajajo v 
predavalnicah, 

- 8 stacionarnih računalnikov za potrebe strokovnih služb, 

- 19 prenosnih računalnikov, 

- 5 projektorjev, 

- 7 tabličnih računalnikov, 

- 2 tiskalnika, 

- 1 digitalni fotoaparat, 

- 1 stacionarni računalnik, 1 tiskalnik in 1 čitalec črtnih kod v Knjižnici Brežice, 

- 5 Wi-fi dostopnih točk. 

5.3 Vrednotenje okoljskega vpliva 

Preglednica 31: Primerjava števila zaposlenih in študentov v študijskih letih 2014/15 in 2015/16 

Leto število zaposlenih v FTE število študentov 
 B B1 

2014/2015 16,7 222 

2015/2016 20,2 247 

Razlika (%) 21,96 % 11,26 % 

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 v študijskem letu 2015/16 povečali 
porabo električne energije za dobre 4 %, bistveno pa je bila večja poraba vode – skoraj za 80 

% (vrednosti nismo uspeli interpretirati). Ob povečanem številu zaposlenih je poraba 
električne energije na zaposlenega padla, poraba vode pa se je povečala. Zmanjšala se je tudi 
količina zbranih odpadkov na zaposlenega. Pri tem kazalniku je potrebno opozoriti na 

metodološko posebnost pavšalnega zaračunavanja – absolutna vrednost pobranih odpadkov 

je skozi leta namreč ista. Ker se zbrani podatki nanašajo zgolj na upravno stavbo, kjer večino 
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porabe ustvarijo zaposleni, so izračuni za študente temu primerno manj relevantni (slednji 

namreč večino porabe ustvarijo na drugih lokacijah – dislociranih enotah fakultete, kjer 

potekajo predavanja in vaje).  
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Preglednica 32: Kazalniki spremljanja okoljskega vpliva EMAS za štud. leto 2014/15 in 2015/16 

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 

2014/2015 27.482 1.644,64 123,79 

2015/2016 28.645 1.418,07 115,97 

  Razlika (%) 4,23 % -13,78% -6,32 % 

K_EMAS_Ib 
b. skupna poraba energije 

iz obnovljivih virov v kWh 

2014/2015 ni podatka 0,00 0,00 

2015/2016 ni podatka 0,00 0,00 

  Razlika (%)    

            

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

2014/2015 0,00%     

2015/2016 0,00%     

  Razlika (%)      

Če članica nima podatkov o porabi energije iz obnovljivih vi-
rov (K_EMAS_Ib), lahko vnese oceno deleža (%) 

2014/2015 ni ocene     

2015/2016 ni ocene     

  Razlika (%) #DEL/0!     

            

III. Voda       

K_EMAS_IIIa 
a. skupna letna poraba 

vode v m³ 

2014/2015 44 2,633 0,198 

2015/2016 79 3,911 0,320 

  Razlika (%) 79,55 % 48,54 % 61,53 % 

IV. Odpadki       

K_EMAS_IVa 
a. skupna letna količina 
odpadkov v tonah 

2014/2015 2,59 0,155 0,012 

2015/2016 2,59 0,128 0,010 

  Razlika (%) 0,00% -17,42% -12,62 % 

K_EMAS_IVb 

b. skupna letna količina 
nevarnih odpadkov v to-

nah 

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

2015/2016 0,00 0,0000 0,0000 

  Razlika (%)    

V. Biotska raznovrstnost       

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

2014/2015 530,39 31,7409 2,389 

2015/2016 530,39 26,26 2,147 

  Razlika (%) 0,00% -17,27% -10,12 % 

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

Knjižnica Fakultete za turizem deluje od 19. marca 2015. Nudi podporo pedagoškemu procesu 
in znanstveno raziskovalnemu delu. Uporabniki oz. člani knjižnice so študenti ter zaposleni na 

UM FT, včlanijo pa se lahko tudi drugi uporabniki. Informacije o knjižnici so dostopne na 
spletnem naslovu http://ft.um.si/fakulteta/knjiznica. Knjižnica je polnopravna članica sistema 
COBISS (dostop na https://www.izum.si/). Informacije o gradivu so dostopne v računalniškem 

knjižničnem katalogu (lokalna baza FTBRE). 
 

Knjižnica nima stalno zaposlenega strokovnega delavca. Knjižnično dejavnost na fakulteti 
vodijo knjižničarji iz UKM, s katero je FT UM v letu 2015 sklenila pogodbo o opravljanju 
knjižničarskih dejavnosti. Strokovno usposobljeni sodelavci iz UKM tako skrbijo za strokovno 
obdelavo knjižničnega gradiva, za medknjižnično izposojo, za bibliografijo zaposlenih 

sodelavcev (po potrebi tudi študentov) UM FT, za izdajo potrdil o poravnanih obveznostih do 
knjižnice in dodeljevanje UDK vrstilcev za zaključna dela. Izposojo knjižnega in neknjižnega 
gradiva ter serijskih publikacij so v študijskem letu 2015/2016 izvajali zaposleni v Knjižnici 
Brežice. 
 

Skupaj je knjižnico UM FT obiskalo 290 uporabnikov. Uporabniki so si izposodili skupaj 117 

enot gradiva. Preko medknjižnične izposoje je bilo izposojenih 5 enot gradiva (knjige in 
naročeni članki). Po knjižničnem katalogu so uporabniki izvedli 320 iskanj za gradivo. 

 

Ker se knjižnična zbirka FT UM še dopolnjuje, si lahko študenti brezplačno izposojajo gradivo 
iz UKM in ostalih knjižnic v okviru UM, prav tako pa imajo možnost izposoje v dobro založenih 
splošnih knjižnicah v Krškem in Brežicah. Knjižnični fond FT UM se dopolnjuje na osnovi 
predlogov študentov ter priporočil nosilcev in izvajalcev predmetov. 

 

5.4.1 Knjižnično gradivo 

 

Knjižnica za potrebe študijskega procesa in za zaposlene na UM FT nabavlja obvezno študijsko 

literaturo. V knjižnici je na voljo tudi čitalniška izposoja serijskih publikacij, ki so večinoma 
darovi oz. izhajajo iz kotizacij zaposlenih na UM FT. Zaključna dela študentov Fakultete za 
turizem so dostopna le v prostorih knjižnice in so postavljena kot samostojna zbirka, do 

njihovih vsebin je možno dostopati tudi preko digitalne knjižnice DKUM. 

 

Celotna knjižnična zbirka je leta 2015 obsegala 819 enot knjižničnega gradiva. Na novo je bilo 
pridobljenih 819 enot gradiva, od tega 568 enot z nakupom. V DKUM je bilo povezanih 11 

zaključnih del. Za potrebe bibliografije je bilo kreiranih 46 zapisov. 

 

V bazi FTBRE oz. katalogu knjižnice je bilo na dan 31. 12. 2015 skupaj 454 bibliografskih 
zapisov, od tega največ, 438 zapisov, za knjige in zaključna dela ter 8 zapisov za serijske 

publikacije (za 12 letnikov). 

 

Kazalniki knjižnične dejavnosti so kot Priloga 1 priloženi samoevalvacijskegemu poročilu (vir 

podatkov je statistika Cezar na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta za koledarsko leto 
2015). 

http://ft.um.si/fakulteta/knjiznica
https://www.izum.si/
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DOSEŽKI DELOVANJA V LETU 2015/16 NA PODROČJU »MATERIALNI POGOJI« 

Na področju materialnih pogojev fakultete je FT UM skrbela za odgovoren odnos do okolja in 
racionalno poslovanje. Tako smo v letu 2015/16: 

- izvedli preureditev vseh prostorov na sedežu fakultete, ki sedaj zagotavljajo 

urejeno delovno mesto vsem zaposlenim na eni lokaciji, 

- nadaljevali z izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo nove stavbe fakultete, 

kjer bo ves študijski in delovni proces potekal na enem mestu, 
- preopremili računalniško učilnico in dokupili 5 novih računalnikov, namestili svojo 

opremo v Knjižnici Brežice, nabavili dva nova projektorja, izboljšali delovanje 
spletnih povezav v vseh prostorih fakultete. 

NAČRT AKTIVNOSTI V LETU 2016/17 NA PODROČJU »MATERIALNI POGOJI« 

Aktivnosti v letu 2016/17 bodo usmerjene k izboljšanju materialnih pogojev dela na FT UM. 

Želimo si: 
- primerne opremljenosti in razporejenosti delovnih prostorov, 

- nadaljevati s postopki pridobivanja nove zgradbe FT UM, 

- izboljšati kazalnike okolja (znižati porabo vode in elektrike na 

zaposlenega/študenta) 
- zaposliti stalnega knjižničnega delavca in povečati obisk študentov v knjižnici,  
- oblikovati novo spletno stran fakultete. 
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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 
dejavnosti 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 v študijskem letu 2015/16 razširila svojo Samoevalvacijsko skupino na 8 članov in jo 
preimenovala v Komisijo za ocenjevanje kakovosti. Ta skrbi za kakovost dela na fakulteti. 

ocenjuje dejavnosti (izobraževalne, znanstveno-raziskovalne in strokovno delo), ki potekajo 

znotraj fakultete in dejavnosti sodelovanja fakultete z zunanjim (lokalnim, nacionalnim in 

mednarodnim) okoljem.  

 

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 poročilu je poudarek na analizi 

stanja, ob čemer je ovrednoteno narejeno delo, hkrati pa so na vsakem področju 
izpostavljenih tudi predlogi za izboljšanje, ki bi jih želeli uresničiti v prihodnjem letu (prihodnjih 
letih). 

 

Poudariti velja še, da kakovosti implementacije akcijskega načrta za področje človeških virov 
in priporočil delovne skupine usmerjevalnega odbora za upravljanje človeških virov v okviru 
evropskega raziskovalnega prostora o odprtem in preglednem zaposlovanju raziskovalcev, ki 

temelji na dosežkih, nismo spremljali. Smo namreč strogo vezani na delovnopravno 
zakonodajo in postopke znotraj UM, zato na tej točki nimamo manevrskega prostora. 

6.1 Poročilo o sledenju strateških ciljev  

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

Na podlagi primerjave z lanskim letom lahko zaključimo, da strateške cilje s svojimi aktivnostmi 
dosegamo v večji meri in bolje kot leto poprej. Napredek je najbolj zaznaven na področju vpliva 

na razvojne potenciale mesta in regije (posledica aktivnega vključevanja v okolje in 
sodelovanja na projektih v lokalnem okolju, tudi s prireditvami). Prav tako smo napredovali pri 

razvoju študijskih programov in človeških virov, pri študentskem predstavništvu, mobilnosti in 

na področju dela Komisije za ocenjevanje kakovosti. 

Preglednica 33: Ocena doseganja strateških ciljev v študijskem letu 2015/2016 
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STRATEŠKI CILJ 
DOSEGANJE CILJA 2014/15 

(1 - nezadostno, 5 - odlično) 

DOSEGANJE CILJA 

2015/16 

(1 - nezadostno, 5 - 

odlično) 
Večja stopnja povezanosti univerzitetnega 

sistema. 
3 3 

Družbeno odgovorno načrtovanje vpisa. 2 2 

Dolgoročni razvoj študijskih programov. 3 4 

Stabilen in kakovosten sistem tutorstva in 

mentorstva. 
2 2 

Vzpostavitev sistema vseživljenjskega učenja. 2 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 2 

Razvoj človeških virov – usposabljanje zaposlenih. 3 4 

Odličnost študentskega predstavništva. 3 4 

Večja mobilnost študentov učiteljev in drugih 
sodelavcev UM, tako znotraj institucije kot v 

mednarodnem smislu. 

3 4 

Krepitev komisije za ocenjevanje kakovosti 

članice v smeri večje prepoznavnosti, vključenosti 
in aktivnejše vloge. 

3 4 

Večja vpetost UM v regijo. 3 3 

Vpliv na razvojne potenciale mesta in regije 2 4 

Vir: Komisija za ocenjevanje kakovosti FT UM 

6.2 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 34: Primerjava izbranih kazalnikov s podatki tujih univerz 

Univerza  Fakulteta Lokacija 

število študijskih 
programov 1. 

stopnje 

število štu-
dijskih pro-

gramov 2. 

stopnje 

število 
študijskih 
progra-

mov 3. 

stopnje 

leto 

usta-

novi-

tve 

The University 

of Oviedo 

Faculty of Tourism of 

Oviedo  Oviedo, Španija 3 1 0 1968 

Eastern Medi-

terranean Uni-

versity Faculty Of Tourism  Ciper 3 4 1 2012 

University of 

Rijeka 

FACULTY OF TOURISM 

AND HOSPITALITY 

MANAGEMENT OPA-

TIJA  Reka, Hrvaška 4 2 2 1974 

http://www.facultadturismo.com/
http://www.facultadturismo.com/
http://tourism.emu.edu.tr/
http://www.fthm.uniri.hr/
http://www.fthm.uniri.hr/
http://www.fthm.uniri.hr/
http://www.fthm.uniri.hr/
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The University 

of Stavanger 

The Norwegian School 

of Hotel Management  

Stavanger, Nor-

veška 2 1 3 1912 

Univerza v Ma-

riboru Fakulteta za turizem  

Brežice, Slove-
nija 2 1 0 2009 

Vir: spletne strani izbranih fakultet 

6.3 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. 
 

Z metodološkega vidika je pomembno dodati, da je bila analiza stanja uresničevanja 
dokumenta narejena v februarju 2017 in se ne nanaša zgolj na študijsko leto 2015/16, temveč 
tudi na nekaj naslednjih 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 bila v minulem študijskem letu fakulteta zelo aktivna, saj je 
bila aktivno vključena (kot organizator ali soorganizator) na kar 31 dogodkih v lokalnem okolju. 
Izrazit poudarek je bil dan povezovanju z občinami v kohezijski regiji, posebej še znotraj 
Posavja; številni obiski so še v načrtu, izrazito je bilo povečanje možnosti opravljanja praks 
študentov na podlagi partnerskih sporazumov s podjetji in ustanovami na področju turizma, 
aktivirana je bila vloga strateškega sveta. 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, še vedno so v teku 

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). Na področju izobraževanja 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 bili 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, ki so v naši pristojnosti, so v večini 
bile izvedene oz. pričakujemo še nadaljnja navodila univerze. Sicer se fakulteta trudi 

vzpostavljati sisteme kakovosti in sodeluje pri vseh s strani Univerze predpisanih postopkih. 

Na področju internacionalizacije smo vzpostavili sodelovanje s tujimi fakultetami, izvajamo 

mednarodne izmenjave študentov, organizirali smo mednarodno konferenco TAD 2015. 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. 

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/


Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za turizem Univerze v Mariboru za študijsko leto 2015/16 

45 

 

6.4 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. 

6.5 Analiza akcijskega načrta iz samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2015/2016  

Komisija za ocenjevanje kakovosti FT UM je opravila analizo akcijskega načrta iz 
Samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2014/2015. Analiza zajema tiste aktivnosti, ki so 

bile uspešno izvršene do konca študijskega leta 2015/16. Realizacija v tabeli se nanaša na 
stanje zadnjega dne v letu 2016.
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Preglednica 35: Analiza stanja in izvedbe ukrepov iz akcijskega načrta za študijsko leto 2015/16 

Pomanjkljivost Aktivnosti za odpravo pomanjkljivosti Realizacija Komentar 

Nezadostna razvojna naravnanost. 

- Aktiviranje vloge Strateškega sveta FT 
UM. 

Realizirano. 

Strateški svet se je sestal 24. 6. 2016, v procesu formacije 
tudi Regionalni turistični forum, študijski programi so bili 

posodobljeni v začetku študijskega leta 2016/17. 
- Priprava dolgoročnega strateškega načrta 

razvoja sodelovanja FT UM z okoljem.  
V izvajanju. Strateški načrt razvoja FT je pred sprejetjem. 

- Posodabljanje študijskih programov. Realizirano. 
Posodobljeni vsi študijski progami ob začetku študijskega 
leta 2016/2017. 

Nepopolno razvit obseg kadrovske 

strukture (veliko število pogodbenih 
izvajalcev). 

- Zaposlovanje visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev. 

V izvajanju. 
V okviru možnosti do dosega optimalne kadrovske 

strukture. 

- Zagotavljanje ustreznih pogojev za 

habilitacije zaposlenih visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev. 

Realizirano. 
V trajnem izvajanju. Spodbujanje zaposlenih za gostovanje 

v tujini, dodatno izobraževanje. 

- Usposabljanje zaposlenih. Realizirano. 
V študijskem letu 2015/2016 se je število usposabljanj 
zaposlenih povečalo. 

Izvajanje pedagoškega procesa v 
prostorih druge institucije. 

- Nadaljevanje postopkov za izgradnjo 

novih lastnih prostorov Fakultete za 

turizem UM v Brežicah. 
Realizirano. Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja je v teku. 

Katedre znotraj FT UM še niso 
ustanovljene. 

- Preoblikovanje in zagon kateder. Realizirano. 
Katedre so ustanovljene. Poteka proces delovanja po 

katedrah. 

Premajhna aktivacija študentov na 
različnih področjih. 

- Večje vključevanje študentov v vse 
procese (evalvacija, organi fakultete …). Realizirano. Študentje aktivno vključeni v vseh organih in procesih. 

- Razpis raziskovalnih projektov za 

študente. Nerealizirano. 
Za razpis raziskovalnih projektov za študente ni bilo 
denarja. 

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

Obseg obštudijskih dejavnosti se trudimo neprestano 
povečevati. 

Znanstveno raziskovalno uveljavljanje 

institucije. 

- Novi raziskovalni projekti na lokalni, 

regionalni, nacionalni in mednarodni 

ravni. 

V izvajanju. Projekti (predvsem na lokalni ravni) so v teku. 

- Organizacija seminarjev in izobraževanj 
glede raziskovalne dejavnosti. 

Realizirano. Področje uspešno deluje, organizirani 4 ZR seminarji. 
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- Sodelovanje z obstoječimi revijami s 
področja turizma 

Realizirano. 

Vzpostavljeno sodelovanje z revijo Academica turistica 

(souredniško mesto in več mest v uredniškem odboru 
revije) 

Krepitev internacionalizacije FT UM. 

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

Realizirano. 
Število mobilnosti smo povečali. Nasploh je mobilnost zelo 
spodbujana. 

- Vzpostavitev mednarodnega sodelovanja 

s podobnimi fakultetami (tako s seznama 

že obstoječih partnerstev UM kot novih) 
Realizirano. Vsako leto vztrajno širimo mrežo partnerstev. 

Krepitev sodelovanja z okoljem. 

- Večje število vključenih gostujočih 
predavateljev v pedagoški proces. 

V izvajanju. 

Problem zbiranja podatkov v študijskem letu 2013/2014 – 

natančni podatki niso na voljo, zato primerjava onemogo-
čena. 

- Okrepitev sodelovanja lokalnih turističnih 
ponudnikov s FT UM pri konkretnih 

uporabnih tematikah diplomskih in 

magistrskih del. 

V izvajanju 
Sodelovanje z okoljem postopoma krepimo in nadgraju-

jemo. Delo v tej smeri še poteka. 

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 usposabljanja.  

Realizirano. 

Razširjenja mreža okvirnih sporazumov. (V študijskem letu 
2016/2017 sporazumi za praktično usposabljanje ne bodo 

več potrebni za opravljanje prakse.) 

- Vzpostavitev širše mreže sodelovanja s 
tujimi univerzami in večja možnost 
opravljanja delovne prakse v tujini.  

Realizirano. 
Mreža sodelovanja s tujimi univerzami razširjena in okre-
pljena. 

Vir: Komisija za ocenjevanje kakovosti FT UM 
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6.6 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 preučili in nekatere 

med njimi v študijskem letu 2015/16 že vključili v akcijski načrt. Veliko predlogov smo 

realizirali. 

Preglednica 36: Pregled realizacije predlogov notranje institucionalne evalvacije iz leta 2015/16. 

Predlogi evalvatorjev Komentar realizacije 

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. 

Intenziviranje je v teku, kar nakazujejo številni stiki z 
občinami in izvedeni projekti. 
Nerealiziran ostaja razpis prioritetnih tem za 

vključevanje študentov z diplomskimi 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. 

Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za nov 

objekt je v teku. Fakulteta prepoznavnost v okolju 

povečuje predvsem s številnimi prireditvami in 
aktivno vlogo pri sokreiranju turistične ponudbe 
občine (in regije). 

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). 

Razvoj sodelovanja z Občino Brežice je v teku. 
Medsebojni odnosi so zelo dobri, delo poteka tekoče. 

Povečanje privlačnosti izmenjav v mednarodnem 
okolju, zlasti mobilnosti študentov, pedagoškega in 
strokovnega osebja na izmenjavah s tujino (Erasmus, 

Erasmus +, CREEPUS itd.). 

Fakulteta postaja vedno bolj zanimiva za študente iz 

tujine, predvsem vzhodnoevropskih držav. Mobilnost 
osebja je v izrazitem porastu, trudimo se spodbujati 

tudi študentsko mobilnost. 
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. 

Strateški svet je bil aktiviran ob koncu lanskega 
študijskega leta. Pričakujemo njegovo nadaljnje delo 
v smeri povezovanja turističnega gospodarstva z 
aktivnostmi na FT. 

Proučitev možnosti vključevanja gospodarskih in 
drugih deležnikov na področju posodabljanja 
študijskih programov, zlasti z vidika zaposljivosti in s 
tem povezane večje vpetosti v okolje 

Aktivno vlogo se na tem področju pričakuje s strani 

Strateškega sveta, prav tako je v načrtu vzpostaviti 
organ na regionalni ravni, ki bo imel podobne namene 

– Regionalni turistični forum. 
Postopen razvoj bolj specialnih temeljnih in 

uporabnih znanstvenih disciplin, tako preko 

Fakulteta je v preteklem študijskem letu kadrovsko 
napredovala, hkrati se vključuje v več projektov. 



Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za turizem Univerze v Mariboru za študijsko leto 2015/16 

49 

 

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. 

Katedri sta znotraj fakultete organizirani, delo znotraj 

njiju še ni natančno formirano, pač pa poteka (zaradi 
skromne pedagoške zasedbe) v povezavi med obema 

katedrama. 

Razširitev možnosti opravljanja prakse na druga 
podjetja v državi. 

V preteklem študijskem letu je bilo sklenjenih 
bistveno več sporazumov o opravljanju praktičnega 
usposabljanja, z letošnjim letom odpravljamo 
nekatere birokratske zahteve, zato pričakujemo še 
bistveno širši nabor podjetij, kjer bodo študentje 
opravljali prakso. 

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. 

Na tem področju aktivnosti še načrtujemo. 

Načrtovanje izobraževanj in usposabljanj za 
nepedagoške delavce. 

Aktivnosti so v teku. 

Študentske funkcionarje je treba bolje vključiti v 
delovanje fakultete; odločitve o spremembah, ki 
zadevajo študente, naj posredujejo v uradno presojo 
študentskemu svetu (npr. poziv). 

Študentski svet je aktivno vključen v delo fakultete, 
posamezni študentje v vse organe fakultete. 

Obravnava predlogov za vpeljavo sprememb 

študijskih predmetov, vsebin pravilnikov tudi s strani 
študentskega sveta. 

Študentski svet je bil vključen pri prenovi študijskih 
predmetov. 

Vključevanje študentskega mnenja v pripravo 
samoevalvacijskega poročila preko poziva in aktivne 

vloge članov študentskega sveta. 

Študentski svet je aktivno vključen v pripravo 
samoevalvacijskega poročila. Dva študenta sta člana 
Komisije za ocenjevanje kakovosti FT in pripravljata 

vsebine poročila. 
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) 

Priprava aktivnosti je v teku – odvisna od prejetih 

sredstev. 

Razširiti in omogočiti večji obseg obštudijskih 
dejavnosti študentov (npr. dodatni jezikovni tečaji, 
dodatna izobraževanja, družabne aktivnosti). 

V neprestanem izvajanju. 

Zaposlitev večjega števila pedagoških delavcev v 
rednem razmerju za zagotovitev bolj na študenta 
usmerjenega študija. 

Aktivnosti v teku.  

Aktivnejša vključitev študentov v evalvacijske procese 
na fakulteti. 

Študentje aktivno vključeni v samoevalvacijo 
fakultete (opisano zgoraj). 
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7 ZAKLJUČEK  

Postopek izdelave samoevalvacijskega poročila Fakultete za turizem Univerze v Mariboru za 

študijsko leto 2015/16 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 1. 2. 2017 do 27. 3. 2017 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 2015/16 je bilo 29. 3. 2017 predstavljeno, 

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 eni izmed sej 

rednega kolegija, poročilo bo predstavljeno tudi na posameznih organih fakultete. 

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

študijsko leto 2016/17  

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

poročila FT UM za študijsko leto 2015/16, 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 37: Akcijski načrt korektivnih ukrepov FT UM za študijsko leto 2016/17 

                                                      
1 Podatki vezani na koledarsko leto 2016 oz. 2017. 

 

Prioritete Cilji/Aktivnosti/Ukrepi Kazalnik 
Vrednost 

Odgovorni 
2015/16 2016/17 

VPETOST V OKOLJE 

Krepitev sodelovanja z okoljem 

na področju študijske 
dejavnosti 

Vključevanje gostujočih predavateljev. Število vključenih predavateljev 21 25 
Komisija za študijske 

zadeve 

Obisk institucij in primerov dobrih praks 

s področja turizma na terenskih vajah. Število obiskanih institucij / 50 
Komisija za študijske 

zadeve 

Širitev mreže organizacij za izvajanje 
praktičnega usposabljanja študentov 

Število organizacij v mreži 49 55 

Koordinator 

praktičnega 
usposabljanja VS in 

UN 

Vključevanje turističnih deležnikov na 
področju zaključnih del študentov. 

Število zaključnih nalog v povezavi z 
okoljem 

/ 
50 % zaključnih 

del 
Komisija za diplome 

Krepitev sodelovanja z okoljem 

na področju raziskav in 
projektov 

Projektno povezovanje z občinami Število projektov 4 5 
Prodekan za ZR delo, 

dekan 

Partnerstvo v projektnih konzorcijih Število projektov 3 4 
Prodekan za ZR delo, 

dekan 

Izvajanje tržnih projektov EUR iz projektov na trgu1 28.476 30.000 
Prodekan za ZR delo, 

dekan 

Večanje prepoznavnosti 
fakultete v okolju 

Organizacija dogodkov Število dogodkov 31 33 
Skupina za 

promocijo 

Medijske objave Število pozitivnih objav / 100 Barbara Pavlakovič 

Vzpostavitev Regionalnega turističnega 
foruma 

   Nejc Pozvek 

DELOVANJE FAKULTETE 

Študijska dejavnost 

Povečanje vpisa študentov na študijske 
programe FT 

Število vpisanih študentov 247 260 
Vodstvo, izvajalci, 

skupina za promocijo 

Povečanje vpisa tujih študentov na 
študijske programe FT 

Število vpisanih tujih študentov 11 15 
Vodstvo, izvajalci, 

skupina za promocijo 

Povečanje % prehodnosti iz 1. v 2. 
letnik na 1. stopnji 

% prehodnosti 57 60 
Komisija za študijske 

zadeve 
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2 Podatki vezani na koledarsko leto 2016 oz. 2017. 

Povečanje števila diplomantov Število diplomantov 14 20 Komisija za diplome 

Raziskovalna dejavnost 

Delovanje raziskovalne skupine 
Število znanstvenih seminarjev 4 5 Prodekan za ZR delo 

Število vseh citatov po SCOPUS 68 70 Prodekan za ZR delo 

Izvajanje raziskovalnih projektov EUR iz projektov2 11.856 15.000 Prodekan za ZR delo 

Soorganizacija mednarodne konference 

TAD 
   

Prodekan za 

mednarodno 

sodelovanje 

Mednarodno sodelovanje 

Širitev mreže partnerskih fakultet 
(univerz) v okviru programa ERASMUS+ 

Število sporazumov 21 25 

Prodekan za 

mednarodno 

sodelovanje 

Širitev mreže partnerskih fakultet 
(univerz) v okviru programa CEEPUS 

Število sporazumov 13 15 

Prodekan za 

mednarodno 

sodelovanje 

Spodbujanje outgoing mobilnosti Število outgoing študentov 3 5 

Prodekan za 

mednarodno 

sodelovanje 

Spodbujanje incoming mobilnosti Število incoming študentov 7 10 

Prodekan za 

mednarodno 

sodelovanje 

KADRI 

Kadrovska struktura 

Povečanje deleža redno zaposlenih 
pedagogov 

% redno zaposlenih 

pedagogov/raziskovalcev 
34 40 Vodstvo FT 

Povečanje števila zaposlitev za 
nedoločen čas 

Število zaposlenih za nedoločen čas 17 21 Vodstvo FT 

Izvedba novih habilitacijskih postopkov Število habilitacij 3 3 Vodstvo FT 

Zaposlitev bibilotekarja    Vodstvo FT 

Usposabljanje zaposlenih 
Spodbujanje mobilnosti zaposlenih 

Število pedagoških izmenjav 6 8 

Prodekan za 

mednarodno 

sodelovanje 

Število nepedagoških izmenjav 2 3 Tajnica FT 

Izobraževanje delavcev Skupno število izobraževanj 26 30 Tajnica FT, dekan 

Zadovoljstvo zaposlenih 
Zvišanje skupne ocene zadovoljstva 
zaposlenih 

Ocena zadovoljstva 4,31 4,41 Tajnica FT, dekan 
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Vir: Komisija za ocenjevanje kakovosti FT UM 

                                                      
3 Podatki vezani na koledarsko leto 2015 oz. 2016. 

 

Povečati informiranost o prijavi 
mobinga 

Ocena informiranosti o mobingu 3,83 4,5 Tajnica FT, dekan 

Aktivnosti za zdrav življenjski slog Število aktivnosti 3 3 Tajnica FT, dekan 

ŠTUDENTI 

Kakovost študija Izboljšanje rezultatov študentskih anket 

Mesto fakultete znotraj UM 8 7 Komisija za študijske 
zadeve 

Povprečna ocena pedagogov 1,34 1,44 

% pozitivno ocenjenih predmetov 97 100 

Obštudijske dejavnosti Povečanje števila dogodkov v 
organizaciji Študentskega sveta 

Število dogodkov v organizaciji ŠS / 12 Študentski svet 

Karierni razvoj študentov Krepitev kariernega svetovanja Število kariernih dogodkov na FT / 3 Maja Rosi 

Učinkovito obveščanje Vzpostavitev nove spletne strani FT    skupina za promocijo 

MATERIALNI POGOJI 

Delovni prostori 
Nadaljevanje s postopki za izgradnjo 

nove stavbe FT 
  Dekan, Tajnica FT 

Skrb za okolje Izboljšanje kazalnikov okolja. Poraba vode (m3) 79 75 Dekan, Tajnica FT 

Poraba energije (kWh) 28.645 28.000 Dekan, Tajnica FT 

Delovanje knjižnice 

Povečanje števila knjižničnih enot Število knjižničnih enot3 819 850 Bibliotekar 

Povečanje števila aktivnih uporabnikov 
knjižnice 

Število obiskov knjižnice 290 350 Bibliotekar 

KAKOVOST 

Samoevalvacijsko poročilo za 
2015/16 

Izboljšanje ocene samoevalvacijskega 
poročila 

Ocena samoevalvacijskega poročila 8 9 

Komisija za 

ocenjevanje 

kakovosti FT 

Vključevanje zaposlenih in 
študentov v procese kakovosti 

Zbiranje mnenj/predlogov za izboljšanje 
kakovosti 

Število pozivov s strani KOK FT 1 2 

Komisija za 

ocenjevanje 

kakovosti FT 

Število zbranih predlogov 10 10 

Komisija za 

ocenjevanje 

kakovosti FT 

Strateško načrtovanje razvoja 
FT 

Posodobitev strateškega načrta FT    Vodstvo FT 
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PRILOGE 

 

Vse priloge samoevalvacijskega poročila so priložene v nadaljevanju. 

 

Priloga 1: Kazalniki kakovosti za spremljanje knjižnične 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 
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Priloga 1: Kazalniki kakovosti za spremljanje knjižnične dejavnosti

 

0,00

Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda (fizični član)

Število rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda (vpisani)
Število EPZ visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev visokošolskega zavoda
Število potencialnih uporabnikov visokošolske knjižnice
Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (fizični član)

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

Prostori in oprema (kazalniki)

Vloženi viri in pogoji za delovanje knjižnice

Prostori in oprema knjižnice

Uporabniki (kazalci - na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta)

Število aktivnih uporabnikov na čitalniški sedež
Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na čitalniški sedež

Neto uporabna površina knjižnice (m2
)

Neto površina zaprtih knjižničnih skladišč (m2
)

Število vseh čitalniških (študijskih) sedežev
Število računalniških  mest za uporabnike

Število potencialnih uporabnikov na računalniško mesto
Število aktivnih uporabnikov na računalniško mesto
Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda na računalniško mesto
Število potencialnih uporabnikov na čitalniški sedež

#DEL/0!

Prostori in oprema (kazalci - na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta)

Število vseh EPZ knjižničnih delavcev
Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice 
Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - katalogizatorjev

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice, ki sodelujejo pri zagotavljanju in razvijanju elektronskih 
storitev knjižnice

Povprečna zasedenost čitalniških sedežev v tipičnem tednu
Neto uporabna površina knjižnice (m2) na potencialnega uporabnika knjižnice
Neto uporabna površina knjižnice (m2) na aktivnega uporabnika knjižnice
Neto uporabna površina knjižnice (m2) na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda/univerze
Delež (odstotek) knjižničnega gradiva v prostem pristopu

Knjižnični delavci

Knjižnični delavci (kazalci - na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta)

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - bibliografov

Knjižnični delavci (kazalniki)
#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

Delež (odstotek) EPZ zaposlenih v knjižnici, ki sodelujejo pri zagotavljanju in razvijanju elektronskih storitev 
knjižnice, glede na število vseh EPZ zaposlenih v knjižnici 
Delež (odstotek) EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - katalogizatorjev glede na število vseh EPZ 
zaposlenih v knjižnici 

Delež (odstotek) strokovnih delavcev knjižnice glede na število vseh EPZ knjižničnih delavcev
Število aktivnih uporabnikov knjižnice glede na EPZ strokovnega delavca knjižnice
Število aktivnih uporabnikov knjižnice z visokošolskega zavoda glede na EPZ strokovnega delavca knjižnice

Število podatkovnih zbirk

Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom

Letni prirast e-zaključnih del v Digitalno knjižnico UM

Velikost knjižnične zbirke (število enot)
Število tekoče naročenih naslovov (tiskanih in elektronskih) periodičnih publikacij
Letni prirast knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih zapisa (število enot)

Število digitaliziranih naslovov iz lastne knjižnične zbirke

#DEL/0!

#DEL/0!

Knjižnično gradivo (informacijski viri)

Knjižnično gradivo (kazalci - na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta)
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#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

Prirast knjižničnega gradiva glede na skupno število aktivnih uporabnikov
Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom, glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega 
Število enot knjižničnega gradiva, pridobljenega z nakupom, glede na skupno število aktivnih uporabnikov
Število enot periodičnih publikacij, pridobljenih z nakupom, glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega 
Število enot periodičnih publikacij, pridobljenih z nakupom, glede na skupno število aktivnih uporabnikov
Delež (odstotek) knjižničnega gradiva v prostem pristopu

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

Knjižnično gradivo (kazalniki)
#DEL/0!Število enot knjižnične zbirke glede na potencialnega uporabnika visokošolske knjižnice

Stroški dela knjižnice

Proračun knjižnice (kazalci - na dan 31 .12. obravnavanega študijskega leta)

Proračun knjižnice in vlaganja

Število enot knjižnične zbirke glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda
Število enot knjižnične zbirke glede na skupno število aktivnih uporabnikov
Prirast knjižničnega gradiva glede na potencialnega uporabnika visokošolske knjižnice
Prirast knjižničnega gradiva glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda

Skupaj prihodek knjižnice iz sponzorstev in donacij
Skupaj lastni prihodki knjižnice

Skupaj prihodek iz projektne dejavnosti

Skupaj izdatki knjižnice za digitalizacijo gradiva iz lastne knjižnične zbirke
Skupaj izdatki za nakup informacijske in komunikacijske tehnologije (oprema)

Skupaj izdatki knjižnice

Skupaj prihodki knjižnice
Skupaj prihodki visokošolskega zavoda

Skupaj izdatki knjižnice za nakup knjižničnega gradiva (na fizičnih nosilcih in podatkovne zbirke)
Skupaj izdatki knjižnice za nakup podatkovnih zbirk
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#DEL/0!

#DEL/0!

Delež (odstotek) uspešno rešenih informacijskih zahtevkov glede na vse prejete informacijske zahtevke 
(uspešnost informacijske dejavnosti)

Delež (odstotek) gradiva, ki se nahaja na ustreznem mestu v prostem pristopu (urejenost prostega pristopa; 
za vzorec dvajset naključno izbranih publikacij)
Delež (odstotek) realiziranih zahtevkov za medknjižnično izposojo glede na vse zahtevke (uspešnost 
medknjižnične izposoje)
Povprečni čakalni čas (v delovnih dnevih) za medknjižnično naročeno gradivo (pri desetih naključno izbranih 
publikacijah)

Število vpogledov (povzetek, celotno besedilo) v elektronske vire) glede na aktivnega uporabnika knjižnice

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

193.006,00

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

Število iskanj v knjižničnem katalogu COBISS/OPAC (statistika IZUM)
Uporaba storitve oddaljenega dostopa (št. prijav; izpolnjuje UKM)
Število vpogledov v elektronske vire (povzetek, celotno besedilo) v licencirane vire in zbirke v upravljanju 
Število prejetih informacijskih zahtevkov

Število vpogledov (povzetek, celotno besedilo) v elektronske vire) glede na aktivnega uporabnika knjižnice z 
visokošolskega zavoda

Število EPZ strokovnih delavcev knjižnice - bibliografov

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (virtualni obisk)

Storitve (kazalci - na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta)

Število potencialnih uporabnikov visokošolske knjižnice

Tedenska odprtost služb za uporabnike (ur)
Tedenska odprtost čitalniških prostorov (ur)

Obisk knjižnice (fizični obisk) - metoda tipičnega tedna

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (fizični član)
Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda (fizični član)
Število rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda (vpisani)

Število medknjižnično izposojenih/posredovanih enot gradiva 

0,00

Število priklopov v knjižnični katalog COBISS/OPAC (statistika IZUM)

Število izposojenih enot gradiva v prostore knjižnice

Skupaj število izposojenih enot gradiva 

Knjižnične storitve in uporaba knjižnice (kazalniki)

Število pozitivno rešenih informacijskih zahtevkov

Število zahtevkov za medknjižnično izposojo

Velikost knjižnične zbirke (število enot)

Število izposojenih enot gradiva na dom

462.762,00

Knjižnične storitve in uporaba knjižnice

Osnovne knjižnične storitve in uporaba knjižnice

Povprečni čakalni čas (v minutah) za gradivo, naročeno iz skladišča (ažurnost dostave; od naročila do 
prejema za deset naključno izbranih publikacij)

Število izposojenih enot gradiva v prostore knjižnice glede na aktivnega uporabnika knjižnice
Število izposojenih enot gradiva v prostore knjižnice glede na aktivnega uporabnika knjižnice z 
visokošolskega zavoda

Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov - študentov visokošolskega zavoda glede na vse študente vpisane na 
visokošolski zavod

Delež (odstotek) izposojenih enot gradiva glede na število vseh enot v knjižnični zbirki, namenjeni izposoji 
(obrat zbirke)

Število izposojenih enot gradiva glede na aktivnega uporabnika knjižnice z visokošolskega zavoda
Število izposojenih enot gradiva na dom glede na aktivnega uporabnika knjižnice
Število izposojenih enot gradiva na dom glede na aktivnega uporabnika knjižnice z visokošolskega zavoda

Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda glede na skupno število potencialnih 
uporabnikov knjižnice (tržna prodornost)

Delež (odstotek) aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda glede na skupno število aktivnih uporabnikov 
knjižnice
Število izposojenih enot gradiva glede na aktivnega uporabnika knjižnice

0,00

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice
Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice - katalogizatorjev

Vloženi viri …  (kazalci - na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00Skupaj fizični in virtualni obisk knjižnice

Število aktivnih uporabnikov - rednih in izrednih študentov visokošolskega zavoda

0,00

0,00

0,00

Odprtost knjižnice (kazalci; obravnavano obdobje 1. 10. 2015 - 30. 9. 2016)
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število udeležencev skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov

Število ur individualnega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda

Število ur skupinskega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda
Število udeležencev individualnega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda

Izobraževalna dejavnost (kazalci; obravnavano obdobje 1. 10. 2015 - 30. 9. 2016)

število udeležencev skupinskega usposabljanja študentov z visokošolskega zavoda
Število ur individualnega usposabljanja drugih uporabnikov
Število udeležencev individualnega usposabljanja drugih uporabnikov
Število ur skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

Bibliografska dejavnost (kazalci - na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta)

#DEL/0!

Število redigiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu glede na EPZ strokovnega 
delavca - bibliografa

#DEL/0!

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v normativno bazo podatkov za avtorstva glede na EPZ 
strokovnega delavca - katalogizatorja

Število verificiranih značnic v zapisih v normativni bazo podatkov za avtorstva glede na EPZ strokovnega 
delavca - katalogizatorja

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu glede na EPZ strokovnega 
delavca - bibliografa #DEL/0!

Bibliografska dejavnost (kazalniki)

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov glede na EPZ strokovnega delavca - bibliografa
Število redigiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov glede na EPZ strokovnega delavca - 

#DEL/0!

Število udeležencev skupinskega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro skupinskega usposabljanja
Število udeležencev skupinskega usposabljanja drugih uporabnikov na uro skupinskega usposabljanja

#DEL/0!

Bibliografska dejavnost

Število udeležencev individualnega usposabljanja z visokošolskega zavoda na uro individualnega 

Izobraževalna dejavnost

Število udeležencev individualnega usposabljanja drugih uporabnikov na uro individualnega usposabljanja

Izobraževalna dejavnost (kazalniki)
#DEL/0!

#DEL/0!

Povprečno število udeležencev vodenih ogledov knjižnice za skupine
Povprečno število obiskovalcev izvedenih razstav 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice glede na 
EPZ strokovnega delavca - katalogizatorja

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko bazo podatkov

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice
Število redigiranih zapisov v vzajemni bibliografski bazi podatkov 

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v normativno bazo podatkov za avtorstva
Število verificiranih značnic v zapisih v normativni bazo podatkov za avtorstva

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bazo podatkov glede na EPZ strokovnega delavca - 

Število kreiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu
Število redigiranih zapisov za bibliografijo zaposlenih na visokošolskem zavodu
Število kreiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov
Število redigiranih zapisov za bibliografijo zunanjih naročnikov

0,00

Število redigiranih zapisov v vzajemni bibliografski bazi podatkov glede na strokovnega delavca - 

Predstavitvena in promocijska dejavnost

Predstavitvena in promocijska dejavnost (kazalci; obravnavano obdobje 1. 10. 2015 - 30. 9. 2016)

Povprečno število obiskovalcev drugih prireditev

Število vseh v knjižnici izvedenih razstav (lastne, gostujoče, soorganizirane)
Skupaj število obiskovalcev razstav
Število vseh v knjižnici drugih prireditev (lastne, gostujoče, soorganizirane)
Skupaj število obiskovalcev drugih prireditev

Vodeni ogledi knjižnice za skupine (število skupin)
Število udeležencev vodenih ogledov knjižnice za skupine
Število udeležencev individualnih ogledov in predstavitev knjižnice
Skupaj število udeležencev ogledov in predstavitev knjižnice

Predstavitvena in promocijska dejavnost (kazalniki)

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!
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#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

Učinkovitost knjižnice in delovnih procesov (kazalniki)
#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice glede na 
EPZ strokovnega delavca knjižnice

0,00

0,00

0,00

0,00Število prispevanih (kreiranih in prevzetih) zapisov v lokalno bibliografsko bazo podatkov knjižnice

Skupaj število izposojenih enot gradiva

Stroški dela knjižnice

Število aktivnih uporabnikov visokošolske knjižnice (fizični član)
Število aktivnih uporabnikov z visokošolskega zavoda (fizični član)
Skupaj izdatki knjižnice

Učinkovitost knjižnice in delovnih procesov

0,00

Kazalci

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko bazo podatkov glede na EPZ strokovnega 
delavca knjižnice

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice

Izdatki knjižnice glede na izposojeno enoto gradiva

Strošek dela glede na pozitivno rešen informacijski zahtevek
Strošek dela glede na letni prirast knjižničnega gradiva
Število izposojenih enot glede na EPZ strokovnega delavca knjižnice

Izdatki knjižnice glede na aktivnega uporabnika visokošolske knjižnice (fizični član)
Izdatki knjižnice glede na aktivnega uporabnika z visokošolskega zavoda (fizični član)

Strošek dela glede na izposojeno enoto gradiva

Število pozitivno rešenih informacijskih zahtevkov
Letni prirast knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih zapisa (število enot)
Število prispevanih (kreiranih) zapisov v vzajemno bibliografsko bazo podatkov

#DEL/0!Število objav glede na EPZ zaposlenega strokovnega knjižničnega delavca

Število predvidenih delovnih ur knjižničnih delavcev 0,00

0,00

0,00

Število knjižničnih delavcev, ki so uspešno zaključili programe formalnega izobraževanja

Sposobnost knjižnice za spremembe in razvoj

Razvoj človeških potencialov (kazalci - na dan 31. 12. obravnavanega študijskega leta)

0,00

0,00

Število dejansko opravljenih delovnih ur knjižničnih delavcev

Število EPZ zaposlenih strokovnih delavcev knjižnice
Število vseh EPZ knjižničnih delavcev

Število knjižničnih delavcev, ki so pridobili znanstveni ali raziskovalni naziv

Število knjižničnih delavcev, udeležencev formalnega izobraževanja

Skupaj število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v Sloveniji in tujini

Število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v Sloveniji
Število ur neformalnega izobraževanja knjižničnih delavcev v tujini
Število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega izobraževanja v Sloveniji
Število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega izobraževanja v tujini

Število knjižničnih delavcev, ki so opravili bibliotekarski izpit
Število knjižničnih delavcev, ki so pridobili strokovni bibliotekarski naziv

Število ur neformalnega izobraževanja glede na EPZ knjižničnega delavca
Odstotek dejansko opravljenih delovnih ur v tekočem letu

Število objav knjižničnih delavcev (znanstveni, strokovni prispevki etc.)
Skupaj število knjižničnih delavcev, udeležencev neformalnega izobraževanja v Sloveniji in tujini

Razvoj človeških potencialov (kazalniki)

#DEL/0!

#DEL/0!
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Priloga 2: Kazalniki kakovosti za spremljanje znanstvenoraziskovalne in umetniške dejavnosti 
na UM 

 

LETO:

ČLANICA:

Šifra kazalnika Naziv kazalnika 2015 2016

UM_KZR_1.1.1 Število zaposlenih raziskovalcev, evidentiranih pri ARRS (izraženo v številu oseb) 14,00 15,00

UM_KZR_1.1.2 Število zaposlenih raziskovalcev, evidentiranih pri ARRS (izraženo v številu FTE) 13,00 13,20

UM_KZR_1.1.2.1 Število raziskovalcev in strokovnih sodelavcev (izraženo v številu oseb) 0,00 1,00

UM_KZR_1.1.3 Število visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev (izraženo v številu oseb) 13,00 14,00

UM_KZR_1.1.4 Število visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev (izraženo v številu FTE) 12,00 12,00

UM_KZR_1.2.1 Število tujih gostujočih raziskovalcev, vključenih v raziskovalni proces (izraženo v številu oseb) 1,00 2,00

UM_KZR_1.3.1 Število raziskovalcev, ki so odšli  na visokošolski/raziskovalni zavod v tujino,  kjer so vključeni v raziskovalni proces (izraženo v številu oseb) 0,00 2,00

UM_KZR_1.4.1 Število aktivnih mladih raziskovalcev 0,00 0,00

UM_KZR_1.4.2 Število aktivnih mladih raziskovalcev s sofinanciranjem ARRS 0,00 0,00

UM_KZR_1.4.3 Število aktivnih mladih raziskovalcev brez sofinanciranja ARRS 0,00 0,00

UM_KZR_1.4.4 Število novo zaposlenih mladih raziskovalcev v posameznem letu 0,00 0,00

UM_KZR_1.5.1 Število novih mentorjev mladim raziskovalcem, ki so pričeli  z mentorstvom v posameznem letu 0,00 0,00

UM_KZR_1.5.2 Število mentorjev mladim raziskovalcem 0,00 0,00

Šifra kazalnika Naziv kazalnika 2015 2016

UM_KZR_2.1.1.1 Število raziskovalnih programov (izraženo v številu programov) 0,00 0,00

UM_KZR_2.1.2 Število raziskovalnih programov (izraženo v številu FTE) 0,00 0,00

UM_KZR_2.2.1.1 Število temeljnih raziskovalnih projektov (izraženo v številu projektov) 1,00 1,00

UM_KZR_2.2.2 Število temeljnih raziskovalnih projektov (izraženo v številu FTE) 0,17 0,17

UM_KZR_2.3.1.1 Število aplikativnih raziskovalnih projektov (izraženo v številu projektov) 0,00 0,00

UM_KZR_2.3.2 Število aplikativnih raziskovalnih projektov (izraženo v številu FTE) 0,00 0,00

UM_KZR_2.4.1.1 Število podoktorskih raziskovalnih projektov (izraženo v številu projektov) 0,00 0,00

UM_KZR_2.4.2 Število podoktorskih raziskovalnih projektov (izraženo v številu FTE) 0,00 0,00

UM_KZR_2.5.1.1 Število cil jnih raziskovalnih projektov (izraženo v številu projektov) 1,00 1,00

UM_KZR_2.5.2 Število cil jnih raziskovalnih programov (izraženo v številu FTE) 0,02 0,03

UM_KZR_2.6.2 Število infrastrukturnih programov (izraženo v številu FTE) 0,00 0,00

UM_KZR_2.7 Število znanstvenih sestankov in konferenc 2,00 3,00

UM_KZR_2.8 Število projektov dvostranskih znanstvenoraziskovalnih sodelovanj 0,00 0,00

Šifra kazalnika Naziv kazalnika 2015 2016

UM_KZR_3.1. Število projektov okvirnih programov EU 0,00 0,00

UM_KZR_3.1.1 Število pogodbenih partnerstev v okvirnih programih EU 0,00 0,00

UM_KZR_3.1.2 Število drugih mednarodnih raziskovalnih projektov EU 1,00 1,00

UM_KZR_3.2.1 Število razvojnih mednarodnih projektov EU,  v katerih je UM vodilna organizacija 0,00 0,00

UM_KZR_3.2.2 Število razvojnih mednarodnih projektov EU,  v katerih je UM partnerska organizacija 0,00 0,00

UM_KZR_3.2.3 Število razvojnih mednarodnih projektov izven EU,  v katerih je UM vodilna ali  partnerska organizacija 0,00 0,00

UM_KZR_3.3.1 Število raziskovalnih projektov (nacionalnih, mednarodnih/evropskih in drugih), v katerih sodelujejo študenti 4,00 3,00

UM_KZR_3.3.2 Število študentov, ki sodelujejo v raziskovalnih (nacionalnih, mednarodnih in drugih) projektih 40,00 8,00

UM_KZR_3.3.3 Število študentov 222,00 247,00

UM_KZR_3.3.4 Število študentov, ki sodelujejo v razvojnih mednarodnih projektih 0,00 0,00

UM_KZR_3.3.5 Delež študentov, ki sodelujejo v razvojnih mednarodnih projektih (izraženo v %) 0,00 0,00

UM_KZR_3.4.1 Število interdisciplinarnih raziskovalnih projektov (nacionalnih, EU in drugih), v katerih sodeluje več članic UM 1,00 1,00

UM_KZR_3.4.2 Število interdisciplinarnih mednarodnih razvojnih projektov, v katerih sodeluje več članic UM 0,00 0,00

Šifra kazalnika Naziv kazalnika 2015 2016

P06-04 Število gostujočih strokovnjakov iz okolja 20,00

UM_KZR_4.1.1 Število projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so daljši  od enega leta 0,00 3,00

UM_KZR_4.1.2 Število projektov, v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta 4,00 2,00

UM_KZR_4.1.3 Število študentov, ki sodelujejo v projektih z gospodarstvom 40,00 31,00

UM_KZR_4.2.1 Število inovacij 0,00 0,00

Šifra kazalnika Naziv kazalnika 2015 2016

UM_KZR_5.1.1 Število znanstvenih del 43,00 39,00

UM_KZR_5.1.3 Število vseh citatov po WOS 215,00 45,00

UM_KZR_5.1.4 Število vseh citatov po SCOPUS 68,00

UM_KZR_5.1.5 Število čistih citatov po WOS 173,00 39,00

UM_KZR_5.1.6 Število čistih citatov po SCOPUS 0,00 63,00

UM_KZR_5.2 Število nagrad in priznanj za znanstvenoraziskovalno in umetniško delo 0,00 0,00

UM_KZR_5.3 Število izvedenih umetniških del 0,00 0,00

Šifra kazalnika Naziv kazalnika 2015 2016

UM_KZR_6.1.1 Vrednost raziskovalnih in razvojnih sredstev (v EUR) 54878,00 11856,00

UM_KZR_6.1.2 Vrednost raziskovalnih in razvojnih sredstev, pridobljenih na trgu (v EUR) 0,00 0,00

UM_KZR_6.1.3 Vrednost celotnih prihodkov (v EUR) 954113,00 775845,00

UM_KZR_6.1.4 Vrednost celotnih prihodkov, pridobljenih na trgu (v EUR) 35814,00 28476,00

UM_KZR_6.1.5 Delež raziskovalnih sredstev v celotnih prihodkih (v %) 1,00 1,53

UM_KZR_6.1.6 Delež raziskovalnih sredstev, pridobljenih na trgu, v primerjavi z vsemi prihodki, pridobljenimi na trgu (v %) 0,00 0,00

UM_KZR_6.1.7 Delež raziskovalnih sredstev, pridobljenih na trgu, v primerjavi s celotnimi prihodki  (v %) 0,00 0,00

UM_KZR_6.2.1 Vrednost raziskovalnih sredstev, namenjenih za raziskovanje na področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti (v EUR) 45628,05 3000,00

4. SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM IN PRENOS TEHNOLOGIJ

5. ZNANSTVENORAZISKOVALNO IN UMETNIŠKO DELO

6. SREDSTVA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST

KAZALNIKI KAKOVOSTI NA PODROČJU RAZISKOVALNE, RAZVOJNE IN UMETNIŠKE DEJAVNOSTI UNIVERZE V MARIBORU
2016

FAKULTETA ZA TURIZEM

1. ČLOVEŠKI VIRI V RAZISKOVANJU

2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST, (SO)FINANCIRANA IZ PRORAČUNSKIH VIROV

3. MEDNARODNI RAZISKOVALNI IN DRUGI PROJEKTI
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Priloga 3: Analiza uresničevanja dokumenta Načrt izboljšav delovanja Univerze v Mariboru do leta 2020 

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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: V trajnem izvajanju. 

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 zadolženega 
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.  

2016: izvedba sestankov z 

občinami Brežice, Kočevje, 
Šmar. Toplice, Maribor, 
Ljutomer, Ruše, Sevnica; 
koordinacija sestankov z 
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občinami Radeče, Krško, 
Kostanjevica na Krki, Bistrica 

ob Sotli. 

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 

2016: izvedba posameznih 

predavanj (POK in Podjetniški 
dnevi 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: se še ni pričelo 

1.6.2. Spodbujanje zdrave prehrane. 

 

marec 2014 

 

decembra 

2020 

 

 vodstvo UM, 

vodstva članic 

2016: 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 2016: nalogo opravlja 

strateški svet 

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 

2016: študentje sodelujejo v 
okviru možnosti na CRP 

projektih 

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 

2016: V trajnem izvajanju. 

UM FT ima za to zadolženega 
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 

2016: nalogo opravlja 

strateški svet 

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 

2016: 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 

2016: se še ni pričelo; 
pričakuje se oblikovanje 
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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 

2016: usklajeno v 2015 

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 

2016: se še ni pričelo s strani 
UM 

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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: čakamo na navodila 
vodstva UM 
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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 

2016: 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 

2016: sodelovanje  na 

projektih z drugimi članicami 
(FKBV), tudi na CRP, SRIP 

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 

2016: čakamo na navodila 
vodstva UM 

2.9.2. Družbeno odgovorno načrtovanje vpisa. 
 

februar 

2014 

 

oktober 

2014 

 

 prodekani, 

vodstva članic, 
organi UM 

2016: 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 študijskih programov za potrebe razvojnih 
prioritet širšega okolja. 

marec 2015 

 

oktober 

2015 

 resorni prorektor, 

prodekani, 

vodstva članic, 
organi UM 

2016: čakamo na pripravo 
osnutka s strani UM 

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 

2016: 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 

2016: 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 

/ 
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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 

2016: 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 

2016: 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 2016: 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 

2016: 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 

2016: čakamo na urejeno 
financiranje članic, ki bo 
omogočala 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 

2016: 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 

2016: 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, 
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- 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: potekajo pogovori s 

TIMS in LIBERTAS 

4.8.2. Povečati število poletnih (zimskih) šol z 
namenom testiranja mednarodnih elementov 

posameznih študijskih programov, razvoj novih 

marec 2014 

 

december 

2020 

 

Število poletnih (zimskih) 
šol 
 

vodstva članic , 
organi UM in 

2016: ni izvedenih aktivnosti 

zaradi nefinanciranja s strani 

UM 
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partnerstev, pridobivanje sredstev in študentov ter 
večje prepoznavnosti Univerze v Mariboru. 

vodstvo UM, OIŠZ, 
SMMS 

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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

marec 2014 

 

december 

2020 

 

Število interdisciplinarnih 
raziskovalnih projektov, v 

katerih sodeluje več članic 
UM 

 

vodstva članic, 
vodstvo UM 

2016: delo na CRP projektu, 

sodelovanje s FERI in FTVM na 

SRIP 
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interdisciplinarnih raziskovalnih skupin in/ali 

vključevanjem v že obstoječe. 
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 

2016: delo na SRIP 

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, 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: delo na enem 

mednarodnem CRP projektu 

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 procesa oddaje znanstvenih 

dosežkov v odprtem dostopu v DKUM. 

februar 

2014 

 

maj 2015 

 

Oblikovanje dokumenta 

politike odprtega dostopa 

na UM 

 

UKM, vodstva UM 

in članic 

2016: čakamo na navodila 
vodstva UM 

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 

2016: 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 

vodstva članic, 
vodstvo UM, 

organi UM 

2016: čakamo na navodila 
vodstva UM 
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posamezne raziskovalne 

opreme 

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 

2016: 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 

2016: študenti se vključujejo 
v RD (npr. Lipica, CRP) 

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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

/ 
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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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: izvedeno 
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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 

2016: izvedeno 

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 

2016: 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 2016: 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 

/ 

7 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 

2016: 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 

2016: internacionalizacija 

preko izvedbe konference 

TAD, izvedba mednarodnih 

izmenjav 
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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 

2016: 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 

2016: nadaljevanje in 

poglabljanje povezav z 

LIBERTAS in TIMS, 

vzpostavljanje kontaktov s 3 

institucijami v VB, 21 pogodb 

v okviru Erasmus+ in 13 

CEEPUS. 

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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: usposabljanje 

omogočeno 1 zaposlenemu 

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 

2016: razpisan VS program v 

angleškem jeziku 

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 

september 

2020 

 

Število udeležencev 
jezikovnih tečajev, Število 
jezikovnih tečajev v 
organizaciji UM 

 

vodstvo UM, 

vodstva članic, 
ŠS UM 

2016: ni izvedenih aktivnosti 
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semester od 

leta 2000 

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 

2016: razpisan VS program v 

angleškem jeziku 

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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: ni izvedenih aktivnosti 

9 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 
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- 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: izvedena analiza, 

čakamo na več sredstev 

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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 2016: ni izvedenih aktivnosti 
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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 2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: 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 

2016: ni izvedenih aktivnosti 

9.9.4. Vzpostavitev strokovne podpore pri dejavnosti 

univerzitetnega elektronskega založništva. 
april 2015 

 

december 

2015 

 

 resorni prorektor, 

vodstvo UKM, 

vodstva članic 

2016: ni izvedenih aktivnosti 

10 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. 
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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: Anketa o zadovoljstvu zaposlenih FT UM 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 bili zaposleni 

na FT v študijskem letu 2015/16 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 14. 2. 2017 v 

skrinjico, ki je temu namenjena in se nahaja v tajništvu FT. Anketo lahko pošljete po pošti in jo 
bo v skrinjico vrgla tajnica.  

 

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 
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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 

 

 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 

13 
Na delovnem mestu se je 

nad mano izvajal mobing. 
1 2 3 4 5 

14 

Opazil/a sem, da se je na 

delovnem mestu izvajal 

mobing nad 

sodelavcem/ko. 

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  

15 

Zaposleni imajo jasno 

predstavo o tem, kaj se od 

njih pričakuje pri 
opravljanju dela. 

1 2 3 4 5 

16 

Organizacija zaposlenim 

nudi potrebno 

usposabljanje za dobro 

opravljanje dela. 

1 2 3 4 5 



Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za turizem Univerze v Mariboru za študijsko leto 2015/16 

79 

 

17 

Zaposleni se čutimo 
odgovorne za kakovost 

našega dela. 
1 2 3 4 5 

18 

V naši organizaciji vodje 
cenijo dobro opravljeno 

delo. 

1 2 3 4 5 

19 
Pri delu sem 

samostojen/samostojna. 
1 2 3 4 5 

 KARIERA IN NAPREDOVANJE 

 

 
Nikakor se 

ne strinjam  

Ne strinjam 

se 

Niti se 

strinjam, 

niti se ne 

strinjam  

Strinjam se 
Popolnoma 

se strinjam  

20 
Kriteriji za napredovanje so 

jasni vsem zaposlenim. 
1 2 3 4 5 

21 

Imamo sistem 

napredovanja, ki omogoča, 
da najboljši zasedejo 
najboljše položaje. 

1 2 3 4 5 

22 

Zaposleni ne bi zapustili 

organizacije, če bi se zaradi 
poslovnih težav znižala 
plača. 

1 2 3 4 5 

23 

Zaposleni na vseh nivojih 

imamo realne možnosti za 
napredovanje. 

1 2 3 4 5 

24 
Za svoje delo se želim 
dodatno izobraževati. 1 2 3 4 5 

25 
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  

26 

Vodstvo posreduje 

informacije zaposlenim na 

razumljiv način. 
1 2 3 4 5 

27 

Naši nadrejeni nam dajejo 
dovolj informacij za dobro 

opravljanje našega dela. 
1 2 3 4 5 

28 
Seznanjen/a sem z akti UM 

in FT. 
1 2 3 4 5 

29 

Seznanjen/a sem s postopki 

prijave mobinga na 

delovnem mestu. 

1 2 3 4 5 
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30 
Informacije, ki jih 

potrebujem, dobim zlahka.   
1 2 3 4 5 

31 
O dogajanju na FT sem 

dobro obveščen/a. 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

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: 
 

 

 

 

 

 

 

 Zadovoljstvo: 
Zelo 

nezadovoljen 
Nezadovoljen 

Niti zadovoljen, niti 

nezadovoljen 
Zadovoljen 

Zelo 

zadovoljen 

32 … s plačo 1 2 3 4 5 

33 … s sodelavci 1 2 3 4 5 

34 … z delom 1 2 3 4 5 

35 
… s statusom 

na fakulteti 
1 2 3 4 5 

36 
… z delovnim 

časom 
1 2 3 4 5 

37 

… z delovnimi  

pogoji (oprema, 

prostori) 

1 2 3 4 5 

38 

… z možnostmi 
za 

napredovanje 

1 2 3 4 5 

39 

… z možnostmi 
za 

izobraževanje 

1 2 3 4 5 

40 
… z vodstvom 

organizacije 
1 2 3 4 5 
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 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. 
 

 


